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  مقدمه
. بـازد   فرجام مبارزی است که در راه مبارزه جان می          اند مبارز سعادتمند و خوش      گفته

کنـد کـه       ذهن متبادر می   بهای را     نفی و اثبات این نظر هدف این نوشتار نیست؛ اما نکته          
ند که نیستند تا  ا  اقبال  دور از نگاه معناگرایانه از جمله کسان خوش       ه  باختگان مبارزه ب    جان

 ،روی  ثار و نتایج جهد و جدال خود را ببینند و برای کاستیها و نواقص احتمـالی پـیش                 آ
  .مورد پرسش قرار بگیرند

عزت شاهی از شمار مبارزانی است که توانـست در جریـان رویـارویی قهرآمیـز بـا                 
های روحی و جسمی دوران بازجویی        رژیم شاه از زیر ضربات مهلک ساواک و شکنجه        

. به در بَرد و خود را به پیروزی انقـالب برسـاند        ) اما زنده (ندان سالم   و زندان جان نه چ    
ریزان و مجریان نظام نوپـای انقالبـی ـ جمهـوری      او اگرچه چند صباحی خود از برنامه

اسالمی ـ بود، اما خیلی زود از این گذرگاه عبور کرد و فقط به نظاره وقایع سالهای بعد  
ن سـؤالی اسـت کـه پاسـخش را شـاید بتـوان در               ایـ ! چرا؟. و آثار و تبعات آن نشست     

  .خاطراتش جست
هـای او     یـابیم کـه یـاد گفتـه          عزت شاهی درمی    کنار رفتن گرد و غبار از خاطرات       با

خاطره صرف و یا فقط حکایات تلخ و شیرین و شرح سردی و گرمی و تصویر شـادی                  
رژیـم شـاه و   بلکه همین است و تاریخ؛ تاریخ دو دهـه مبـارزه بـا         . و غم زندگی نیست   

سرگذشت جریانهای سیاسی قهرآمیز و گروههای مبارز مسلح و قصه آدمهایی که با هر              
مرام، عقیده و مسلکی روزی روزگاری برای رسـیدن بـه آرمانهـای همیـشگی بـشری،                 

و به گمان بعضی از آنهـا       (ای خالی از تبعیض       همچون عدالت، قسط، مساوات و جامعه     
  .ن خون دادند و خون ریختندقیام کردند و برای آ) طبقه بی
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هیچ واهمه و تعارفی بـسیاری از جریانهـا و شخـصیتهای             عزت با بیان خاطراتش بی    
ـ      . مطرح سیاسی تاریخ معاصر را به چالش کشیده است         دور ه  خاطرات و تحلیلهـای او ب

مالحظه نسبت به منافع و مضارهای شخصی و شخـصیتی و          از هر پسند این و آنی و بی       
  .و فقط به زعم او برای ایفای وظیفه در قبال تاریخ بیان شده استجناحی و حزبی 

عناوین و جایگاههای سیاسی افراد واقع نشده است        ،  تأثیر القاب   عزت با اینکه تحت   
کند، اما همچنان خـود محـو شـرایط و     خطاب می» خانم«و یا » آقا«و همه را به سادگی      

تحقق . یای درونی خود فاصله بگیرد    تواند از آن دن     فضای آرمانی ذهن خود است و نمی      
آرمان شهر او پر است از آدمهایی کـه         . ای برای او یعنی پایان، یعنی ته خط         چنین فاصله 

.  کار و زندگی وانهادند و به دنبال کارزار با ظلم و فـساد شـدند         ،ترک زن و بچه نمودند    
 و  پـرده    بـی  آلی و آرمانی اسـت کـه او خیلـی رک،             شرایط و فضای ایده     و در چنین دنیا  

در گذر زمان چون این شهر شراب . Ĥمدهای آن ندارد  یگوید و باکی از پ      صریح سخن می  
تش نیز دستخوش تغییر و دگرگونی نـشد، و هنـوز بـا             یانخورده باقی ماند، نظر     او دست 

  .نشیند های گذشته به تفسیر و تحلیل افراد و حوادث می همان مالک و سنجه
ذر، حافظه تقلیل یابـد، خـاطرات و یادمانهـا کـدر            طبیعی است که در این رفت و گ       

هـا بـه سـختی و        شود و با فاصله گرفتن از زمان وقـوع حـوادث و رخـدادها، یادگویـه               
اما بخت با ما یار بود که در سالهای پرشور و حـرارت اوایـل               . دشواری صورت بگیرند  

انقالبی موج که در آن صداقت انقالبی و به تعبیری بهتر  صراحت ) 1358 ـ 59(انقالب 
بندیهای گروهی ـ سیاسی به شکل امروز   گیریها و صف بندیها، موضع وز دستهنزد و ه می

 پورمنصوری کارگردان،    هایی به ابراهیم    نقش نبسته بود، عزت خاطراتش را طی مصاحبه       
  .های تلویزیون بازگفت مجری توانای برنامه تهیه کننده  و

و انگیزه و در چه شرایط و حال و فـضایی           الزم بود بدانم پورمنصوری با چه هدف        
جستم و یافتم، هم او را و هم پاسخ سـؤاالتم          . دست به این کار ظریف و مهم زده است        

وارۀ بزرگ تاریخی در تلویزیون بود که         ها بخشی از طرح     معلوم شد که این مصاحبه    . 1را
ـ      «.  زمین مانده است   …ای و   به دالیل مدیریتی، بودجه    ام مـن دیوانـه     حال قرعه فال بـه ن

 بیش از چهل    1380از این مجموعه در آبان      . هایم را به زیر این بار دادم        پس شانه » زدند
آنهـا را بـه دقـت خوانـده و       . ساعت گفتگوی ضبط و پیاده شده در اختیارم گذاشته شد         

برداری  بندی و فیش نویسی، عنوان از مطالب فهرست. برداری کردم و بازخواندم   یادداشت
توجه به کاستیها و نواقص سؤاالت جدیدی به ذهنم آمد که برای جوابشان بـه               با  . کردم

. از آن تاریخ به بعد بارها جلسات و گفت و شنودهای ما تکـرار شـد  . سراغ شاهی رفتم 
                                                      

  .ن پاسخها بنگرید به پیوست اولـ برای اطالع از ای1
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ضبط شد و بخش زیادی هم در حد همـان          )  ساعت 7حدود  (بخشی از این قیل و قالها       
  .گپ و گفت برای تبیین ذهن باقی ماند

را » تاریخ شـفاهی  «ای با عنوان       گروه تاریخ شبکه دو سیما تدارک برنامه       1381سال  
آورد این  ره. آغاز کرد، نویسندگی و تدوین متنِ نوشتاری برنامه به عهده من گذاشته شد           

یاسر رهنمـا هـم     . های عزت بود    یابی به چندین ساعت دیگر از مصاحبه        کار برایم دست  
پـی   بـود وقتـی فهمیـد مـن در           کردهاهی مصاحبه   ، نوزده ساعت با ش    1379که در سال    

ها را در اختیـارم گذاشـت و مـرا مـدیون              سعۀ نظر تمام آن مصاحبه     تدوین این کارم، با   
های عزت که در اواخر دهه هفتـاد          بیش از ده ساعت دیگر از مصاحبه      . لطف خود نمود  

  .توسط مرکزی تحقیقاتی صورت گرفته بود روی میزکارم قرار گرفت
کـه  «ولی  . ای سنگین از خاطرات و اظهارات عزت فراهم شد          ترتیب اندوخته به این   

چـرا  . و این سرآمد همه سختیها و مشکلها بود       » عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها      
 حـذف    که در تدوین مطالب با انبوهی از گفتگوها و اطالعات مواجه بودم کـه تطبیـق،               

ترین قول و متن   برای رسیدن به سرراستپوشانی آنها  و موضوعات تکراری و هم     زواید
هر مصاحبه حال و روح خـود را داشـت، و در فـضا و شـرایطی             . واحد کار آسانی نبود   

خواست، هم صبر و حوصله و        متفاوت به دست آمده بود که جمع بین آنها هم زمان می           
تر  یک به زمان وقوع حوادث نزد1358   ـ 59های سالهای  از آنجا که مصاحبه. البته دقت

تر نسبت به امروز برآمده بود پس         ای قوی   بود و کمتر دستکاری شده و از ذهن و حافظه         
اعتنا و ابتنای کارم را برآن گفتگوهـا نهـادم و چهـارچوب تـدوین را براسـاس آن پـی                     

ها برای رفع نواقص و کاستیها و تکمیـل آن بهـره             فتهها و یادگ    ریختم و از باقی مصاحبه    
  .بردم

جام و پیوستگی در خـاطرات، لهجـه،        س ضمن ایجاد ان   ؛دم بر این بود   تمام جد و جه   
 ،حتی کوشیدم بـا اسـتخدام کلمـات مناسـب         . لحن و محتوای کالم راوی آسیبی نخورد      

  کوتاهی و بلندی و احساس غم و شادی و حزن و سرور نهفته در صدا را تا حد ممکن                  
هــا و  سیاری از واژهروســت کــه بــ از ایــن. انتقــال دهــم و بــه گــوش خواننــده برســانم

، )مارکسیست(، چپ   )هوادار(سمپات  : اصطالحات رایج در جریان مبارزه و زندان مانند       
سازی نشد اما در متن معنی        معادل …و) طلب  فرصت(، اپورتونیست   )دار  سرمایه(بورژوا  
  .یافت

در شرح و تفسیر بعضی رویدادها و جریانهای سیاسی معاصر و پرداخت شخـصیتها         
و قول عزت بسنده نکردم و به هرآنچه که ممکن بود از کتبیـات تـا شـفاهیات                  به گفتار   

تعدادی از بازیگران خاطرات او را کـه در داخـل کـشور بودنـد بـه طـرق         . رجوع کردم 
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برخی بـه گفتگـو     . مختلف از نقاط دور و نزدیک پس از جست و جوهای متوالی یافتم            
  !»نه«ی هم نشستند و یاران دیگری را نیز معرفی کردند و برخ

ها به دلیل درنیافتن ضـرورت تـاریخی مـسئله، شـماری از روی              »نه«تعدادی از این    
م به دلیل مشغله زیاد و بعضی هم به سبب پـشیمانی از گذشـته و                هو برخی   (!) تواضع  

» نـه «جالب اینکه در مراجعه به محل کار تعدادی از ایشان بـا پاسـخ               . احساس گناه بود  
گفتند و راضی بـه مـصاحبه و گفتگـو          » بله«اما آنان که    ! شدم  مسئول دفترشان مواجه می   

بعـد تمـام یـا بخـشی از         . شدند، بعضی حضوری و برخی تلفنی پذیرای سؤاالتم شدند        
ربطـی داشـتم کـه     با بعضی هم گفتگوهای بـی     . شان را اجازۀ چاپ دادند      خاطره و پاسخ  

کردم نابیناسـت     کر می اهللا میثمی را که ف      کسی مثل لطف  . حاصلش جایی در کتاب نیافت    
کنم با هوشمندی و ظرافت دستش را به سوی ضبط برد و              و نخواهد دید که من چه می      

پس دست  » …ایم و   لطفاً ضبط نکنید ما به اندازه کافی از این کارها ضربه خورده           «: گفت
بـه ایـن ترتیـب در       . به دامان قلم و کاغذ شدم و هرآنچه را که گفت تندنویـسی کـردم              

ارزیـابی و داوری بـین ایـن        : ات تواتر و در بعضی تعارض ایجاد گردید       بعضی موضوع 
  .آراء و مواضع به عهده خوانندگان خواهد بود

کردم در حد امکـان     به سبب ایفای وظیفه تاریخی که در این امر همواره احساس می           
بـرای  . آفرینـان پـرداختم     به گویاسازی، شرح و تبیین موضوعات و حوادث مهم و نقش          

ظور دامنه تحقیقاتم را وسعت دادم و کتابهای تاریخی و خاطره، جرایـد، اسـناد و                این من 
ای    دسـترس بـه منـابع اینترنتـی و ترجمـه           برای. ها و منابع اینترنتی را واکاویدم       مصاحبه

اهتمـام بـه هرچـه      . م محمد کریمی سـتودنی اسـت      بکمکهای دوست متخصص و مجر    
د نیز شرح و تفصیل مبـسوطی دارد کـه در           یابی به اسنا   بیشتر مستند شدن کتاب و دست     

گیـری   خالصه اینکه در این راه پس از مدتها تالش و پی      . گنجد  حوصله این نوشتار نمی   
دهنده بود، بعـد مرکـز بررسـی اسـناد تـاریخی              مستمر سرانجام موزه عبرت اولین یاری     

ته شد؛ ای از اسناد شخصی نیز توسط خود عزت در اختیارم گذاش   پاره. وزارت اطالعات 
به جز قبضه پرونده عزت به پرونده و بخشهایی از اسـناد شخـصیتهای مطـرح در ایـن                   

 تقویم، گزینش و چینش      ،دننیل به این اسناد از طرفی و بعد خوان        . کتاب نیز ورود کردم   
. گیر بود و زمان زیادی صرف آن شـد          آنها در کتاب از طرفی دیگر بسیار سخت و نفس         

کتاب فقط دو درصد از مجموعه اسناد مـورد مداقـه و تحقیـق              اسناد درج شده در پایان      
نقش مهم چنین اسنادی در فضاسازی پاورقیها و پیوستهای پایـانی کتـاب کـامالً               . است

  .پیداست
ای کمکهای دوست عزیزم رئوف گوهریان واقعاً کارساز          در استفاده از منابع کتابخانه    

خن رانـده بـود انعکـاس مطبوعـاتی     ع و حوادث که عـزت از آن سـ         یای از وقا    پاره. بود
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 و  کیهـان  برای اطالع از آنها به سراغ آرشیوهای دو روزنامه مطرح در آن زمـان؛                ؛داشت
برداری و به پاورقیها تزریق نمـودم، بـرای کلیـشه             مطالبی را از آنها فیش    .  رفتم اطالعات

مـوارد  .  استفاده کردم  اطالعاتهای اسکن شده روزنامه       کردن برخی اخبار فقط از بریده     
برداری کرده بودم به دلیـل فقـدان کیفیـت            را چون خود عکس    کیهانمربوط به روزنامه    

جا از استعانت مـسئولین و کارمنـدان آرشـیو هـر دو               سزاست که در همین   . استفاده نشد 
  .روزنامه مزبور صمیمانه تشکر نمایم

 خاطرات عزت دو کـار      تر از وقایع و بازیگران      برای تجسم عینی و احساس ملموس     
 از موضـوعات و     ی اول اینکه در حد وسع و امکـان مجموعـه عکـس            ؛مهم صورت دادم  

آفرینان فراهم نمودم و برای آن شرحی نه به شیوه معمول و مرسوم، بلکه معرفی و                  نقش
مـوزه عبـرت    «پور و محمد آصفی در        قاسم حسن . توضیحی منطبق بر متن کتاب نوشتم     

مندم عباس واضح در تهیه بخش بزرگی از ایـن آلبـوم               و عالقه  و دوست پرتالش  » ایران
تمـامی   ،آرایـی کتـاب     عالوه بر صفحه  علیرضا دانا یار صادق و کوشایم       .  نمودند ام  ییار

سپس علی تکلو دگر دوست دقیـق، بـا         . بندی نمود   عکسها و اسناد را اسکن و طبقه      این  
. ارمزکه از یکایک ایشان سپاسگ    ذوق و هنرمندم به ارتقای کیفیت تمامی عکسها کوشید          

در کار دوم برای ملموس شدن برخی موضوعات و مکانها از عزت خواستم که با هم به            
 با مأمورین ساواک در کوچه رودابـه بـرویم و او از نـو بـا توجـه بـه                     اش  یمحل درگیر 

از بعـد چنـدبار بـه بازدیـد         .  تکرار کند   را مختصات آنجا و مفرهای موجود شرح ماوقع      
، آالت شـکنجه و تـصاویر       بنـدها  مشترک ضدخرابکاری رفتیم، به دقت سلولها و         هکمیت

در یکی از این دفعات از عزت خواستم که         . گران را از نظر گذراندم      بازجویان و شکنجه  
دوباره لباس زندان به تن کند به صلیب کشیده شود و به زیر آپولو برود و لحظاتی چند                  

 چنین کرد اما به شدت درهم ریخت، منقلـب          …!هادیوه چه پیشن  . در سلول قرار بگیرد   
گویی که  . شد و حال و روح خاصی یافت و ساعتی یکسره با چشمانی تر خاطره گفت              

گفـت،    آمد تند تنـد مـی       هرچه به یادش می   . دید  کرد؛ ما را نمی      سیر می  یدر دنیای دیگر  
  !مبادا که دوباره از یاد بروند

ای   که عکس دختربچـه   ی  هنگام. را شاهد بودم  چندبار دیگر تأثر عمیق و قلبی عزت        
را که در درگیری مأموران با او کشته شده بود و نیز عکس نظافتچی هتل شاه عبـاس را                   
که در اثر انفجار بمب کارگذاشته شده از سوی او و تیمش جان باخته بـود بـه دسـتش                    

. نمـود داری    دادم؛ دستش لرزید، اشک در چشمانش حلقه زد و سکوت طوالنی و معنی            
بار بود که تصویر قربانیان حوادثی را         آخر او بعد از گذشت بیش از سی سال برای اولین          

  .دید که گذر زمان جوشش احساسات آن هنگام را سرد کرده بود می
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 به اصفهان   1383در اردیبهشت   . برای یافتن خانواده این دو قربانی خیلی سعی کردم        
های اداری کارمندان را تا سـی سـال قبـل             ندهگفتند که فقط پرو   . رفتم و هتل شاه عباس    

رسـیدن بـه خـانواده آن       . دارند و آن واقعه خارج از این ظرف زمانی است و معذورنـد            
خواسـتم    نیز برایم خیلی مهم بود، به خصوص مادرش؛ می        ) امیری اعظم فرد (دختربچه  

 و حالی   اش در مقابل دیدگانش تیر خورد و پرپر شد چه حس            بدانم وقتی دختر ده ساله    
گذراند اما دریـغ کـه تالشـهایم در ایـن خـصوص نیـز                  چه روزگاری می   اآلنداشت و   

 بنیاد شهید تهران تنها رد برآمده در پرونده ایـن           1383در تابستان   . ای دربر نداشت    نتیجه
 دوازده سـال پـیش در آخـرین         ،شـوهرخواهر آن دختـر    . دختر را در اختیـارم گذاشـت      

درپی آن نشانی بـه همـراه دوسـت و همکـار            . یاد سپرده بود  بند به بن    مراجعه آدرسی نیم  
گیری بـسیاری از       زحمت پی  ،پرتالشم محمدعلی یساقی که از ابتدای این طرح تا پایان         

تقریبـاً یکـی درمیـان دَرِ    . ای در خیابـان خـاوران رفتـیم    دار بود، بـه محلـه    امور را عهده  
وقـت در آنجـا زنـدگی        هـا هـیچ   گـویی آن  . فایـده بـود      بی ؛های آن محل را کوفتیم      خانه
  .کردند نمی

در مراحــل مختلــف تحقیــق و تــدوین، خــاطرات زیبــایی بــرایم رقــم خــورد کــه  
ترین آنها احیای روابط گذشته بین مبارزان بـود و نیـز بخشـشی کـه از یکـدیگر                     شیرین

ترین آنهـا مربـوط اسـت بـه            از تلخ  .1طلبیدند و من شاید تنها شاهد و سبب آن بودم           می
 به همت برخی دلسوزان عرصه فرهنگ و        1383در اواخر شهریور    . زندان قصر تخریب  
 نشستی در زندان قـصر برگـزار شـد تـا شـاید از تخریـب بنـدهای سیاسـی آن                      ،تاریخ

دیدار از این زندان تاریخی و بندهای مختلف آن بسیار برایم مغتنم بود             . جلوگیری شود 
هایم بـه     باط با مضامین و معانی یادشنیده     ام و برقراری ارت     و تأثیر عمیقی در فضای ذهنی     

اما خیلی زود معاهدات و پیمانهای آن نشست زیرپا گذاشته شد و به جز          . جای گذاشت 
. فرنگی تمام زندان تخریب شد و یادگـاهی تـاریخی نـابود گردیـد               یک بند و بنای کاله    

  !افسوس
اقعـه و    هرجـا کـه و     ؛هـا سـبک خاصـی را دنبـال نمـودم          یدر تنظیم و نگارش پاورق    

رسـید بـرای آن       ترین خواننده به نظـر مـی        سن  ای دور از مفاهیم ذهنی و دانش کم         حادثه
هـا و بـازیگران خـاطرات عـزت را            توضیحی دادم و تا حد ممکن تالش کردم تا چهره         

حتـی   .شان بررسی کـنم     شان را در دامنه زمانی عمر سیاسی و اجتماعی          گویا و بیوگرافی  
ام تا خواننده بتوانـد       ح مشخصات ظاهری و رفتاری اشاره کرده      ای موارد به تشری     در پاره 

شناسانه   شناسانه و جامعه   ها ارتباط بگیرد و به تحلیل روان       هتداعی معانی کند و با یادگفت     
                                                      

  .54ـ بنگرید به سند شماره 1
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ای  مایه اگر در خصوص چهره و بازیگری کم نوشتم و یا هیچ ننوشتم دست      .  بنشیند …و
ضه کردم و خست به خرج ندادم حتی اگـر آن           مطمئناً هرآنچه را که داشتم عر     . ام  نداشته

 300 ـ  400گاهی در نگارش یک پاورقی . داشته یکی دو خط و یا چند کلمه بیش نبود
د وربرگ سند، دهها ساعت مصاحبه، چندین جلد کتاب و مقاله مکتوب و اینترنتی را مـ               

 بـه   تالش شد برای هـر پـاورقی اسـتنادات و ارجاعـات           . دادم  بررسی و تحقیق قرار می    
صورت اختصار ذکر شود و تفصیل آن در فهرست منابع و مĤخذ بیاید و بهـای مناسـبی                  

  .برای اعتماد خواننده پرداخت گردد
رسـیدم از مرکـز و        بـست مـی     گاهی مواقع در موضوعی به لحاظ منابع تحقیق به بن         

کردم، نظیـر طـرح سـؤال از فدراسـیون فوتبـال و               ربط و مطلعی استعالم می     سازمان ذی 
 سیما در خصوص تاریخ بازیهای فوتبال تیمهای ایران و اسـرائیل           3وه ورزشی شبکه    گر

  .1347 ـ 49در سالهای 
 بـا او بـه      1384ای عـزت، در تیـر       هـ   پس از کامل شدن تدوین خاطرات و یادگفتـه        

بازخوانی کتاب فراهم آمده نشستیم و ایـن فرصـتی شـد تـا وی بـسیاری از اشـتباهات         
جالب اینکه مطالب منسجم و جمالت کنار هم نشـسته          . کندتدوینی مرا حک و اصالح      

تـأثیر و   . حال و فضای خاصی در عزت ایجاد کرد و او را به دنیـای گذشـته پـرواز داد                  
والـدین، یـاران،    ) نوسـتالوژی (دل یادگذشـتگان    . تأثرات روحی در صورتش پیـدا بـود       

.  کنترل نبود لیان احساس قابل  غ و انقالب، سبب جاری شدن اشکهایش شد و          …محیط،
  !ای چنان، عاطفه و احساس هم داشته باشد؟ شد که مردی چنین با گذشته باورم نمی

خوردم بـرای     در طول مسیر تدوین، هرجا و در هر مورد که به گره و مشکلی بر می               
ات و آرای مؤثر و کارساز استاد فرزانه و دانـشمند علیرضـا کمـری               یگشایش آن از نظر   

ی قبول زحمت نمود و متن پایان یافته رامطالعه و ارزیابی کـرد  وی حت. شدم  مند می   بهره
ار زرو سپاســگ ه نمــود، از ایــنئــواقــصی را یــادآور شــد و راهکــار اراو اشــکاالت و ن

قدردان زحمات سعید فخرزاده نیز هـستم کـه تجربیـات و دانـش              . اش هستم   همیشگی
ریخ شـفاهی   گری، ضبط و ثبت خاطرات در عرصه جنگ و دفاع مقـدس و تـا                مصاحبه

نگـاری کـرد و    توقع در اختیارم گذاشت و مرا وارد حـوزه خـاطره    انقالب اسالمی را بی   
م ا  عالوه بر مطالعه و ارزیابی این کتاب، در تمـامی مراحـل تـدوین و تحقیـق همراهـی                  

اهللا بهبودی با تمـام       به وجد آمدم از اینکه دیگر استاد اندیشمند و فرهیخته هدایت          . نمود
ای   وقتی کـه داشـت کتـاب را سـطر بـه سـطر مطالعـه کـرد و از پـاره                       یقها و ض    مشغله

رحیم نیکبخت نیز بر من منت گذاشـت و از دانـش و             . اشتباهات و خطاها تحذیرم کرد    
  .اش مرا برخوردار کرد تجربه
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 ارزیابی قرار بگیرد یارانی      و برای اینکه کتاب از ابعاد و مناظر دیگر مورد کارشناسی         
رزم سـرور آالدپـوش و از اعـضای           اختر رودباری که دوست و هـم       .را به کمک طلبیدم   

 از زوایای متفاوتی به موضوع نگاه کـرد و درسـت و             ،سابق سازمان مجاهدین خلق بود    
غلط بودن برخی تحلیلها و تفسیرها را به لحاظ رفتار سازمانی و تـشکیالتی در جریـان                 

النظر و آشنا بـه    فردی دقیق محمدمهدی موسی خان هم که    . مبارزات مسلحانه تبیین کرد   
سیدمحمدصـادق  . ای را خاطرنشان نمـود      منابع خارجی است از این حیث نکات ارزنده       

فیض دوست روشن و همیشه همراهم نیز عالوه بر کارشناسـی و ارزیـابی و یـادآوری                 
حسین رضـایی دوسـت     . نکاتی، رنج و زحمت ویراستاری این کتاب را نیز متحمل شد          

اگـر نبـود ایـن      . ن طـرح بـود    گیر امـور اجرایـی و اداری ایـ          دم نیز پی  من  متعهد و عالقه  
یـافتم کـه در چـه مـسیری از            ها، تذکرات و مساعدتها شاید به درسـتی در نمـی          ینمای راه

ام، لذا زحمات و توجهات همگی ایشان را صمیمانه ارج            تدوین و تحقیق حرکت نموده    
  .نهم می

 اکـرم   و همکاران دیگرم؛ زهره نوروزی      با اغتنام فرصت، از زحمات تمام دوستان و       
، حمیـده یادگـاری، عبـاس       )خـوان   نمونـه (آبـادی     اسـداهللا کـرک   ،  )حـروفچین  (صادقی

مجیـد غالمعلـی شهرسـتانکی،    طباطبایی، ناصر زاغری، حسین نصیری، محمـد قبـادی،      
نژاد که هـر یـک فراخـور وسـع و تخـصص خـود            عسگر عباس   و محمدصادق تبریزی 

  .نمایم  این کتاب شدند تقدیر و تشکر میصاحب قدر و سهمی در
دانم از همراهی و بردباری همسرم کـه همـواره            در انجام این آغازه برخود فرض می      

در طریقی چنین پر افت و خیز یاریگر و مشوقم بوده و هست، با نیکی و اخالص تمام                  
  .یاد کنم

  1384محسن کاظمی ـ آذر 
mkazemi69@yahoo.com  



Ö¿ê Aôë

uõÿ uõo

OñËýî: ÞPBJ|ðýõq



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پایان کودکی
 تـصویری    تـرین   شاخص.   دنیا آمدم    به   خانواده،  دستی   فقر و تنگ    ، در اوج  1325  سال

 شـهر    مـردم   فقر و بیچارگی  سنگین  سایه که از دوران نوجوانی و جوانی در ذهنم مانده،       
کـرد و      مـی    درسـت    چوبی  قهای و قاش   تراش بود    قاشق   موقع   در آن   پدرم.  خوانسار است 

کـار شـد و بـه ناچـار بـه             بعدها که قاشقهای نیکلی و رویی آمد، پدرم بـی         .  فروخت  می
کار بنایی هم بگیر و نگیـر دارد و تـابع آب و هواسـت؛ لـذا                 . فعلگی و بنایی روی آورد    

دسـتی   شد و خانواده در چنگـال فقـر و تنـگ    کار می پدرم در فصلهای برفی و بارانی بی  
  .گرفت سیر، و روزگار بر ما خیلی سخت میا

 و    درمـان    امکـان    بـد اقتـصادی،      بودنـد و شـرایط       احوال   هر دو مریض     و مادرم   پدر
   را بـه     کـوچکم   هـای   ، شانه    بودم   وضع   شاهد این    که   هم  من. داد   آنها نمی    مؤثر به   معالجه

. گـرفتم   مـی   عهـده   را بـر   طویله فت تا نظا  خانه  و از جاروکردن دادم   می  زیربار مسئولیت 
 و    گوسفند و مرغ     چند رأس    اولیه،   حوایج   برخی   رفع   برای  های شهرستانی   اغلب خانواده 

  . بز بود  هشت رأس  ما هم  و نصیب داشتند  می  نگه خروس
 یا 5/10  ساعت (  خمیرگیر بود و شبها تا دیروقت  محل،  نانوایی  در دکان برادر بزرگم

آورد، بـرادر      می   نان   چند قرص   آمد با خودش     می   خانه   به   وقتی  اما. کرد  کار می )   شب 11
در شهرسـتانها چـون بـرق نبـود،         . خوابیدند  خوردند و می     می   شام   سرشب  دیگر و پدرم  

  در ایـن  .  مانـدیم    و منتظـر مـی      خوابیدیم   نمی   و مادرم    من  اما. خوابیدند  مردم سرشب می  
  حـضرت «و  »   حسین  امام«،  » االشعار  خزائن «  از کتابهای    ناخوشش،  با حال    مادرم  فرصت
  توانـست   ولـی نمـی    سواد خوانـدن داشـت   مادرم فقط. کرد  می خواند و گریه  می»  عباس
 را یـاد    خوانـدن  آموختنـد و فقـط    نمـی   دخترها نوشـتن   زمانها به  در آن چرا که . بنویسد
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   بـه   کـه   اشک  قطرات با دیدن . خواند   می   قرآن را خوب    وادش س   با همین   مادرم. دادند  می
  : پرسیدم شد می  می  جاری  مادرم  از چشمان آرامی
   و گریـه    خـوانی    می   که   نوشته   و در آنها چه      کتابها چیست   ؟ این   کنی   می  چرا گریه «ـ  
  »؟ کنی می

  : گفت می.  پاسخ دهد ام  کودکانه  فهم  به کرد با توجه  می او نیز سعی
  ! کشتند  آنها را مظلومانه .اکبر است اصغر و علی  و علی  حسین  امام  به ـ اینها راجع

   داشتند؟ ای  قیافه  بودند چه ـ اینها چطور آدمهایی
 را   مردم.  بودند   خوبی   مساجد بودند و آدمهای     نمازهای   و پیش    روحانیون  ـ اینها شبیه  

 خـاطر   بـه . کردنـد   می  بد آنها جلوگیری دند و از کارهایکر  می  تشویق   خوب   کارهای  به
  . آنها را کشتند شان  مخالفین همین

   بودند؟  کسانی  آنها چه ـ مخالفین
  . آنها بودند و آنها را کشتند  زیاد دشمنان  بن  و عبیداهللا ـ شمر، یزید، معاویه

   بودند؟  شکلی  بد چه  آدمهای ـ این
  . بودند  شاه  ژاندارمها و سربازهای ل بودند، مث  شاه ـ شبیه

   و رجـوع     شهر و رفـع      و نگهداری    و حفظ    نظم  تأمین.  نبود   ما شهربانی   در شهرستان 
گاهی وقتها کـه ژانـدارمها بـرای سـربازگیری          .  بود 1 ژاندارمری   عهده   به   محلی  دعواهای

ماندنـد و   مـی رفتنـد و شـب در آنجـا     شدند، به داخل منـازل مـردم مـی      وارد شهری می  
  .کردند مزاحمت ایجاد می

 دو نفر یـا دو        بین   دعوایی   و فصل    حل   ژاندارمها برای    وقتی   که   بارها شاهد بودم    من
   اقتصادی   وضع  گرفتند که    را می    کسی  کردند و طرف     رفتار نمی   آمدند عادالنه    می  خانواده
   کودکانـه    و فهم    کم   سن   با آن    من  ی برا  داد و این     می   حساب   آنها حق    و به    داشت  بهتری
   از افـراد پایمـال       برخـی    حـق    مواقـع    در خیلـی     کـه   دیدم   می   بود و از نزدیک      درک  قابل
   ایـن   کـرد و مـرا بـه         آنها ایجاد می     به   نسبت   در من    عمیق   نفرتی   مشاهدات  این. شود  می

شود و اگـر       دزد نمی   زد نباشد، ژاندارم   د   ژاندارمری   اگر رئیس    دریابم  رساند که    می  نتیجه
شـوند و      دزد نمی    بعدی   مراتب   در سلسله    دزد نباشد عواملش     مملکتی   و پادشاه   صاحب

  . هستند  و وابسته  وصل  هم  زنجیر به  یک های  دانه اینها چون
  : پرسید  از من  پدرم  که رفتم  نمی  هنوز مدرسه  که  یاد دارم به

  ؟  بشوی کاره  چه خواهی  می  خواندی  و درس  رفتی ـ تو اگر مدرسه
  .  بشوم  ژاندارم خواهم ـ می
  گفـتم    مـی   دیـدم،    مـی    شاید اگر پاسبان    . بودم   ندیده   چیز دیگری    غیر از ژاندارم    چون

  .  شوم  پاسبان خواهم می
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  : پرسید پدرم
  ؟ کار کنی  چه  که  شوی  ژاندارم خواهی ـ چرا؟ می

   هـستند و شـاه      فنگ   پیش   و در حالت     سربازها ایستاده    که   بودم  ا دیده  در عکسه   چون
  : گفتم. کند  آنها عبور می از جلو

   بـه    رفتـه    نـشانه    حالـت   بـه  (  جوری   را این    و تفنگم    بشوم   ژاندارم   بروم  خواهم  ـ می 
  .  آمد رد شود او را بکشم  شاه  و هر وقت کنم)   هدف سوی

   چیزهایی   و آن    کودکانه   از درک    ناشی   جامعه   و اجتماعی   تار سیاسی  از ساخ    من  تلقی
  هـای    و آمـوزه     محـل   ، اهل    با خانواده    که   و نیز مناسباتی     بودم   شاهدش   از نزدیک   بود که 
رفتم و حتی مؤذن هم شده بـودم ولـی نمـاز     من آن موقع به مسجد می .   داشتم  ام  کودکی
نمـایی    تسبیح مسجد را هم به خانه بـرده بـودم کـه بـا راه    حتی چند مهر و . خواندم  نمی

رفت و آمد من در کودکی به مسجد عالقه زیادی     . مادرم آنها را به سر جایش برگرداندم      
  .به مذهب و روحانیت در من ایجاد کرد

ساالنم بیـشتر بـود، اغلـب         هایم از دیگر هم      چون دانسته    رفتم   به مدرسه    که   هم  وقتی
 و   مانـدم  خـورد در کـالس      زنـگ  به یاد دارم یکی ـ دو مرتبه وقتـی  .  بودم  مبصر کالس

   هر جا عکـس      نبود و من     مدرسه   مختص  این.   کردم  ها پاره    بچه   را از کتابهای     شاه  عکس
   توالـت    داخـل    کـرده بـه      آنهـا را پـاره       عجیـب    بـا نفرتـی     دیـدم    و خاندانش را مـی      شاه
  . انداختم می

   طـرف    در اختالفـات،     و همیشه    داشتم   حساسیت   ثروتمند هم   های   بچه  ه ب  من نسبت 
   نبود و با لباسهای      خوب  شان   زندگی   وضع   که  هایی  ، بچه   گرفتم   را می    مستضعف  های  بچه

آمدند؛ امـا      می   مدرسه   زمستان به    و بوران    در برف    جوراب   و حتی بدون    دار و پاره    وصله
  خیلـی )   شهرستان   در آن   حاکم (  دولتی   با دستگاه    ثروتمند و مرتبط    یها   خانواده  های  بچه

. کردند   و آمد می     رفت   چرمی  های   و چکمه    با پالتو پوست     و در زمستان     و ژیگول   مرتب
   پولـدارها بـه      بچـه   گذاشتم   و نمی    به آنها داشتم     کمک   مبصر بودم، سعی در      وقتی که   من

  داشتم   پولدارها برمی    از بچه    مانند دفتر و قلم      چیزهایی   وقتها هم   آنها زور بگویند، گاهی   
   آنها را بـه     ، اسمهای   شدم   می   مبصر صف    که   هم  هر وقت .  دادم   مستمند می   های   بچه  و به 

   کـف   بـه   هـم   و نـاظم  دادم  می  ناظم  و به   نوشتم  اند می    کرده   تخلفی   در صف    اینکه  عنوان
  نوشتم   پولدارها را می     از بچه    یکی   اسم   بار هم    یک  هر چند وقت  . زد   می   آنها ترکه   دست

   ناظم   تا به    را نوشته    اسمت   تا بگوید فالنی    فرستادم   نزد او می     واسطه   عنوان   را به   و کسی 
.   بـزنم    را خـط     تا اسمت    بده   برگ   چهل   دفترچه   یک   نخوری   کتک  خواهی  بدهد، اگر می  

   بـرایم   ای  گرفتنـد و دفترچـه       مـی    را جـدی     و ترسو بودند و تهدیـدم       الباً بزدل  غ  آنها هم 
  . دادم  مستمند بودند می  که هایی  بچه  آنها را به  هم فرستادند من می
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   نیازمنـد کمـک     ای   عده   و به   دادم   ادامه می    بودم،   که  ای   در هر مدرسه     را من    رویه  این
 ثروتمنـد بـا      هـای    بچـه    بیشتر بود، چرا که      حساسیتم   مسئله  ن ای   روی  در اوایل .  کردم  می

   جـایی   تـا بـه    گـاهی   مـن  فروختنـد و حـساسیت     فخر مـی     دیگران   به   خیلی  لباسهایشان
. دار بـشود   وصـله   آنها هم  تا لباسهای کردم  می  آنها را پاره  نو  لباسهای  با تیغ،  رسید که   می

   کـت   بار برایشان    یک  توانستند ماهی    نمی   پدرانشان  بود ولی    آنها خوب    مالی   وضع  گرچه
  .خورد  می ای  وصله  آنها هم  لباس و شلوار بخرند، و باالجبار به

 و بیـشتر      فرزند آخر خانواده     چون   اما من   شدم   می   تنبیه   هم   کارها خیلی    خاطر این   به
   ولـی   خـوردم    می   کتک  رادر بزرگم خیلی   از پدر و ب     اگرچه.   آزاد بودم    در کارهایم   از بقیه 

   زور و تبعـیض      بـه    نسبت   و نفرت    کینه   و حس    انتقامجویی   و حس   رفتم  زیربار زور نمی  
زد تـا از او    مـی   کـتکم   بـرادرم   وقتـی  حتی. شد ورتر می  روز شعله   روز به    در من   طبقاتی
   سـویش    بـه    و یا سنگی     بدهم   فحشی  او   به   ولو اینکه   کردم   نمی   رهایش  گرفتم   نمی  انتقام

  . گرفتم  را می  انتقامم ، در هر حال  و فرار کنم بیندازم
  هـای    هزینـه    و نیـز تـأمین       خانواده   بیشتر به    کمک   برای  تر شدم    بزرگ   کمی  بعدها که 

  نیزمی   و سیب   رفتم   می   مزارع   به  زمینی   سیب   برداشت  مثالً در فصل  .  کردم   کار می   تحصیلم
   پـانزده   و روزی  رفـتم    می   آجرپزی  های   سر کوره    کار به   ، در تابستانها برای     کردم   می  جمع
 در آنجا کار   که   مردمی   و بدبختی    رنج  ها و مشاهده     کوره  این.  گرفتم   می   یا دو تومان    ریال
ود  موجـ   اقتـصادی   سیاسـی ـ    وضـعیت   بـه   را نـسبت   و نفرتم گداخت کردند مرا می می

   نخهـای    تومـان،    یـک    و با گرفتن    دادم   می   حمالی   به   تن   وقتها هم   گاهی. کرد  تر می   عمیق
   راسـتی   بـه .  رساندم   می   صاحبش   را به    و پولش   دادم   می   بازار تحویل    را در    کسی  ریسیده

 ترتیبـی    هـر    نکردند، به    من   تحصیل   خرج   تومان   ده   تحصیلم   مدت   در تمام   ام   خانواده  که
   چنـد جوجـه      هـر از گـاهی       کـه    یـاد دارم    به. کردم   می   را تأمین   هایم   بود، خود هزینه    که
 و   فـروختم    و مـی    بردم  مرغها را می    بعد تخم .  شوند   تا مرغ   کردم   می   و نگهداری   گرفتم  می

  .  بخرم  و قلم ، کتاب  دفتر توانستم آمد و می  می  دستم  به  پول  هم  طریق از این
 بـاال و      دو قـسمت     مـا بـه      زندگی  ؛ محله   کردم   می   هم   مزدوری   غیر از اینها گاهی      به
   پـایین    محلـه   هـای    باال بـا بچـه       محله  های   بچه   که   کودکی  در دوران . شد   می   تقسیم  پایین

 دو   ، مـن     کنم  شان   کمک  خواستند که   آمدند و از من می       می   من   سراغ  کردند، به    می  دعوای
 با آنها     من   که  و گروهی .  شدم   از آنها وارد دعوا می       طرفداری   و به   گرفتم   می   تومان  یا سه 

داد از آنها      می   من   به   بیشتری   اگر پول    خورده   شکست   بعد گروه   هفته.  شد  بودم برنده می  
.   نداشتم  وایی دع   از طرفین    یک   با هیچ    من   واقع   به   بود که    در حالی   این.  کردم   می  حمایت
   مـالی    وضع   که   افراد نیازمند و کسانی      به  آوردم   می   دست   به   راه   از این    که   را هم   پولهایی
   مـن    تحصیل   خرج  . نداشتم   مزدوری   پولهای   این   به   احتیاجی  دادم، من    نداشتند می   خوبی
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 دو    بود ولی    خوب  ام   درسی   وضع  با اینکه . شد   می   تأمین  رفتن   و کوره    حمالی   راه  از همان 
 درگیـر     خیلـی   ، مدرسۀ چهار باغ و مدرسۀ پهلوی؛ بـا معلمهـایم             کردم   عوض  تا مدرسه 

 و از    دادم   می   او فحش   زند، به    می   را کتک   آموزی   دانش   معلمی  دیدم  مثالً اگر می  .  شدم  می
 بـود    هر طـوری  . کرد   می  اج اخر  انضباط   بی   عنوان   مرا به    معلم   یا اینکه   گریختم   می  کالس

 و   مند بـودم     عالقه   خواندن   درس   به  خیلی. 2  کردم   را تمام    ششم   کالس 1339   تا سال   من
   مـادی    لحـاظ    و نیـز بـه       خـانوادگی    لحاظ   اما به    دهم   تحصیل   ادامه   داشتم   دوست  خیلی
   مـن    بـه    خوانـدن    درس   دیگـر اجـازه      هـم    محیط  در آن .  نبود   فراهم   برایم   امکانی  چنین
  .دادند نمی

  
    در تهران حیران

، اولین کت و شلوار را برایم دوختند به یاد دارم که پارچـه و آسـتر و همـه                   39سال  
این کت و شلوار برایم پنجاه تومان تمام شد که مـن            . چیز آن را خودمان به خیاط دادیم      

ادا، که آن روز برایم روز عزیمت و لذا نگه داشتم برای روز مب     . آمد آن را بپوشم     دلم نمی 
مـا در شهرسـتان از تنبـان اسـتفاده          . هزیمت و به عبارتی بهتر گریز و فرار به تهران بود          

  .پس این بهترین کار بود. توان با تنبان گشت کردیم و شنیده بودیم که در تهران نمی می
   هـم   ماشـین    کرایه   حتی  ه ک   در حالی    بیایم   تهران   به   تحصیل   ادامه   برای   داشتم  تصمیم

 شهر   که  بودم  را شنیده  وصفش  فقط  از تهران .شناختم  در آنجا نمی    را هم    و کسی   نداشتم
 و    شـوم    در آنجا وارد دانشگاه     آرزو داشتم .  چیز در آنجا وجود دارد       و همه    است  بزرگی

گفتنـد حـاال       می  ، که   و فامیل    خویشان  در اثر فشار بعضی   .   بخورم   درد جامعه    به  در آینده 
   بعد از پایان  هم  سال  برو، حدود یک  تهران  و بعد به   کن   جمع  ، پولی   ، کار کن    اینجا بمان 

  .  کردم  جمع  پول  و حدود یکصد تومان  کار کردم . در خوانسار ماندم  ششم کالس
   بود، با مـن      رفته   تهران   به   از من    پیش  اللّه جنابی که     به نام ذبیح    کالسیهایم   از هم   یکی
 را   کارهایـت   مـن   بیـایی   تهران  اگر تو به   که   نوشت  هایش   از نامه   در یکی . کرد   می  مکاتبه
، او     بـرویم    تهران   به   خوانسار بیا تا باهم      عید به    تو شب    که  برایش نوشتم .  کنم   می  درست

   تهران  عازم  و با هم    گرفتم  ، بلیت    برداشتم  ه را از خان    ام   شناسنامه  من.  کرد و آمد     قبول  هم
  . شدیم
   جلویش  زور بگوید که   من   به  خواست   می   ماشین   در داخل    دوستم   رسیدیم،   که   قم  به

  پنداشـتم   مـی .   نزدیم   و دیگر با یکدیگر حرف       پیدا کردیم    اختالف  از آنجا با هم   . ایستادم
  . خواهد برد اش  خانه  مرا به کند و دوستم  می فرق  شرایط  برسیم  تهران اگر به
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،    و رفـت     را برداشـت     او ساکش  3 رسیدیم   مولوی   در میدان    و گاراژی    تهران   به  وقتی
 حاضـر     چـون   نکردم،.  کرد   خواهم   التماسش  کرد من   فکر می .  نکرد   هم  اصالً خداحافظی 

  .  را بشکنم  غرورم نبودم
   آدرسـی  ، نه  باید بکنم  چه  که  دانستم  نمی.   و ناآشنایی   ا غربت  دنی   با یک    تنها ماندم   من

   وقتـی   . در گـاراژ مانـدم       ساعت  حدود یک .  شناختم   را می    یا جایی    کسی   و نه   دانستم  می
   بیـرون    از شـهرمان     موقـع    تـا آن    من.   افتادم   ناچار راه   رود به    می   تاریکی   هوا رو به    دیدم
   چیـز تـازگی      همـه    بـرایم   .کـردم    می   در و دیوار شهر نگاه       به   و مبهوت    مات   بودم  نیامده
   و سـردرگریبان،     و گنگ   گیج.  بود   را فراگرفته    وجودم   تمام   و اضطراب   شوره  دل. داشت

  چیزهایی.  گذاشتم   می   بر زمین    از دیگری    پس   را یکی    و گامهای لرزانم    رفتم   می  هدف  بی
   بـه    یکی   یکی   بودم   شنیده   تهران   و فساد اخالقی    دزدی   و بچه    اصغرقاتل   درباره   که  را هم 

  بقـال، .  ایـستادم    بقـالی    یـک    در مقابـل     ناگـاه   به. شد   می   افزوده   و بر ترسم    آوردم  یاد می 
   خـوبی    پیرمردهـا آدمهـای      بودم   شنیده  رسید، از آنجا که      نظر می   سیما به    خوش  پیرمردی

،   دزد هستم فکر کرد من .  درآمد   صدایش   که   زدم   پیر زل    بقال   به   بازماندم  نهستند، از رفت  
 از   توانـستم    نمی   حتی   که  من! دهد   می   پلیس   مرا تحویل    اآلن   و تهدید کرد که     ناسزا گفت 

،   ماشـینها رد شـوم     الی   از البـه     و قـادر نبـودم       بروم   خیابان   سوی   آن   به   خیابان   سوی  این
 خـدا    آقا به !   دزد نیستم   من:  گفتم   و می   گریستم  ، می    گرفت  ام   ترکید و گریه     بغضم  هانناگ
  !  دزد نیستم من

  ؟ کنی  کار می  اینجا چه پس:  پیرمرد جلو آمد و گفت
  ). طور نبود  این که ( ام  کرده  را گم ام بابا و ننه:  گفتم
  ؟  کردی شان کجا گم: پرسید
  .  کردم گاراژ، در آنجا آنها را گم   توی آمدیم:  گفتم
  .، شاید بیایند و ترا پیدا کنند  بنشین  چارپایه  این جا روی همین:  گفت

سوزد و مرا      می  ، پیرمرد دلش     بهتر است   ؛ اگر اینجا بمانم      گفتم   حال با خودم    در همان 
 را   بیایـد و سـرم       و کـسی     بمـانم    در خیابان    شب   من  گذارد که   برد و نمی     می  اش   خانه  به

ترهـا مـرا از       زد بـزرگ     مـی    سـرم    بـه    فکـر تهـران      هر وقـت     بودم  در خوانسار که  !! ببرد
  .ترساندند می...  و4دزدها، اصغر قاتلها بچه

   نیامـد؛ قـرار هـم        دنبالم   به   هم   نشد، کسی    خبری  ، هیچ    نشستم   بقالی   در دکان   ساعتی
   فکرهـای    در آنجـا بـودم       سـاعتی کـه     در آن .  بیایـد    هـم    شـود و کـسی       خبـری   نبود که 

   کـه    یـاد آوردم     بـه   ، ناگهـان     بـودم    و نگـران     مشوش  خیلی. زد   می   سرم   به  جورواجوری
او . کنـد    مـی    و مسگرآباد زنـدگی      سیدملک خاتون    و در محله     در تهران    پدرم  پسرعموی

  قـدر بـه   آن.   بـودم   کـرده   را حفـظ   و ا   آدرس   بود و من     فرستاده   پدرم   برای  ای  بار نامه   یک
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.   و گفتم  هوا پریدم  به  دفعه یک ...   یاد آوردم  را به  نشانی او   باالخره   که   فشار آوردم   مغزم
  ! آمد یادم

  ! شد چه: پیرمرد جلو آمد و پرسید
  .روند  می  آدرس  این  نکنند به  آمد، اگر پیدایم  را یادم  پدر و مادرم آدرس:  گفتم

 موتـور    بعـد یـک   ! خـدا را شـکر    :   گفـت    کشید و بـا مهربـانی        سرم   به  پیرمرد دستی 
   در ازای   قرار شـد موتـوری    .   دادم   بود، خودم    دو تومان    آن  کرایه.  کرد   کرایه  ای  چرخه  سه

 مـسگرآباد     در خاکیهـای     سـاعت    موتور حدود یک    با آن .  دهد   رسید مرا تحویل    دریافت
   دسـتش    و به    را نوشتم    رسید موتوری    هم  خودم.   را پیدا کردم     فامیلمان  ه تا باالخر   گشتیم
چطـور اینجـا را پیـدا    :  کرد و پرسـید     در آنجا تعجب     من   از دیدن    پدرم  پسرعموی.  دادم

  ! کنی  کار می اینجا چه! ؟ کردی
   را بـه     دروغ   ایـن  .آیـد    دو روز دیگر می      یکی   و او هم     بیایم   تهران   به   گفته  بابام:  گفتم
بعد از چند روز    . پذیرفتند   او مرا نمی     اجازه   و یا بدون     پدرم   آنها بدون    که   گفتم  خاطر آن 

 در    و پدر و مـادرم       آمدم   خودم  ؛ اینکه    را گفتم    قضیه   آنها اصل    نشد به    خبری   از پدرم   که
   در تهران  که  نوشتم  نامه  پدرم  برای بعد هم.  جا کار کنم  همین خواهم   نیستند و می    جریان
  . نباشید  من  و نگران هستم

   چگونـه    که   بودم  ، دیگر یاد گرفته      پرداختم   و گذار در تهران      گشت   به   ماه  حدود یک 
 با عبـور      را بلد نبودم،     تهران   خیابانهای  از آنجا که  .   بروم   طرف   آن   به   خیابان   طرف  از این 

  .  نکنم  تا مسیر را گم زدم  می  را عالمت  از آن ای  و گوشه  جایی گچ با  از هر خیابانی
 و در     آهنگـری    در مغازه    شاگردی   و پا کنم     خود دست    برای   توانستم   که   کاری  اولین

  گـرفتم    مزد مـی     پانزده ریال   باید روزی . بود) اطراف رسالت ( در سمنگان     سازی  رهجو پن 
شد، تقریباً     و ناهار می     شام   صرف   هم   و هفت ریال     ماشین  ایه کر   خرج   آن   هشت ریال   که

کند و دخـل و خـرجم بـا     بعد از دو سه هفته دیدم که صرف نمی   . ماند   نمی   برایم  چیزی
خواند، لذا از آنجا در آمدم و جالب اینکه صاحب مغازه هـم از بـستگان بـود و                   هم نمی 

آورد که اگر بمانی و به کارت ادامه دهی         حقوق آن دو سه هفته را هم نپرداخت و بهانه           
  . به این ترتیب هزینه این مدت هم از جیبم رفت. دهم حقوقت را می

   ریـال  25   بـا حقـوق روزی      التحریر و صـحافی     از آنجا که بیرون آمدم، در کار لوازم       
  یـد  کار جد  اما برای شدم  سوار می  ماشین  چهار کورس در کار قبلی .   کار شدم    به  مشغول

بعد یـاد   . ماند   می   برایم   طریق   نیز از این     و چهار ریال    آمدم   بازار می    به   با دو کورس    فقط
   بمانـد، البتـه      در جیـبم     هـم    آن   کرایه   که   بروم   پیاده   اتابک   خیابان   از بازار تا ته      که  گرفتم
   بـه    تمـام    با جدّیت   و  در بازار ماندم  !  کردم   را نمی    وقتم   و صرف    کفش   استهالک  حساب

 بـود و از       راضی   از من    هم   بود و استادم     خوب   خیلی   هم   کارم  رفت  ، پیش    دادم  کار ادامه 
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   حقـوقم   کرد تا اینکه     می   اضافه   مزدم   به   ریال   پنج  آمد، و هر چند مدت       می   خوشش  کارم
  .رسید    تومان  پنج  روزی به

 کوچکی در همان محله اتابک اجاره کردم، ایـن  بعد از رسیدن به چنین تمکنی، اتاق  
   . اتاق بسیار محقر و فضای آن فقط به اندازه عرض و طول یک پتو بود

خواسـتم بـا آنهـا         پدر و مادرم هم به تهران آمدند ولی مـن دیگـر نمـی              41در سال   
آورد و مزاحمم خواهنـد   دانستم زندگی با آنها برایم محدودیت می زندگی کنم، چون می 

رغم این، در برابر اصرار زیـاد    علی.  و نخواهم توانست بعضی از کارها را انجام دهم         شد
در . پدر و مادرم و گریه و زاری ایشان، بیش از یک سال با آنها در تهران زندگی نکردم                 

طول این مدت من با آنها خیلی اختالف داشتم و حتی گاهی خود آنها هم شب مرا بـه                    
ر بزرگم علی خیلی مخالف من بود؛ در این ایـام مـن در مغـازه                براد. دادند  خانه راه نمی  

برادرم از روی سادگی و کـم اطالعـی         . کردم   کاغذ فروش کار می    5آقای حسین مصدقی  
گویم   روم به کالنتری و می      من می . گفت این مصدق همان مصدق نهضت نفت است         می

هر چـه کـه   . کرد یرون میبعد مرا از خانه ب   . کنی تا دستگیرت کنند     که تو پیش او کار می     
هنـوز  .  مـادرم فـوت کـرد      43شد، تا اینکـه در سـال          تر می   گذشت اختالف ما عمیق     می
بود که من خانه را ترک کردم و از آن به بعد تنهایی زندگی کـردم و   اش فرا نرسیده   چله

  . در همان حول و حوش بازار بودم49تا سال 
   

    بازار سیاست ورود به
   سـطح    بـر    از پـیش     بود و هـر روز بـیش         مغتنم   خیلی   من  زار برای  با   در محیط   بودن
سـروکار  . شـد    مـی    افـزوده    پیرامـونم    و دنیای    و حکومت    جامعه   به   نسبت   من  آگاهیهای

.  ، مردم را بهتر و بیـشتر شـناختم           متفاوت   اجتماعی   از طبقات    گوناگون   با آدمهای   داشتن
 و    بمانی  تفاوت  گذرد بی    می   در پیرامونت    که   آنچه   به   نسبت  و   در بازار باشی    شود که   نمی

   در اطرافـت     کـه    آنچـه    به   و نسبت    خاطر بگذری    آسوده   مردم  از کنار رنجها و محنتهای    
  .  باشی تفاوت گذرد بی می

   سیاسـی    مـسائل    بـه    مرا نسبت    بود، و حساسیت     محیطی   چنین   من   بازار برای   محیط
   ایـن    بروز و ظهـور ملمـوس       اولین. داد   افزایش می    و مملکت    مردم  و اقتصادی   اجتماعی
 بـا     خاطر مخالفتهـایش     به   آقای خمینی    که   است 1341   سال   مربوط به    در من   حساسیت

  البتـه .  شـدند   شـاه   با رژیـم  دار مبارزه   پیشرو و پرچم   6»  و والیتی    ایالتی   انجمنهای  الیحه«
   مـذهبی    از محافل    در بسیاری    بروجردی،  اهللا   آیت   از فوت    و پس  40   سال  در   از آن   پیش

   تـالش    شـاه    بـود کـه      در حالی   این. شد   می   برده   نام   مرجع   عنوان  به»  اهللا  آقا روح   حاج«از  
 را از   مرجعیـت   مرکـز و پایگـاه    در نجف،  حکیم اهللا  آیت  به  تسلیت   پیام  کرد با ارسال    می
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   امـر مرجعیـت      بـرای    و شاهرودی    خویی   چون   دیگری   آقایان   ایام  در آن .  دور کند   ایران
  بعـد از آقـای    :   پرسـیدم   مان   مسجد محله    از امام    وقتی   بودم  در خوانسار که  .  بودند  مطرح

   کـس    هستند به   ، و تا ایشان      محمدعلی اراکی    شیخ  آقای:  ؟ گفت    کیست   مرجع  بروجردی
   نیـز هـیچ    خمینـی  آقـای .  بود  اراکی   نشد آقای    مطرح   که   تنها کسی   اما. رسد  نمی  دیگری
.  نیـز نداشـتند      رسـاله   دادند و حتی     نمی   صورت   مرجع   عنوان   خود به    طرح   برای  حرکتی

 نفـر،     اولـین    عنـوان    او بـه    بـودم    مـصدقی    در بازار و در نزد حـسین         من   که  بعدها وقتی 
   بروجردی   آقای   کار را برای     قبالً این    کرد که    آقای خمینی    رساله   چاپ   به   اقدام  داوطلبانه

  .کرد می
   زبانـه    بیـشتر و بیـشتر در مـن          مبـارزه   ، آتـش     سیاسـی    در فعالیتهای   تر شدن   با عمیق 

 از   یکـی .  کنـد    مـرا سـیراب      و ناآرام    سرکش   روح   که  گشتم   می   جایی   دنبال  کشید، به   می
:   از دوسـتانم     تعـدادی    از طریق   من.  اسالمی، بازار بود      مؤتلفه   هیئتهای   فعالیت  مراکز مهم 

  .  یافتم  راه  تشکیالت  این  به میرهاشمی و لشکری
 آمـد، آقـای     دسـت   به  و والیتی  ایالتی  انجمنهای   مصوبه   در الغای    که   از موفقیتی   پس
 بودنـد     در تهـران     مـذهبی   سردمدار چند هیئت     که   مذهبی   از نیروهای    تعدادی   به  خمینی
   باشـید، جمـع      داشـته    باید تشکیالتی    را گوشزد کردند و گفتند که        ایجاد تشکیالتی   لزوم

 کـار نکنیـد       هـم    سال   ده   اگر شما برای     گفتند که    همچنین  ایشان. باشید و متفرق نشوید   
   سـری    یـک    را مشغول    خودتان  ا اینکه  ت   بکنید بهتر است     کار اساسی    سال   بعد از ده    ولی

  تا خودتان.  نشوید  اینها نزدیک  را نخورید، به  سیاسی  آدمهای  گول.  بکنید   جزیی  کارهای
  منظـور ایـشان   .  نـشوید   اید با سیاسیها زیاد قـاطی        نشده  اید و آماده     نکرده  را کامالً تربیت  

  7.فکران آنها بود  ملی و هم بیشتر جبهه
 منتـشر کردنـد     8بعثت   نام   به  ای   فعالیتهایی را آغاز کردند و نشریه        مؤتلفه  هایلذا هیئت 

   بـا آنهـا همکـاری        هم   از روحانیون   تعدادی. شد   می   مطرح   در آن    ایدئولوژیک   مسائل  که
  9.  شاهچراغی  و سیدعلی  مطهری  مرتضی کردند، از جمله می

   و در فعالیتهـا و جلـسات         پیوند خـوردم    ؤتلفه م  های   با بچه    در بازار بودم     که   هم  من
  . کردم  می آنها شرکت

  
    جمعی  سیاسی  تجربه اولین

  ،  در آن جلـسات   .  کـردم    مـی    آنهـا شـرکت      در فعالیتها و جلـسات       مؤتلفه،  با ورود به  
   صـحبت 11خاموشـی   و سـیدتقی   و شـاهچراغی   10 صـادق امـانی      حـاج    همچـون   افرادی

  .کردند می
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] ق.  هــ    1383 [1342   سـال    محـرم    مربوط به    مؤتلفه   حرکت   و مؤثرترین   ترین  مهم
   آقـای    خواسته  به.  کردند   حمله   فیضیه   مدرسه   به   شاه   عوامل   سال،  در نوروز همان  . است

شـد و      برگزار می    کربال باشکوه    و شهدای  ) ع( حسین   امام   برای   عزاداری آن سال    خمینی
در . کردند   گوشزد می    مردم   و دربار را به      شاه   جنایات  رانان،  و سخن  واعظان     آن  در خالل 

   ایـن    تعزیـت    بـرای    هم   دید که    تدارک  ای   برنامه   مؤتلفه  هم) 42 خرداد   13(روز عاشورا   
 روز عاشـورا از      پیمـایی   راه.   شاهنـشاهی    بـا دسـتگاه      ابراز مخالفـت    روز بود و هم برای    

  پیمایی  راه  این  به  در شور و ذوق دادن  مؤتلفه های بچه.  شد وع شر12  ابوالفتح مسجد حاج
   از راه    در دفـاع     انقالبـی   کردنـد، شـعارهای      مـی    را هـدایت     جلـودار بودنـد و آن       بزرگ
 از 13  عراقـی   مهـدی   و حاج  صادق امانی   حاج. دادند   می   حکومت سر   و برضد )  ع( حسین
   حـاج   که  یاد دارم   به  حتی.  کشیدند   زحمت  پیمایی   راه  ی برا   خیلی   بودند که    کسانی  جمله
  پیمایـان    راه  مـا در میـان    .  کـرد    جـالبی   رانـی    سخن   تهران   سردر دانشگاه    در مقابل   مهدی
  . کردیم  می  توزیع اعالمیه

   بـه    مـردم    و جـسارت     حرکت   از این    شاه  ؛ رژیم    است   مهم  پیمایی خیلی    راه   آن  نتیجۀ
   رژیـم    فـردا، مـأموران      روز و بامداد پس      آن   فردای   شامگاه  در نتیجه .  شد  عصبانی  شدت
   و بـه     سـخنور    از علمـای     دادند و تعـدادی      صورت   مراکز روحانیون    به  ای   گسترده  حمله
   خرداد در شهر قم    15 نیز در بامداد روز       آقای خمینی .  را دستگیر کردند     آنها محرک   قول

   رسید و حرکتـی   بزرگ  شهرهای  به  واقعه  خبر این  اول،  ساعات   در همان  .دستگیر شدند 
 در تهـران نیـز   . پدیـد آورد   دسـتگیری   ایـن   به   اعتراض   نشانه   به   مردم   از طرف   خروشان

نیروهـای نظـامی    . ای صورت گرفت و به یک قیام عمومی تبدیل شد           تظاهرات گسترده 
)  شـهریور  17(من در خیابان شهباز     . ی را رقم زدند   شاه مداخله کردند و درگیری خونین     

کشان  ای از بغل گوشم زوزه کنندگان بودم و با نظامیها درگیر شدم و گلوله در میان تظاهر 
، بـازار، میـدان    ) خرداد 15(بوذرجمهری  : در آن روز ما به جاهای مختلفی رفتیم       . رد شد 

  …خراسان، میدان ارک و 
با سه ـ چهار نفر جلو آن  . کرد پرسی آجر حمل میدر میدان خراسان یک ماشین کم

ریختیم که مردم برای حمله از        را گرفتیم و آجرها را چند تا چند تا به طرفین خیابان می            
در میـدان فوزیـه کـه       . چنـین کـردیم   )) ع(امام حسین   (تا میدان فوزیه    . آن استفاده کنند  

بگیرم و او هم با سرنیزه تفنگش       ارتشیها متمرکز بودند، من توانستم باطوم یک سرباز را          
در بین راه یک لنگه کفشم را از دست دادم، با همان وضع مقداری دیگر نیز                . دنبالم کرد 

با یک لنگه کفش دویدم و بعد که خسته شدم آن را هم درآوردم و به کناری انـداختم و      
  . پا برهنه به دویدن ادامه دادم
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   آقـای   جـان   بـه   کـه   هـر عملـی    از ارتکاب به   مردم   توفنده   با خشم    در مواجهه   رژیم
 را   فرصـت   نیز ایـن   آگاه  و علمای  روحانیون برخی.   داشت   وارد سازد بیم     آسیبی  خمینی
 و  ای  بیانیـه   کردند و با تنظـیم   تالش   ایشان   مرجعیت   رسمیت دادن به     برای   شمرده  مغتنم

   روی   بخشیدند تا بـدین      را رسمیت    خمینی  ی آقا   مرجعیت   آقایان،   از برخی   امضا گرفتن 
 شـاید   14. شـود   رو   با موانع قـانونی روبـه        خمینی   آقای   جان   به   برای آسیب رساندن    رژیم
 آمدنـد     تهـران    بـه    تحصن   برای   مختلف   از شهرهای    که   غیر از روحانیونی     به   گفت  بتوان
.  و روز نداشـتند      شـب    خمینـی    آقای  زادی آ   برای   بودند که    هیئتهای مؤتلفه   های   بچه  این

ژنـرال  . حضور در این قبیل حرکتهای سیاسی جرئت و شهامت ما را دوچندان کرده بود             
رفت    وقتی با همراهانش به کاخ گلستان در میدان ارک می          15دوگل که به ایران آمده بود،     

 ژنرال دوگل   ما آنجا بودیم، در میان ازدحام جمعیت، یکی از دوستان ما سنگی به طرف             
مأمورین یک نفر را که قوی هیکل و درشـت          . و شاه پرت کرد که به کالسکه آنها خورد        

دوست ما هم که دیـد هـوا        . اندام بود دستگیر کردند و به زیر مشت و لگد خود گرفتند           
  .پس است، فرار را بر قرار ترجیح داد و از میان جمعیت محو شد

  
    سیاسی الهام

   بـه   منـدان    عالقه 1343  در فروردین ]   از حصر   و رهایی  [ خمینی   آقای   از آزادی   پس
  . ما هم به دیدارشان رفتیم. رفتند  می  دیدارش  به ای  از هر قشر و طبقه وی

آمـد و      می   پیش   دانشجو و روحانی     طبقه   بین   اختالفاتی   اوقات   روزگار بعضی    در آن 
ـ    عقب   را به    روحانیون   دانشجویان،  برخی   کردنـد و برخـی       مـی    مـتهم    و ارتجـاع    دگیمان

   ایـن   به. کردند   یاد می   دین   و بی    روشنفکر، الابالی    عناوین   به   نیز از دانشجویان    روحانیون
 کـدورتها و     شـد و هـر از گـاهی          مـی    زده   دامـن    ساواک   عناصر نفوذی    توسط  اختالفات

  . گرفت ناراحتیها باال می
   با ایشان  مالقات  دانشجو برای ای   عده  ،   در قم    خمینی  ا آقای  ب   از دیدارهایمان   در یکی 

   بهتـرین    کـه    گفـت    خمینـی    آقای   به   و در گوشی     رفت   از روحانیون   یکی.  آنجا آمدند   به
 از اینهـا    چیـزی   مـن  کـه :  گفتنـد   کنیـد، ایـشان    شما اینها را نـصیحت       که   است  موقعیت

   بهتـرین   اآلن!  آقا  نه:  تأکید کرد    آقا دوباره   این.   بکنم  ا نصیحت  اینها ر    بخواهم   که  بینم  نمی
   چـه   مـن :  پرسید   خمینی  آقای.   شما نافذ است     بزنید حرف    اگر شما حرف    اآلن!  موقعیته

   نگاه   یک   ضمن   خمینی  آقای.  را نتراشند   بگو ریششان :   گفت   روحانی  ؟ آن !  آنها بگویم   به
]  خواسـته   آن بـرعکس . [ نگفتنـد   کردنـد و چیـزی    معناداری ، سکوت    روحانی   آن  تند به 
   رفتارهـای   همـین .  کردنـد    و بش    و خوش    گرفتند   گرم   با دانشجویان    خیلی   خمینی  آقای
  . شوند  نزدیک  هم  به  مقداری  روشنفکر و روحانی  دوطیف  این  شد که  باعث ایشان
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   اتفاق چند تـن      به  من.  جدید در ما شد     ی فعالیت  نوع  بخش   الهام   صحنه،   این  مشاهده
 و    وجـود آوردیـم      را بـه     گروهـی   16 و احمد کروبـی      امیر لشکری    مثل   مبارزم  از دوستان 

   اعالمیـه    مختلـف   هـای    گروه   نام  ، و بعد به     نهادیم»   ایران   ملی   آزادیبخش  جبهه« را    نامش
 و سـایر      تهـران    دانـشگاه    مـسلمان   دانـشجویان  « م نـا    به   نمونه   عنوان  ؛ به   کردیم  صادر می 
   و نیز به    گذاشتیم   می   صحه   روحانیون   و بر فعالیتهای    کردیم   صادر می   اعالمیه» دانشگاهها

اگـر  .  کـردیم    تقدیر و تـشکر مـی        و از دانشجویان    کردیم   منتشر می   بیانیه»  روحانیون « نام
   حمایـت    طلبـه    صـادر و از آن       دانـشجو اعالمیـه      نـام   گرفتنـد، بـه      مـی    را در قم    ای  طلبه
داد،    مـی    روی   دانـشگاه    در صحن   افتاد و درگیری     می   دانشگاه   برای  ، اگر اتفاقی    کردیم  می

   حملـه   هـم    چپـی    دانـشجویان    اگر به   حتی.  دادیم   کار را با نام روحانیون انجام می        همین
 منتـشر     اطالعیـه    بهانه   همین   به   نداشتیم  کاری آنها     بودن   و مارکسیست   شد ما با چپ     می
 دو قـشر ایجـاد        بـین    و قلبـی     فکری   ائتالف   نوع   یک  خواستیم   می  طریق  بدین.  کردیم  می
  هـای    اعالمیـه    و حادثـه     هـر واقعـه      و مـا در پـی        داشت   ادامه 50   روند تا سال    این.  کنیم

  . کردیم  صادر می  چنینی  این مجهول و مجعول
این حرکت پـس    .  ترور شد    مؤتلفه   اعضای   دست   منصور به    حسنعلی 1343  در سال 

 رخ داد و نشانه اعتـراض بـه جـو سیاسـی     1343از تبعید آقای خمینی به ترکیه در آبان  
نگری کلـی و شـناخت کـافی از جامعـه نداشـتند، از                ایها آینده   مؤتلفه. حاکم قلمداد شد  

شاید ما هم اگر در آن زمان به جای آنها بودیم همـین             . سترو انتقادی بر آنان وارد ا       این
  .شد توان گفت عمل آنها در آن موقع خیلی انقالبی تعریف می کردیم و می کار را می

گفتند اگر با شاه طرف بشویم و شاه را بکـشیم مـا کـسی را نـداریم کـه بـه                        آنها می 
آید و خـونریزی زیـاد       جایش بگذاریم و در نتیجه در مملکت هرج و مرج به وجود می            

شود و درصدد     مالی می   ولی اگر بتوانیم اطرافیان شاه را از بین ببریم، شاه گوش          . شود  می
لذا برای این منظور برخی بلندپایگان رژیم چـون اسـداهللا علـم و    . آید اصالح خود برمی  

  . حسنعلی منصور، دکتر اقبال و شریف امامی شناسایی شدند
شـان خیلـی منـسجم و          عضو داشت امـا تـشکیالت      زیادیتعداد  مؤتلفه در آن زمان     

آنها با آنکه آدمهای معتقد و مسلمان و مبارزی بودند ولـی در هـدایت و                . زیربنایی نبود 
بخـش جهـان      دهی تشکیالت ضعیف بودند و تاریخچه جنبشها و نهضتهای رهایی           شکل

امهـای مـستعار    از ن . ارتباط حزبی آنهـا ضـعیف و شـکننده بـود          . را مطالعه نکرده بودند   
رو وقتی که آنها منصور را ترور کردند، از روی سـادگی بـه                 از این  17.کردند  استفاده نمی 

نژاد در    آنها قرار گذاشته بودند که بخارایی در جلو مجلس و نیک          . راحتی دستگیر شدند  
نژاد با    بنابود که بعد از ترور، نیک     . بایستند) مدرسه شهید مطهری  (جلو مسجد سپهساالر    

اندازی از مقابل مسجد، و توجه مأمورین را به خود جلب کند تا بخارایی از باال فرار                 تیر
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او را بـه    . افتـد   گیـر مـی   ) مجاهـدین اسـالم   (بخارایی پس از فرار، در سه راه ژالـه          . کند
  .کند کنند ولی او اعتراف نمی اش می خیلی هم اذیت و شکنجه. برند  می9کالنتری 

کـرد نـه      از آنجا که مؤتلفه هیئتی عمل می      . ها منتشر شد    بعد عکسی از او در روزنامه     
مأمورین با مراجعه به خانواده بخارایی گفتنـد کـه پـسر شـما در ارتبـاط بـا                   . تشکیالتی

گویند نه پسر ما این کاره نیست و همیشه با            آنها می . هروئین و اعتیاد دستگیر شده است     
از آن  . د مثل حـاج صـادق امـانی       آدمهای خوب، نماز شب خوان و روحانیها ارتباط دار        

گیـرد و بـه       وقتـی حـاج صـادق تمـاس مـی         . گیرد  پس تلفن امانی تحت کنترل قرار می      
گوید که ساک یا چمدان مرا در این ساعت به فالن نقطه بیاور، مأمورین هم                 برادرش می 

بقیـه  . کننـد   شوند و حاج صادق را دستگیر مـی         در همان ساعت در محل قرار حاضر می       
این دستگیری آسان به خاطر هیئتـی      . شوند   به همین شیوه و ترتیب دستگیر می       اعضا هم 

 از میان دستگیرشدگان و متهمین ردیف اول شش نفر          18.کار کردن آنها بود نه تشکیالتی     
نژاد، رضا صـفار هرنـدی، مهـدی عراقـی و             صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیک     (

شان به  نفر آخری با یک درجه تخفیف، حکمبه اعدام محکوم شدند که دو     ) هاشم امانی 
  .حبس ابد تقلیل یافت

چی نیز به حبس ابـد        فر، عسگراوالدی و کالف       حیدری، عباس مدرسی    ]ابوالفضل[ 
چی از نظر سیاسی وضع خوبی نداشت و بعد از چهـار پـنج سـال            کالف. محکوم شدند 

بازماندگان مؤتلفـه  . نیز به ده سال حبس محکوم شد   ) شاه بداغلو (احمد شهاب   .آزاد شد 
پس از آن، از کارهای تند و قهرآمیز دست کشیدند، عمـل و گفتارشـان در برابـر افکـار             

ئل اخالقی و اصـول اسـالمی صـحبت           آنها در منظر عمومی از مسا     . عمومی منطبق نبود  
یکی از سـنتهای آنهـا ایـن     . کردند به نظر من ایشان مقداری خشک و متعصب بودند           می

دار به تن نکنند و پیراهن شیخی بدون یقـه بپوشـند و یـا            شان پیراهن یقه   بود که اعضای  
رو   بـه   حجـاب و لختـی رو       جوانها به خیابان شاهرضا و نظایر آن نروند تا با خانمهای بی           

  .نشوند
صـادق امـانی و     از حـاج االترور را شاخه نظامی مؤتلفه سازماندهی و اجـرا کـرد و         

حـاج صـادق آدم     .  مؤتلفه بودند، این کارها بعید بود      امثالهم که سمبل و معلم اخالق در      
نمـود،    متدین و همچون نام با مسمایش، صادق بود و از نظر جسمی الغر و نحیف مـی                

برای ایـن کـار هنـوز    . رفت که ناگهان ایشان در رأس چنین کاری قرار بگیرد   انتظار نمی 
بـه همـین دلیـل وقتـی        . نداعضا هنوز آمادگی این کار را نداشت      . افراد توجیه نشده بودند   

ای را هـم زنـدانی کردنـد، بقیـه افـراد دوام               اینها را گرفتند و تعـدادی را اعـدام و عـده           
  .نیاوردند و تشکیالت از هم پاشید
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 آوردنــد و   روی  فرهنگــی ـ خــدماتی    کارهــای  در مــسیر ماندنــد، بــه  کــه آنهــایی
   مراکز فرهنگی    و ادارۀ    تأسیس   به   باهنر و رجایی     چون  افرادی.  کردند   پیشه  کاری  محافظه

   بـه    هـم   تعـدادی .  شـدند    کشیده   تجارت   به   هم  برخی.  کردند   مبادرت   رفاه  مانند مدرسه 
ای هم دنبال کارهایی مانند درسـت کـردن           عده.  خود بازگشتند    و معمولی    عادی  زندگی

نـد و تعـدادی هـم تـا         مدرسه، بیمارستان و کمک به ایتام و از این قبیل امور روی آورد            
هایی مثل سازمان مجاهـدین خلـق و گـروه حـزب اهللا        سالهای پایانی رژیم شاه به گروه     

نمودنـد و از شـرکت مـستقیم در فعالیتهـا و حرکتهـای سیاسـی دوری                    مادی می   کمک
 وجـود   ]تا زمان حیات رژیـم شـاه      [به این ترتیب دیگر گروهی به نام مؤتلفه         . کردند  می

  .خارجی نداشت
  

  سهایی برای تاریخعک
دانم در بحبوحه دادگاه نظامی به اصطالح ضاربان منصور یا پس از اعـدام آنهـا                  نمی

اآلن اسـمش در   و(کـرد   بود که به دوست سربازی که در دادسرای نظـامی خـدمت مـی   
تـوانی عکـسهای جریـان محاکمـه را از درون             می: مراجعه کردم و گفتم   ) خاطرم نیست 

 پنج قطعه عکس از -رایم امانت بیاوری؟ او قبول کرد و بعد چهار     ها بلند کنی و ب      پرونده
های اصلی را به دوستم  من از روی آنها عکس دیگری گرفتم و نسخه     . دادگاه برایم آورد  

ای بـرای اسـداهللا    از این عکسها چند نسخه تکثیر کـردم و از هریـک نـسخه   . برگرداندم
خبـر  . کـرد   درش در بازار کـار مـی      بادامچیان کنار گذاشتم که در حجره فرش فروشی پ        

خواسـتم سـر      است یا خیـر، بـه ایـن بهانـه مـی             دقیقی نداشتم که آیا او نیز دستگیر شده       
  .وگوشی هم آب بدهم که اوضاع از چه قرار است

تنها بود و از اسداهللا خبری      ) حاج محمد باقر  (پدرش  .  سه مرتبه به حجره رفتم      _دو
عکسها را داخل پاکتی گذاشتم و      .  را به پدرش بدهم    نبود، باالخره تصمیم گرفتم که آنها     

اسـداهللا  ! حاج آقـا  : به حجره رفتم و پس از سالم و علیک پرسیدم         . درش را چسب زدم   
پاکـت را  . معلوم نیست کی بیاید: گفت. کار دارم: چه کارش داری؟ گفتم: نیست؟ گفت

! دانم نمی: ت؟ گفتمداخلش چیس: پرسید. پس این را به او بدهید: به دستش دادم و گفتم
طـور در دسـت    پاکـت را همـان  . یکی از رفقا از من خواسته که این را به اسداهللا برسانم

! ای پـدر سـوخته  : کرد، به آن مشکوک شد، دو ـ سه تا فحش داد که  سبک و سنگین می
 من هم سریع آنجـا را تـرک   …ام را بدبخت کردید، بیچاره کردید و     برو که نبینمت، بچه   

ها دیگر از آقای بادامچیان نپرسیدم که آیا عکسها به دستش رسـیده اسـت یـا    بعد. کردم
  خیر؟ 
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  شیخ غالمحسین جعفری همدانی 
های مهم فعالیتهای سیاسی بـود     مسجد جامع بازار یکی از مراکز و پایگاه        40در دهه   

در شبستان گرمخانـه ایـن      . کردم  و من به سبب حضورم در بازار به آنجا رفت و آمد می            
  . کرد اقامه جماعت می» 19غالمحسین جعفری همدانی«جد، شیخی به نام مس

هیچ . کرد  این روحانی مبارز، سر نترسی داشت و به صراحت علیه رژیم صحبت می            
  .ای از ساواک و مأموران امنیتی رژیم نداشت ترس و واهمه

رک و بـا صـراحت لهجـه سـخن          . کرد  او برای صحبت کردن یا نکردن استخاره می       
من یکـی از  . گفت داد می فهمید و تشخیص می ت اما بیان نداشت، هرچه را که میگف می

من . نشستند خیلی از مبارزین و روحانیون پای منبر ایشان می. مندان واقعی او بودم عالقه
 پسر، مـرا فرزنـد اول خـود         سهبه حدی به او نزدیک شده بودم که وی با وجود داشتن             

 تعدادی از روحانیون مانند 43-42سالهای . وی رفیق بودمالبته من با پسران . دانست می
ده ...  ربانی املشی، هاشمی رفسنجانی، شیخ حسن طاهری اصفهانی، مرواریـد و : آقایان

و من از اینجا بود که . رانی کردند و دستگیر شدند روز کمتر یا بیشتر در مسجد او سخن
  . های مبارز و روحانی آشنا شدم با این چهره

 را پیـدا کـردم کـه تـاریخش     خواندنیهاهای مجله  ، من یکی از شماره43 ـ  42سال 
در این مجله سخنی از محمد رضا       . مربوط به زمان اشغال ایران توسط قوای متفقین بود        

پهلوی درج شده بود که از روحانیت  تجلیل کرده بود گفته بود که روحانیـت طرفـدار                  
 خطر و در لب پرتگـاه قـرار گرفتـه           استقالل مملکت است، هروقت مملکت در معرض      

خواهم کـه اولیـاء       اند حاال هم من از روحانیت می        است این روحانیون آن را نجات داده      
  .امور را نصیحت کنند، تذکر بدهند

او خوانـد و    . کپی گرفتم و در اختیار آقای جعفری قـرار دادم         را  رانی شاه     متن سخن 
وسـوم، مـأمورین       روز نوزدهم تا بیست     خصوص از   در ماه رمضان به   . برایش جالب بود  

آشـیخ غالمحـسین روز نـوزدهم خطـاب بـه           . یافتنـد   به وضوح در مساجد حضور مـی      
بـه  ! (آقایـان سـوزمانیها   «: سرهنگ طاهری و دیگر مأمورینی که در مسجد بودند گفـت          

را ) ضبط صوتهایـشان  (ویکم این چیزکهایشان      روز بیست ) گفت سوزمانیها   سازمانیها می 
را ضبط کننـد و بـه گـوش           خواهم فردا مطالب مهمی بگویم، کامل آن         که من می   بیاورند

  »!نه چیزی کم و نه چیزی زیاد. اربابانشان برسانند
شـد کـه چنـد        روزی در مسجد پای منبر آقای جعفری نشسته بودیم و احساس مـی            

ای از پنجـره پریـد داخـل          ساواکی هم بین جمعیت هستند بین صحبت او ناگهان گربـه          
شـیطان بـه هـر لبـاس در          راه را باز کنید تا از مسجد برود بیرون،        « :جد، ایشان گفت  مس
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. باشـند   آمده    آید، این ساواکیها هم چون شیطان هستند ممکن است به شکل گربه در               می
  .مردم با خنده گربه را از در مسجد بیرون کردند» !بگذارید تا برود بیرون

بـه او   .  مانـده بودنـد کـه  بـا او چـه کننـد              .ساواک واقعاً حریف آقای جعفری نبود     
یـک  . گفت داد علیه رژیم و شاه می چرا که هر چه تشخیص می» !شیخ دیوانه«: گفتند می

 به او تلفنی گفته بود که آقا شما بهتر است بـرای تبلیغـات اسـالم از                  20بار تیمسار مقدم  
کـاری مـا کمکـت      تلفنت، از قلمت استفاده کنی،نامه بنویسی، توصیه بکنی و برای هـر             

کنـیم، چـرا بـا     اش را ما تأمین مـی  ، بودجه  ای تأسیس کن    ای بنویس، مجله    مقاله. کنیم  می
  .اندازید رانی خودتان را به زحمت می سخن

شیخ هم مطالب و پیشنهادات تیمسار را باالی منبر طرح کرد و گفت مـن در همـان                  
د، آن زبان الل بشود کـه       پشت تلفن به او گفتم که آن قلم وآن دست و آن گوشی بشکن             

شما بروید و این دام را برای مرغ دیگری بگذاریـد،       . بخواهد با تلفن توصیه و تبلیغ کند      
  21.کنم من اهل این حرفها نیستم، کار خودم را می

بـه پـای منبـر کـه رسـید          . یکم او با یک بقچه زیر بغل وارد مسجد شد           و  روز بیست 
اآلن کفـنم را   شویم، مـن هـم    برویم خیس میباالخره اگر ما بخواهیم داخل آب«: گفت
خـواهم حرفهـایی بگـویم کـه شـاید سـوزمانیها را خـوش نیایـد و                    ام چرا که می     آورده

خواهید بزنید، به همین جا       اگر می «: اش را باز کرد و گفت       بعد سینه » .بخواهند مرا بزنند  
ت شاه عمل کـنم     بزنید، تا الاقل در جا در همین مسجد بمیرم، من مجبورم که به نصیح             

ام را بگیرد و بگوید مـن کـه گفتـه بـودم نـصیحت                 ترسم در روز آخرت یقه      چرا که می  
رانی شاه کـرد      سپس آقای جعفری شروع به خواندن متن سخن       » .کنید، پس چرا نکردید   

گویم شاه زمانی که این حرفها را زد، دستمال ابریشمی در دسـت               حاال من می  «: و گفت 
 …نه تانکی داشت نه ارتشی، نه امریکا پشت سرش بود و          . ودآن موقع ضعیف ب   . داشت

پـس   . کنـد  امریکا از او حمایت می. توپ و تانک دارد. ارتش دارد. اآلن قدرت دارد اما
در مملکت تمـام    . خمینی تبعید شود  . خورد و باید خفه شود      دیگر روحانیت به درد نمی    

ه مـن تکلـیفم را انجـام دادم و           خدایا تو شاهد باش ک     …قوانین ضد اسالمی پیاده شود؟    
  ».آنچه شرط بالغ است گفتم تا در روز قیامت گیر نباشم

خبر هم داشـتیم کـه مـأموران     . کنند  رانی او را دستگیرمی     معلوم بود بعد از این سخن     
لذا بعد از اینکه آقای جعفری از منبـر  . منتظر هستند) خرداد15(سر خیابان بوذرجمهری 

ام   مـن کـه آمـاده     «: گفـت » .خواهند شـما را بگیرنـد       حاج آقا می   «:پایین آمد به او گفتیم    
پس برای اینکه کمی اینها را دسـت بینـدازیم، بیاییـد از بـازار               «: گفتیم» !ای نیست   مسئله

او پذیرفت و راه افتـاد      » .مولوی بروید، اگر آنجا گرفتندتان که گرفتند و اگر نه فبهالمراد          
سـر چهـار راه مولـوی کـه     . عتش کردنـد  و جمعیتی پشت سرش صلوات گویـان مـشای        
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آقـای جعفـری را سـوار       . رسیدیم، دیدیم چند مأمور با یک خودروی بنز منتظر هـستند          
چند ماهی در زندان بود که بعد با وساطت آقـای حکـیم             . ماشین کردند و با خود بردند     

 )رئـیس دادگـاه  (هنگام محاکمه در دادگـاه، تیمـسار خواجـه نـوری     . آزادشد) اللّه آیت(
آقـای  » !شود برای احترام بلند شو      برده می » اعلی حضرت   «آشیخ هر گاه اسم     «: گوید  می

» !تو کسی نیستی که بخواهی به من دستور بـدهی         «: گوید  شود و می    جعفری عصبانی می  
من بـا ایـن مخـالفم، آن        «: فت و ادامه داد   رعصایش را بلند کرد و به سوی عکس شاه گ         

شوم تا چـه رسـد        د شوم؟ من برای خودش بلند نمی      گویی برای اسمش بلن     وقت تو می  
  » …به اسمش و

به یاد دارم روزی مأمورین ساواک تحـت عنـوان سـازمان اوقـاف چکـی بـه مبلـغ                    
حـاج آقـا شـما ایـن را     : گفتنـد  .هزار تومان به او دادند تا ایشان خرج مسجد کند یکصد

مـن آنجـا   . ج کنیـد بگیرید و فقط یک امضاء کنید و هر طور صالح دانـستید آن را خـر  
. گیـرم   الـسکوت نمـی     مـن حـق   : آلودی به آنها کرد و گفت       بودم، شیخ نگاه تند و غضب     

  .بروید سراغ کسانی که به آن احتیاج دارند
 .شد که وی گـاهی بـه نـان شـبش محتـاج بـود       ها در شرایطی به او میداین پیشنها

انـه چـون پـول      خواستم بروم خ    گفت گاهی بعد از نماز ظهر و عصر که می           خودش می 
خوابیدم کتاب و قرآن مـی خوانـدم، تـا            ماندم، می   نداشتم تا نان بگیرم، داخل مسجد می      

روزی به خانه رفـتم دیـدم   : گفت می. غروب بشود و در این فاصله پولی به دستم برسد
به یک قصابی رفتم تا پنج سیر گوشت «: علت را پرسیدم گفت. کند خدمه خانه گریه می

اهللا هستید، محترم  طوری باشد آخر شما آیت چرا باید وضع این ب نداد،قصا. نسیه بگیرم
ای   که شیخ هم حق را به قصاب داده بود و گفته بود او در برابر مـا وظیفـه                  » …هستید و 

  .فروشد باید پولش را بگیرد گوشت می. ندارد
 اش در   او تا این حد وارسته بود، با اینکه کلی وجوهات در دستش بـود امـا زنـدگی                 

  .عسر و حرج بود
تواند جلو این آدم نترس و از جـان گذشـته را               ساواک وقتی دید نمی    1345در سال   

در این دوره او سـفری بـه شـامات و دمـشق     . بگیرد، او را دستگیر و به عراق تبعید کرد
  . اش بر نداشت نقادانه وقتی از تبعید برگشت باز دست از سخنان تند و. رفت

روزی در بـازار دمـشق، عربهـا بـا انگـشت بـه یکـدیگر            : تروزی بر باالی منبر گف    
ای گرفتم و در وسط بـازار         روزی من چهارپایه  . »الیهود  اخ«گفتند    دادند و می    نشانمان می 

؟ مـا مـسلمان هـستیم و بـا هـم      »الیهـود  اخ«گوییـد   چرا به ما می  : رفتم باالی آن و گفتم    
بعد دیدم کـه    ! آخر برای چه؟  : پرسیدم» !شما کافر حربی هستید   ! نه«: آنها گفتند . برادریم

در حالی که ما با اسرائیل در جنگیم شاه شما به این            : گفتند. دهند  دارند به شاه فحش می    
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 ؛من در آنجا تقیه کردم و از شاه دفـاع کـردم  . کند دهد و کمک می کشور نفت و پول می
دشاه ما بزنید، بـا      اخبار شما اشتباه است و شما حق ندارید این حرفها را پشت سر پا              !نه

این حال شاه ما هرچه هست برای خودمان است، اگر یهودی است، اگـر بهـایی اسـت،         
گـوییم کـه رئـیس        گبر است، یا مسلمان، برای خودمـان اسـت، مگـر مـا بـه شـما مـی                  

جمهورتان کیست؟ این حرفها را من برای آنها گفتم، اما واقعیـت چیـز دیگـری اسـت،                  
حال جنگ با مسلمانان کمک کنـد، حکـم کـافر حربـی را              واقعاً اگر کسی به دشمن در       
دانم که آیا شاه به راستی به اسـرائیل کمـک             واقعاً من نمی  . دارد و کشتنش واجب است    

  .کند حکمش چنین است اگر کمک می! کند یا نه؟ می
ای، با ظرافت و نکته سنجی تمام، علیـه شـاه           شیخ جعفری بدون هیچ ترس و واهمه      

ه هر روی او الگوی خوبی از شجاعت و شهامت و ایمان بـرای مـن   ب. داد چنین حکمی 
ها   بود، ومن در زندگی و در مبارزه از او بسیار تأثیر گرفتم، و به خاطر شرکت در برنامه                 

  .رانیهای او، چند بار به ساواک و کالنتری احضار شدم و سخن
شـی را   گو» حـسین مـصدقی   «اسـتادم   . یک بار در مغازه بودم که تلفن زنگ خـورد         

: کـار دارد؟ گفـت      کیست؟ چـه  : زد، پرسیدم   با دستپاچگی و ناراحتی حرف می     . برداشت
حاال که من ندارم، بگو بعـداً برایـشان         : گفتم. خواهد  از تو عکس می   . ساواک بازار است  

حـداکثر دو روز مهلـت   . رئیس ساواک بازار. پشت خط، سرهنگ افضلی بود. فرستم می
من هم گوش نکردم، تا اینکه چهارـ پنج روز بعد          . رستمداده بود تا شش قطعه عکس بف      

  .آمدند و از در مغازه دستگیرم کردند و به ساواک بازار بردند
به غیـر از    . در آنجا فهمیدم که درباره رفتن به مسجد شیخ غالمحسین جعفری است           

خواسـتند بـا      مـی . شدند  من افراد دیگری را نیز برده بودند، چرا که حریف خودش نمی           
تـو چـرا بـه مـسجد     : به من گفتنـد . هدید و زور و فشار پشت سر ایشان را خالی کنندت

خوانم با مسائل دینـی آشـنا         روم؟ خب آنجا نماز می      مگر جای بدی می   : روی؟ گفتم   می
مـن ایـشان    : روی؟ گفـتم    این همه مسجد، چرا جای دیگـری نمـی        :  گفتند …شوم و   می

  …قبول ندارمرا قبول دارم، جای دیگر را ) آقای جعفری(
 سـاعت   24بعد از کلی نصیحت و موعظه از من تعهد گرفتند به آن مسجد نـروم و                 

آورم ولـی   باشد می: گفتم. سر به سر آنها گذاشتم. مهلت دادند تا شش قطعه عکس ببرم
. خواهید پولش را بدهید؟ من یک کارگر هستم روزی دو ـ سه تومـان مـزدم اسـت     نمی

جا   اید پول عکس برای شما بدهم؟ سرهنگ افضلی همان        وقت ب   خرج خودم را ندارم آن    
اگـر تـا فـردا      ! این هم پولش زود برو گـم شـو        : دوتا سیلی آبدار زیر گوشم زد و گفت       

  ! اندازمت زندان گیرمت و می عکسها را نیاوری می
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از ساواک که آمدم بیرون گفتم باید ثابـت کـنم کـه از آنهـا نترسـیدم و تـوجهی بـه            
البته همان  . ذا تصمیم گرفتم تا دوباره سراغم نیامدند، عکسها را نبرم         ل. تهدیدشان نکردم 

روز رفتم به ساختمان پالسکو عکس فوری گرفتم و گذاشتم داخل جیبم، کـه اگـر مـرا     
  .خواستم بیاورم ولی وقت نشد گرفتند، بگویم که می

کردنـد   زدند وتهدید مـی     مدام زنگ می  . را عالف کردم  ) ساواکیها(حدود دو ماه اینها     
آورم ولی هنوز پولش جمع نشده اسـت،   گفتم باشد می می! که پس چه شد این عکسها؟    

آخراالمـر روزی بـا   . انـدازم  روم عکـس بـرای شـما مـی     پول که به دستم رسید اول می
صاحب کارم تماس گرفتند و با کلی فحاشی که اگر تا فردا عکس نیاورد، خودش را بـا                

گفتم بپرس با خودش کـار داریـد یـا عکـسهایش را             به صاحب کارم    . آوریم  دستبند می 
اش را هم بعداً      نه عکسهایش را بدهد بیاورند، خود پدر سوخته       : خواهید؟ گفته بودند    می
  .آوریم می

برسد به خدمت ریاسـت     «: من این عکسها را داخل پاکتی گذاشتم و روی آن نوشتم          
 تحویـل گرفتـه و رسـید        محترم سازمان امنیت بازار، لطفاً شش قطعه عکس اینجانب را         

 .ام و گفتم ببرد به ساواک بازار خانه و آن را دادم دست پسر صاحب(!) »مرحمت فرمایید
گیرنـد    بعـد از اینکـه عکـسها را مـی         . این بنده خدا هم از روی سادگی قبول کرد و برد          

 .الزم نیـست ! نه: آنها گفته بودند. نه رسیدش را بدهید: او گفته بود! خب برو: گویند می
دو تـا  . خواهـد  اش اصرار کرده بود که نه این از مـن رسـید مـی    وی هم از روی سادگی
خودش هـم از ایـن رسـیدها زیـاد          ! این هم رسید  : گویند  زنند می   سیلی زیر گوشش می   

  .گرفته است
  

    ایران  ملی  آزادیبخش عملکرد جبهه
 پرخاشگر  ای  و با روحیه ، پرانرژی  جوان  که  من  مثل  ، افرادی    مؤتلفه   از پراکندگی   پس

   مـسلحانه    افتادنـد و وارد مبـارزات        پرشـور و حـرارت       کارهای   دنبال   به  بودند همچنان 
   و بعـد بـه       ترکیـه    بـه    خمینـی    آقای   از آنکه   پس.  آوردند   روی   مخفی   زندگی  شدند و به  

 و تکثیر و   را تهیه    امام   حضرت   و رساله   ها، نوارها، جزوات     تبعید شدند، ما اعالمیه     نجف
   روحـانیون    مختلـف    نامهـای    نفر بودیم و به     ما حدود ده  .  کردیم   می   توزیع   مردم  در میان 
  فعالیـت ...  و     آگـاه   ، مـسلمانان     ایـران    ملـی    آزادیبخش   جبهه   مسلمان  ، دانشجویان   مترقی
 و    داشـت    نظـامی    جنبـه   بیـشتر   هـا   اعالمیـه .  دادیـم    مـی    و اطالعیه   ها   و اعالمیه   کردیم  می

 کـار    مـا بـا ایـن     .  کـردیم    مـی    و مـسلحانه     انقالبی   کارهای   به   را دعوت   وسیله مردم   بدین
کننـد    می  فعالیت  حکومت   علیه   هستند که    بسیاری  های   گروه   که   وانمود کنیم   خواستیم  می
  .  کار را مدنظر داشتیم  روانی های  بیشتر جنبه  عبارتی و به



  
  
  
  
  خاطرات عزت شاهی□ 42

  

خواندنـد و      مـی   هـا کتـاب     خـود بچـه   .  حـضور نداشـتند     سات مـا روحانیـان    در جل 
 از فکـر    و هم  کتاب  از محتوای  هم  راه، کردند تا از این  می  طرح  را در جلسه   اش  خالصه

هـر  .  مـا بـود      مـداوم    کارهای   از جمله    کوهنوردی  برنامه.  یابند   اطالع   دیگران  و برداشت 
در طول هفته هم با دو ـ سه نفـر    .   و یا در شهرستان  یا در تهران .رفتیم  می  به کوه جمعه

کوهنوردی عالوه بر سازندگی جسمی و تقویـت ذهـن و روان            . رفتیم  متفرقه به کوه می   
مند بـه مبـارزه را    ما، خود فرصتی بود تا در کوه افراد متمایل به کارهای سیاسی و عالقه            

  .شناسایی و جذب کنیم
دادیم و افرادی را از جاهای مختلـف بـه صـورتهای               ترتیب می  همچنین جلساتی را  

خوانـدیم و از بـین ایـشان افـرادی را کـه        به این جلسات فرا مـی  گوناگون به نام هیئت   
البته پس از مدتی دریـافتیم کـه ایـن          . کردیم  مناسب کارهای سیاسی بودند، دستچین می     

ا که از این طریق یافته بـودیم از         آن را رها کردیم؛ اما افرادی ر      . بخش نیست   روش نتیجه 
گرفتیم که یکی     دست ندادیم و از آنها در مراحل و مواقع خاصی استفاده کرده کمک می             

  .از این موارد اقامت شبانه در خانه برخی از ایشان در دوره اختفا یا آوارگی بود
ن گروه ما در عین حال که اسم خاصی نداشت، ولی به نام جبهه آزادیبخش ملی ایرا               

ایـن تعـداد از   . رسید  تعداد اعضای آن به سی نفر می48 ـ  47داد و در سالهای  بیانیه می
ما تـا  . دبیرستانی، دانشگاهی و شاگرد بازاری : شد  طبقات و قشرهای مختلفی تشکیل می     

  .حدودی تحت تأثیر انقالب الجزایر بودیم
  بنـدی   هـا را آذیـن      اه و چهـارر     اصلی   بیشتر خیابانهای   22گذاری   تاج   جشن  در هنگامه 

 بـرای ایـن     .   زدیـم    طاق نـصرتها را آتـش         تا از این    ما سه .  بودند   زده   طاق نصرت   کرده
درست کردیم،  ) نیمه خودکار (تف به صورت نیمه اتوماتیک      ومنظور تعدادی کوکتل مول   

اش را کسی یا گروهی نساخت و آنچه که وجود داشت فقط از نوع                که بعدها هم نمونه   
دادند که ته و بدنـه آن         در آن زمان به افراد سپاه دانش کیفهای آبی رنگی می          . ی بود پرتاب

ما با تهیه ساکهایی مثل این کیفها که ته آن به صورت تخته نـاودانی بـود، دو          . سفت بود 
بستیم و میخ سر      شان را با کش الستیکی محکم می        زدیم و بین    عدد میخ به طرفین آن می     
بدنه یک نخ سیگار را به اندازه یک سانت چاک داده           . کردیم  میکجی را هم به کش بند       

ریختـیم و     ته ساک هم مقداری کلـرات مـی       . کردیم  و کش نگهدار را از درون آن رد می        
این نوع طراحـی بـه خـاطر عملیـات          . گذاشتیم   هم اسید و بنزین در آن می       23یک بانکه 

ولی . که احتمال خطر در آن بود     توانستیم پرتابی عمل کنیم، چرا        ایستگاهی بود و ما نمی    
عصر هنگام کـه مـردم بـرای تماشـای طـاق            . کردیم  در این طرح حساب شده عمل می      

  آمدند، ما ابتدا در کوچه و خیابانی خلوت سیگار درون ساک را روشـن مـی                 نصرتها می 
گذاشـتیم و از      کردیم و بعد در شلوغی جمعیت آن را کنار یکی از این طاق نصرتها مـی               
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برای اینکه سیگار خفه نشود چند سوراخ در باالی سـاک ایجـاد             . گرفتیم  صله می آنجا فا 
سوخت تـا بـه       سیگار که سر پایینی بود می     . کرده بودیم تا هوا در آن جریان داشته باشد        

خـورد   شد و به بانکه می گاه کش بریده و میخ سر کج با شتاب رها می         آن. رسید  کش می 
طاق . شد  بنزین با کلرات قاطی و به آتش کشیده می        محلول اسید و    . شکست  و آن را می   

. شـد  نصرتها آن زمان با پارچه، تخته چوب، کائوچو و یا تختـه سـه الیـی درسـت مـی                  
های آتشی بودند که بـر طـاق    مردمی که برای دیدن طاق نصرتها آمده بودند شاهد شعله  

امام خمینی  (پخانه  به این ترتیب ما در چند جا از جمله میدان تو          . کشید  نصرت زبانه می  
، میدان تجریش، چهارراه فردوسی و یکی هـم اطـراف فروشـگاه فردوسـی طـاق                 ))ره(

سوزی، قبل از جاسازی ساک، یک        برای سرعت دادن به آتش    . نصرتها را خاکستر کردیم   
پاشـهای سـلمانی، خیلـی ماهرانـه و دور از چـشم               نفر از تیم عملیات با اسـتفاده از آب        

پاشید، بعد نوبـت بـه        سمتهای قابل دسترس طاق نصرت بنزین می      مأمورین و مردم به ق    
  .آورد رسید که باید ساک را می نفر بعدی می

زا را کنار طاق نصرتی گذاشتیم کـه یـک            به یاد دارم یک بار ساکی حاوی مواد آتش        
ما که با فاصله شاهد این حرکت بودیم نسبت         . نفر رسید و آن را برداشت و با خود برد         

اش رفتیم تا به یک کوچه خلوت رسید او را بـا مـشت                در پی . ناک شدیم    بیم به جان او  
زدیم و انداختیم و مانند سارقین از آن کوچه گریختیم و من آن را دوباره در پـای طـاق                    
نصرت گذاشتم که دیگر آتش سیگار به کش رسیده بود، بالفاصله عمل کرد و آتش بـه                 

آتش گرفت ما که خود با فاصـله در آنجـا           یک بار هم وقتی طاق نصرتی       . هوا برخاست 
ایستاده و تماشاگر لهیب آتش بودیم، دیدیم که پلیس بالفاصله سر رسـید و کفاشـی را                 
که در کنار خیابان بود دستگیر و سؤال و جواب کردند که تـو در کنـار خیابـان نشـسته                     

  !اند؟ ای که چه کس یا کسانی این کار را کرده بودی حتماً دیده
  .توانستیم ضربه بزنیم، خشنود بودیم که به رژیم و دستگاه پلیس آن میما از این

   توزیـع    مـردم    و در میـان      تهیه، تنظیم   ای   اعالمیه   هم  گذاری   تاج   جشن  در محکومیت 
   مـسلحانه   کنند و در مبـارزات   تهیه  اسلحه  که  خواستیم  از مردم    اعالمیه  در همین .  کردیم
.  بـودم   کـرده   اجـاره   نوروزخـان   دو اتاق در بازار کوچـه     من  مان ز  در آن .  جویند  شرکت
با پسر آنها هم خیلی رفیق شده بـودم       . اش آدمهای مطمئنی بودند     خانه و خانواده    صاحب

   استنسیل   دستگاه   یک در یکی از اتاقها،   . بردم  و او را به بعضی از هیئتهای مذهبی هم می         
 و   کـردم    مـی    تایـپ    و گاهی   نویس   دست   خودم   را گاهی  ها  اعالمیه.   بودم  زیر میز گذاشته  

   بـود، لحـاف      استنـسیل    دسـتگاه    زیـرش    کـه    میزی   بر روی   گشتم   برمی   خانه   به  شبها که 
.  اتاق نشوند    بودن   روشن  ها متوجه   ، تا همسایه    کردم   می   روشن   المپی   و زیر آن    کشیدم  می

هـا   رش و کاغذ سر و کار داشتم، بـرش اطالعیـه      از آنجا که من در محیط کار با ماشین ب         
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هـا را هـم بـه اتفـاق           مـتن اعالمیـه   . شان  نیز دست من بود تا به صورت تراکت در آورم         
نوشـتم ولـی چـاپش را فقـط      نوشتیم و گاهی هم من با توافق آنها مـی         دوستان دیگر می  
لـه آقـای امیـر      های چاپ شده را به یکی دو نفر از جم           بعد اعالمیه . دادم  خودم انجام می  

ها داشتند کـه بـه پـیش          ای از این اعالمیه     های گروه هر یک سهمیه      بچه. دادم  لشکری می 
من هم با وجـود اینکـه       . کردند  گرفتند و توزیع می     شان را می    رفتند و سهمیه    لشکری می 

گـرفتم، گـاهی    رفتم و از لشکری سهمیه می      خود منبع بودم، برای احتیاط بیشتر خود می       
کردم تا نقش خود      گذاشتم و توزیع نمی     رفته شده را دوباره نزد لشکری می      هم سهمیه گ  

در این چرخه، من به دو سه نفر بیشتر اطمینان نداشتم؛ از    . را در این کار بیشتر محو کنم      
. البته این اعتماد جنبه ذهنی داشت نـه عینـی         .  آنها آقای لشکری و میرهاشمی بود       جمله
  .اگر دستگیر شوند چقدر مقاومت خواهند کرددانستم که واقعاً اینها  نمی

   اعالمیـه   در کار توزیع  داشتم،  عهده  کارها را به  و همه  بودم  خود منبع    من  از آنجا که  
 سـینما و در    به رفتیم  می  نفری  ـ هشت  مثالً هفت.  تا گیر نیفتیم کردیم  می  عمل ای حرفه
   چراغها را روشن     از اینکه   شد، قبل    می   تمام   فیلم  یوقت.  نشستیم   می   فوقانی   یا طبقه   بالکن

.  ریختـیم   مـی  ها را بر سر جمعیت     باال اعالمیه    شوند، از آن     خارج   از تاریکی   کنند و مردم  
ها را فـرو       ما اعالمیه    از میان    کسی   بفهمد چه   توانست   نمی   زیاد بود کسی     تعدادمان  چون

در مـسجد بـازار     . کـردیم   ساجد نیز اعالمیه پخش مـی     در حسینیه ارشاد و در م      .  ریخت
. کـردیم   ریختـیم و فـرار مـی        ها را می    وقتی مردم در حال رکوع یا سجود بودند، اعالمیه        

رفت و جمعیت دنبـالش بـود مـا در            اهللا خوانساری به طرف منزلش می       هنگامی که آیت  
دم این جمع هم غالبـاً      مر. گریختیم  ریختیم و می    ها را روی سرشان می      میان مردم اعالمیه  

  .خواندند ها را برداشته می این اعالمیه
   و علیـه     شاهنـشاهی    نظـام    بـا حاکمیـت      در مخالفـت     مطالبی  ها حاوی   بیشتر اعالمیه 

  .شد  می  به امریکا اشاره  رژیم  وابستگی  به  مرداد بود و در آن28   امریکایی کودتای
 از ما و شـاید        قبل  های   گروه  شود گفت    می   که  یم داشت  ها تاکتیکی    اعالمیه  ما در توزیع  
 و از    دادیـم    نمی   کسی   دست   به  ها را مستقیم    ما اعالمیه . کردند   نمی   پیروی  بعد از ما از آن    

 تهـران بـه    بنـدی  ، با تقـسیم      اعالمیه   پخش  برای.   تا لو نرویم    گرفتیم   نمی   چیزی  کسی هم 
   با هر چه هر کس.  شدیم  می  وارد عمل  مشخص اعتی در س ، چهارنفره  گروه چهار ـ پنج 

  چهـار نفـر در کنـار خیابـان        . آمـد    می …دار، زنجیر و       ضامن  ، چاقوی   بکس  ؛ پنجه   داشت
   نقش  هم.  داشتند   محافظ را   نقش   در عقب هم       در جلو و فردی     کردند، فردی    می  حرکت
  ها را به     بود اعالمیه    خلوت  هر جا که  . کردند   می  ها را پخش     اعالمیه  دو نفر وسط  . انبار را 

اگـر  . ریختنـد    مـی   هـا    خانـه    حیـاط    داخـل   ها بـه    چسباندند و در کوچه     در و دیوارها می   
   تـأمین    و دوبـاره    کردنـد    مـی    مراجعه   انبار یا محافظین     به  شد، موزعین    می  ها تمام   اعالمیه
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   اگـر پاسـبانی      که   بودیم   کرده  بینی  پیش.  کردیم   می  ها را پست     اعالمیه   هم  گاهی. شدند  می
   را هـم    اش   شـود و اسـلحه       گـیج    نمیـرد و فقـط       که   او را بزنیم    ور شد، چنان     ما حمله   به

 سـربی     بود و سر آن      فنری   صورت   به   که   بودیم   کرده   درست  هایی  وزنه.   و برویم   برداریم
   این . داشت  کوب   گوشت   بود و حالت    ده ش   درست   کلفت  بکسل   از سیم    هم   آن   دستۀ  .بود

 بـود اگـر       در دسـتمان     و سـر آن      در آسـتینمان     آن  دسـتۀ .  بردیم   خود می    را همراه   وسیله
  هوش   و او درجا بی     زدیم   می   فقراتش   ستون   به   کشیده   را بیرون   کرد آن    می   حمله  پاسبانی

  .شد می
  هـای    بچـه    زمان  در آن .   بودم   نوروزخان  ه کوچ   در اطراف    در دست،    با کیفی    من  شبی
 بودنـد، هـر       شـده    حساس   خیلی   کیف   به   بودند و مأمورین     را گرفته    اسالمی   ملل  حزب
   مـن    بـه   پاسـبانی . کردنـد    مـی    را بازرسـی     کـیفش    بود با وسـواس      در دستش    کیف  کس

 و تـو      اسـت   اینجا تاریـک  «:  گفتم.   دارم   چه   در کیف   جلو آمد و پرسید که    .  شد  مشکوک
   چه   که   و ببین   تر است    دارد و روشن     المپ   که   طرف   آن   بیا به    را ببینی    داخلش  توانی  نمی
  ». دارم

   منتهی   دیگری   کوچه  خورد و به     می   پایین   سمت   به   چهار پله    که   بردم   قسمتی  او را به  
بـا  .  بـود    کیـف    وارسی   مشغول  طور که   ناو هما .   باز کردم    را زیر نور المپ     کیف. شد  می

بعـد  .  شـد   حـال    افتـاد و بـی       پـایین   ها بـه     و او از پله      زدم  اش   سینه   به   محکم   فنری  ضربه
  .  گریختم  محل  و از آن  را برداشتم اش اسلحه

   مـا خلـع    هـدف  البته.   آوریم  دست  به  کمری  کلت   چند قبضه    توانستیم 49  ما تا سال  
 مـا     هـدف    تنها پاسـبانهایی    . بودیم   از اینها موفق     بیش   خیلی  خواستیم  اگر می . نبود  سالح

  .کردند  می  و حمله  شده بودند  ما ظنین  به بودند که
  زنـی   گـشت   بـه  آنهـا دو نفـری  . تر شـد   با پاسبانها سخت  مقابله1347 ـ  48  از سال

   سالها به   در این .  بودند   اضافی   فشنگ   رولور با شش     کلت   به  پرداختند و هر دو مسلح      می
   نفـر رسـیده      حدود پنجاه    یافته به    نیز افزایش    تعداد اعضایمان    فعالیت ما،   خاطر گسترش 

   تـشکیالت    در رأس    دیگر من    زمان  در این .  بود   ما مشکل    نفر برای    پنجاه   این  کنترل. بود
   مبارزه   سال   و در چندین     بودم   مردم  در بین  بازار و      در محیط    و چون    قرار داشتم   و گروه 

 و    بـشناسم    خـوبی    افراد را به    توانستم  ، می    بودم   اندوخته   فراوانی   و گریز تجربه    و تعقیب 
   بـه   مربـوط   در مسائل    دانشجویان  حتی.  آنها ببرم    و اعتقادی   ، فکری    درونی   ماهیت   به  پی

   مـشورت   از مـن  )  بودند   دانشجویی   تظاهرات  اندازی  اه درصدد ر    که  مثالً هنگامی  ( مبارزه
 خـود در حلقـه اصـلی گـروه قـرار              خود به    شد که    موجب   ظرایف   این  همه. گرفتند  می

در تـالش بـودم کـه       . اما این بدان معنا نبود که نقـش واقعـی خـود را ایفـا کـنم                .  بگیرم
 نپـرداختن بـه برخـی       در حاشـیه بـودن و     . همچنان به چشم نیـایم و در حاشـیه باشـم          
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دهـی و حتـی       ریـزی و سـازمان      شد تا من بهتر به کار برنامـه         فعالیتهای علنی موجب می   
  .پشتیبانی گروه بپردازم

تقریبـاً هـر کـاری کـه        . های زیـادی داشـتم      ها و دغدغه    در این سالها کارها و مشغله     
  های  در خانه کشیدم تا از این طریق دریابم که          مدتی آب حوض می   . کردم  توانستم می   می

مدتی هم کـت    . رفتم  ها می   گرفتم و به خانه     پیت حلبی به دست می    . مردم چه خبر است   
خریـدم و در بـازار سیداسـماعیل          فروختم و هم لباس مندرس و کهنـه مـی           و شلوار می  

مثالً یک  . کردم  رفت و ضرر می     چون وارد نبودم گاهی اوقات کاله سرم می       . فروختم  می
تومان خریدم که فکر کردم طالست اما بعد فهمیدم که بدل             چهلبار انگشتری به قیمت

خیلی . دادم  با این وصف به این کارها ادامه می       . خریدند  است و دو تومان هم آن را نمی       
در میدان شوش و سید اسماعیل با هروئینیها و         . خوابیدم  از شبها در خیابانها و پارکها می      

یک دفعـه   . خورد پاسبانها با این افراد چگونه است      خواب بودم تا ببینم بر      معتادها، کارتن 
خواستند مـرا بـه اردوگـاه اجبـاری           هم اطراف میدان اعدام گیر افتادم، مأمورین ابتدا می        

اما وقتی دیدنـد    . آمد تا اطالعی هم از این اردوگاه پیدا کنم          البته خودم بدم نمی   . بفرستند
تم که دیروقـت از شهرسـتان بـه تهـران           گف  به آنها   . معتاد نیستم، از من توضیح خواستند     

کنـد بـرای رفـع        رسیدم و چون گمان کردم که شاید در خانه را کسی به رویم باز نمـی               
  .آنها هم مرا رها کردند. خستگی اینجا افتادم

هنگام درو محصول گندم و خرمن کوبی نیز به روسـتاهایی مثـل فریـدن، پَرسِـش،                 
کمک به رعایا از نظر آنها درباره انقالب سفید رفتم و ضمن    می …آباد و   قَربلطاق، حسین 

. گفتنـد   آنهـا در برخوردهـای ابتـدایی چیـزی نمـی          . شـدم   و اصالحات ارضی جویا می    
کردنـد، ولـی       را ستایش می   24لذا همیشه انقالب سفید   . ترسیدند که من ساواکی باشم      می

مجـانی  نـشینم و      وقتی فهمیدند که من از خودشان هستم و با آنها سـر یـک سـفره مـی                 
کردنـد و   شد و نظر واقعی خود را ابراز می      کوبم، اعتمادشان جلب می     برایشان خرمن می  

شـمردند و     آسیبها و صدماتی را که بر اثر اصالحات ارضـی متحمـل شـده بودنـد، مـی                 
بذر و کـود    . مالکی بود . قبالً اربابی بود  . وضع ما از قبل خیلی بدتر شده است       : گفتند  می

داد و نـزول از مـا         خواستیم به ما مـی      اگر وامی می  . کرد  ایی به ما می   داد و کمکه    به ما می  
تفنگ داریم ولی گلوله نداریم، زمینـی کـه بـه مـا             . گرفت، اما اآلن هیچ چیز نداریم       نمی
هر چه که در . ایم بر سر آن گذاشته. ایم هر چه که خود داشته. اند نه کود دارد نه آب      داده

  .ماند کت تعاونی بدهیم، چیزی برای خودمان نمیآوریم باید سر سال به شر  می 
مـن هـر از     . روستاییان به لحاظ مسائل بهداشتی و درمانی در رنـج و عـذاب بودنـد              

) بخـش و مـسکن   آرام(گاهی برای آنها مقداری دارو از قبیل قرص آسـپرین و نـوالژین           
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روستاییان نیز  هایمان به وضعیت اسفبار بهداشتی و فقر شدید           گاهی در اعالمیه  . بردم  می
  .کردیم اشاره می

تماسـهای متفرقـه   . تر شـد   مان مقداری فشرده    تر شدن تشکیالت، ارتباط     پس از منظم  
مـن بـه   . های نفوذ، سـفر بـه شهرسـتانها افـزایش یافـت             برای گسترش حوزه  . کمتر شد 

در الیگودرز به منزل    . رفتم  شهرهای مختلف از جمله الیگودرز، اصفهان، دماوند و قم می         
او را آدم پـاک و  . دادیـم  هـایی را تحـویلش مـی      رفتـیم و اعالمیـه       کروبی می  احمد یخش

مندان   اما از آنجا که از یاران و عالقه       . آمد  ای یافتم که چندان سیاستمدار به نظر نمی         ساده
اگـر هـر    : گفت  کرد و می    دید، کمکم می    روی ایشان می    آقای خمینی بود و مرا هم دنباله      

.  در الیگـودرز امـام جماعـت بـود    پدر مهدی کروبی.  منزل ما بیایید  وقت جا نداشتید به   
رانیهایش یـک   در سخن. کرد خیلی تند، رُک، صریح و با شجاعت برخورد و صحبت می       

از آنجا که ساواک    . گفت  راه می   سره به شاه، فرح، ولیعهد، دربار و دستگاه حاکم بد و بی           
» آخونـد دیوانـه   «و  » شـیخ دیوانـه    «حریفش نبود، او را مانند شیخ غالمحسین جعفـری        

رو در    از این . توانست ساکتش کند، اطرافیانش را پراکنده بود        کرد و چون نمی     خطاب می 
نشـستند و     رفت، فقط چند ساواکی به پـای صـحبتهایش مـی            مسجد وقتی او به منبر می     

  . دآم کردند اما کاری از دستشان بر نمی فحشهای او را به شاه و سران رژیم تحمل می
این کارهـا چیـه؟ برویـد مبـارزه          « :گفت  دادم، می   جالب اینکه وقتی به او اعالمیه می      

بـرد و در بـین فرسـتادگان سـاواک            ها را به مسجد می      و خودش اعالمیه  ! »مسلحانه کنید 
: گفـت  داد و مـی   هـا را بـه رئـیس شـهربانی هـم مـی              حتی برخی اعالمیه  . کرد  توزیع می 

در . داد  گرفت و به دیگـران مـی         کاغذ اسراف نشود آن را می      بعد به دلیل اینکه   » !بخوان«
شهرهای دیگر نیز افرادی را یافته بودیم که از آنها نیز در یک سری کارها مثل اسکان و                  

  .گرفتیم اختفای مبارزین و تأمین سالح کمک می
  

    جبهه  ایدئولوژیک ضعف
.   بودیم   آورده   و کم   زدیم  رجا می  د   مسائل   در برخی   ما.   رسیدم  ای   نکته   به 48  در سال   

 از نظـر     کـردیم ولـی     ما افرادی را برای بـه دسـت گـرفتن سـالح و کـشتن، آمـاده مـی                  
 از   بـسیاری   و بـرای  کـردیم    نمـی   کـاری   بودند و ما برایـشان     پایینی   در سطح   ایدئولوژی
 مـا قـرآن زیـاد    البتـه .  بـود  بزرگی ألخ نداشتیم، این     آنها پاسخی   وژیک ایدئول  پرسشهای

آنها از رفقـای صـادق      . برخی رفقای ما با ترجمه و تفسیر قرآن آشنا بودند         . خواندیم  می
مطالعات ما بیشتر در    . به یک سری مسائل نظامی وارد بودند      .  مؤتلفه بودند  ءامانی و جز  

. حوزه کتابهای مهندس بازرگان و برخی کتب متفرقه ترجمه شده کشورهای عربی بـود             
بیشتر اطالعات ما از مذهب، سـنتی و        .  ما آگاهی کاملی از مذهب نداشتیم      با این وصف  
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. خانوادگی و در سطح اطالعات ارائه شده در هیئتهای مذهبی و جلسات روحانیون بـود  
و اینکه کسی فاقـد آگـاهی و بیـنش عمیـق ایـدئولوژیک، خـود بـه یـک ایـدئولوگ و                 

در مسائلی که برایمان ناآشناسـت      توانستیم    ما نمی . نظر تبدیل شود، درست نبود      صاحب
  .غور کنیم

های فعال سیاسی مثل جبهه ملی، گـروه         توانستیم خود را به یکی از گروه        با اینکه می  
فروهر، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق و گروه بیژن جزنی، که با مـا آشـنایی                 

ما خیلی تقاضـای    گروه جزنی از    . رفتیم  داشتند، مرتبط کنیم؛ ولی خود به سوی آنها نمی        
ما معتقد بودیم که اصل مذهب اسـت و         . همکاری کردند ولی ما به هیچ وجه نپذیرفتیم       

ها مثل مجاهدین اصالت را       برخی گروه . افراد حاضر در گروه ما باید کامالً مذهبی باشند        
برای ما در وهلـه     . کردیم  دادند در حالی که ما به مبارزه مکتبی فکر می           فقط به مبارزه می   

بـرای مجاهـدین، چـون      . اصالً مبارزه برای اعتقاد بود    . ل اعتقاد مطرح بود بعد مبارزه     او
مبارزه اصل بـود، افـراد کمونیـست را هـم در خـود جـای داده بودنـد و ایـن یکـی از                         

گفتند مبارزه مـذهبی بـرای        آنها می .  علنی شد  54های انحراف آنها بود که در سال          ریشه
جامعه مذهبی است و برای جلب همکاری و مشارکت         ما فقط از آن رو مطرح است که         

آنها توانسته بودند حتی برخی از دوسـتان مـا را           . بایست تظاهر به مذهب کنیم      مردم می 
متنهایی که ما برای    . هم به سمت خود متمایل و نسبت به مواضع و مشی ما سست کنند             

با وقوف به فقر . ودممن متوجه قضیه ب. شد کاری می  کردیم، گاهی دست    تراکتها آماده می  
ایدئولوژیک خود باید اقدامی جـدی بـرای پـر نمـودن ایـن خـالء در گـروه صـورت                     

  .دادیم می
گرفته از سخنان      بر امر به معروف و نهی از منکر      نام     بهای به زبان عربی       درباره جزوه 

 را  26الـدین فارسـی     آنهـا جـالل   .  و لشکری صـحبت کـردم      25آقای خمینی، با الجوردی   
به این ترتیب با او تماس گرفتیم، او هم به خوبی           . ند تا جزوه را ترجمه کند     معرفی کرد 

ای نیـز بـه بحـث         جزوه را ترجمه کرد ومن آن را تکثیر کردم، بـا فارسـی چنـد جلـسه                
  .نشستیم
آنهـا  . ، گروه تشکیل داده بودند       الجوردی   اسداهللا   چند نفر دیگر از جمله       همراه  او به 
   آمـوزش   بـرای مـا جلـسات    از آنها خواسـتیم .  ما خبر نداشتند  و حرکت  جریان از اصل 

   درآورده   جـزوه    صـورت    آنها را به    های   آموخته  ما درصدد بودیم  .  دایر کنند   ایدئولوژیک
   خودمـان    کارهـای    آنهـا را در جریـان        بـدون آنکـه      کنـیم    استفاده   خودمان  در تشکیالت 

.  داشتند   اختالفاتی  آنها در درون  .   قرار گذاشتیم    هم  ای با   با این حال چند جلسه    .  بگذاریم
 بـا فلـسطینیها     همکـاری   اعتقاد به برخی.  بودند  از ایران  در خارج    مبارزه   معتقد به   برخی

   و مصر بـا هـم        سوریه   مواضع   و علیه    و له    ضداسرائیلی   مبارزات  داشتند و بر سر مسائل    
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 نبودنـد، و بـه        خاصـی    در گـروه     بودند که    هم  ها افرادی  آن  در میان .  داشتند  اختالف نظر 
   صـورت    بـه   ، یعنـی     بـودیم    کـرده    ما آنها را جمـع      کردند و در واقع      کار می   طور پراکنده 

   گـروه    ما بـا ایـن      همکاری.   نداشتیم   خبری   بودند ما از آن      با هم   اگر هم .  نبودند  گروهی
لذا ارتباطمـان را بـا آنهـا قطـع          .  بود   یافته   آنها شدت   ی درون  اختالفات.  نیاورد  زیاد دوام 

  .  کردیم
به غیر از آقای فارسی، ما سعی کردیم که از دانـش آقـای معـادیخواه در خـصوص                   

  . هم استفاده کنیم، که البته این کار منظم و مرتب نبودالبالغه نهجتاریخ اسالم و 
در آنجـا بـه     . رفتـیم   به کوه می  ها، مرتب     ما برای ارتقای حس تعاون و همکاری بچه       

در کوه زمینه مناسبی بود تا از مبارزه و         . خوردیم  کردیم و زیاد غذا نمی      سختی تالش می  
عمـار، سـلمان،   : کار انقالبی صحبت کنیم، و از مبارزات صدر اسالم و مبـارزینی چـون      

عاصـر  بخش انقالبیون م  گرفته تا مبارزات رهایی…بالل، ابوذر، مالک، حجر بن عدی و        
 و نیـز تجربیـات سـایر آزادیخواهـان،          27چگوارا، هوشـی مینـه و جمیلـه بوپاشـا         : چون

ترین افراد را شناسایی و       ترین و سالم    شد مقاوم   در کوه می  . اطالعات و کتاب مبادله کنیم    
های سیاسی پیاده به      یک بار دوازده نفر از بچه     . تر برگزینیم   برای کارهای تندتر و انقالبی    

های ما حـضور داشـتند و         روی، دو نفر از بچه      در این پیاده  .  پیاده برگشتند  شمال رفتند و  
  .خورند، گزینش کنند مأمور بودند آنهایی را که به درد کارها و فعالیتهای سخت می

مـان زیـاد      در خصوص تأمین مالی گروه، ما مشکلی نداشتیم چرا که خرج و هزینـه             
تـأمین منـابع مـالی      . کـردیم   نگی حساب می  های کوهنوردی و نظایر آن را دا        هزینه. نبود

آنها . کردند  ها تقبل می    های چاپ و تکثیر را هم خود بچه         الزم برای خرید کاغذ و هزینه     
کسانی هم مثـل مـن کـه زن و بچـه            . آمد خوبی هم داشتند     بیشترشان شاغل بودند و در    

 زمان که در    حقوق من در آن   . دادند  نداشتند، از درآمد خود بیشتر به گروه اختصاص می        
در حالی که در همان زمـان یـک         .  تومان بود  150ای حدود     کردم هفته   بازار شاگردی می  

با این حقوق، وضـع اقتـصادی مناسـبی         .  تومان بود  450 تا   350اش    معلم حقوق ماهیانه  
بعدها که به   . ام از قبیل فرش و یخچال و کتابخانه تقریباً کامل بود            وسایل زندگی . داشتم

حتـی  . ام خراب شد، خرد خـرد ایـن وسـایل را فـروختم       و اختفا وضع مالی   خاطر فرار   
استفاده سوءام کردم تا مبادا از کمکهای مردم          زیلوی زیر پایم را فروختم و خرج زندگی       

زاده یحیـی   او در کوچه امـام . بندی هم آقای کچویی در اختیارم گذاشته بود        کار نیم . کنم
در روز  . کـرد   بوم و دفتر، صحافی یا سیمی مـی       یک کارگاه صحافی داشت که کتاب و آل       

ام را    گرفتم که برنامه و هزینه زنـدگی        رفتم و حقوق می     حدود دو سه ساعت نزد وی می      
آن . ام حذف کرده بـودم      تمام خرجهای اضافی را از زندگی     . کردم  بر اساس آن تنظیم می    
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 و ماسـت، نیمـرو و       تمام غذاهایم ساده بود؛ نان    . خوردم  زمان معموالً غذای پختنی نمی    
   …املت یا نان و هندوانه و یا نان و گوجه و خیار و 

کردم به یکی     سبزی می   هر گاه مثالً شش ماه یا یک سال که هوس غذایی مثل قورمه            
به خانمت یا مادرت بگو که یـک قورمـه        . آیم  تان می   گفتم که فردا به خانه      از دوستان می  

   .لذا خرج زیادی نداشتم. سبزی درست کند
در .  تومان بود12 تا 11 قیمتش A4 هر بسته پانصد برگی کاغذ 48 ـ  47در سالهای 

بردنـد    این میان برخی کارمندان ادارات این کاغذها را بسته بسته از اداره خود بیرون می              
حرکت و فعالیتهای گـروه مـا       . فروختند  و در بازار به قیمت پنج تومان می       ) دزدیدند  می(

  . سعیدی و ربانی شیرازی بودآقایان انیون از جمله مورد تأیید برخی روح
آوری  من و برخی از دوستان که در بازار شناخته شده بودیم، امکان دریافت و جمـع             

من سعی داشتم کمکهـای دریـافتی را در همـان مـسیری     . کمکهای مالی مردم را داشتیم 
ستمندان قرار بگیـرد،    گفت در اختیار م     اگر می . کرد  دهنده تعیین می    استفاده کنم که کمک   

کـرد کـه      اگر معـین مـی    . دادم  شناختم می   بضاعتی که می    های فقیر و بی     آنها را به خانواده   
زغال یا خاک زغال برای زمستان آنها تهیه شود، یا برای شب عیـد فقـرا لبـاس خریـده                    

  .کردم شود یا برنج روغن و ارزاق به آنها برسد، چنین می
من نبودم میوه آورده بود و خـودش غـذا   . ام رفته بود    هبار یکی از دوستان به خان       یک

بعد در کمد دیده بود که داخل لیوان، داخل قوری، داخل کاسه و چند      . درست کرده بود  
فالنی چرا هر   : وقتی که من به خانه برگشتم از من پرسید        . جای دیگر پول پراکنده است    
خـرج معینـی دارد؛ غـذا، دارو،        هر کدام از اینهـا      : گفتم. ای  جا خرده خرده پول گذاشته    

. کـنم   گیرم در مسیر خودش استفاده مـی         من هر پولی را که می      …کفش، لباس، زغال و     
شـد،   از پول شخصی من قاطی این پولها می. آن شب را آن دوست در تعجب به سر برد 

و یـا ریـالی از آن       . ولی به یاد ندارم که ریالی از آن پولها قاطی پولهای من شـده باشـد               
این در حالی بود که سـازمان مجاهـدین        . لها را برای مخارج خودم استفاده کرده باشم       پو

مخـارج آنهـا را کـه       . داد  خرجی خانه تیمی مـی    . داد  هایشان ماهیانه پول می     خلق به بچه  
 و دیگـر خرجهـای       ، خـوراک    فراری بودند و زندگی مخفی داشتند، از قبیل خرج خانـه          

کردم ولی     اینکه من نیز فراری بودم و مخفیانه زندگی می         با. کرد  شان را تأمین می     زندگی
زیـرا اعتقـادم بـر     . هرگز اجازه ندادم که ریالی از کمکهای مردم برای خودم استفاده کنم           

  .کنیم راضی نباشد این بود که ممکن است خدا از کاری که ما می
یم که از آنها    با این شرط که به کسی نگوی      . ندددا  بعضی افراد هم برای مبارزه پول می      

بـرای مبـارزه بـه شهرسـتانها و     . ایم و کسی نفهمد که این پول از کجا آمده اسـت    گرفته
ایـن روش  . کردم برداری سیاسی هم می رفتیم و عالوه بر کمک به مردم بهره        روستاها می 
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آنها بر این نظر بودند که تمـامی        . کار من مورد انتقاد رهبران سازمان مجاهدین خلق بود        
انتقال مـساعدتها   .  مالی معین و نامعین همگی باید در اختیار سازمان قرار گیرد           کمکهای

این . شود است و موجب کم جلوه دادن مشکالت رژیم می    » ورمیستیرف«به مردم، نوعی    
ها و عملکـرد رژیـم    شود و از بدبینی مردم به برنامه   کارها سبب کاهش تضاد طبقاتی می     

  . دنبال تشدید تضاد باشیمکاهد، در حالی که ما باید به می
  

   عال.  ال عملیات
)  شهید شـیرودی   (  امجدیه   در استادیوم    و اسرائیل    ایران   بین  ای   مسابقه 1347  در سال 
   امـا برخـی    نبـودیم  مـا در جریـان  .  آمده بودند  ایران  به  زیادی  اسرائیلیهای 28.برگزار شد 

 انداختنـد و      راه   بـه   ود اسرائیلیها، تظاهراتی   و ور    مسابقه   برگزاری   به  ها در اعتراض    گروه
  دایان   بریدند سر موشه    با اره «:   مثل   بودند و شعارهایی     کرده   را مطرح    پایینی   سطح  مطالب

   چـشمی را     یـک   دایان   از موشه    بودند و عروسکهایی    را سرداده »   سورانی   ختنه  را، عجب 
 در    جهودها و یهودیها هـم      ها و منازل     خانه  رخیب.  بودند   گذارده   نمایش   به   کرده  درست
  دانستیم  می  پایین  کارها را سطح   ما این .  شد   کشیده   و آتش    قرار گرفت    مورد حمله   تهران

، 29 برگزار شـد     در ایران    که   فوتبال   آسیایی   در بازیهای  1349  اما در سال  .   نداشتیم  و قبول 
   از آنجا کـه  . خبر شدیم  جلوتر با ما دو ماه.  بیایند  ایران به   هم  اسرائیلی قرار بود بازیکنان  

   مـسابقه   دار شـده بـود، ایـن         جریحـه   30 مسجد االقـصی    زدن   خاطر آتش    ما به   احساسات
   با اسـرائیل     ایران   دولت   ارتباطات   به   و نسبت    خود را بگیریم     بود تا انتقام     خوبی  فرصت
 بـه وجـود       مـونیخ    فرودگاه   حادثه   به   شبیه   کاری   که   بودیم  ه اندیش  در این .   کنیم  اعتراض
   شد هدف   ای   و حماسه    صحنه   چنین   خلق 31. شدند   کشته   اسرائیلی   یازده   در آن    که  آوریم

   نبـودیم،    بازی   و قال    و قیل    مسابقه  دنبال   به   بود ما که     منظور الزم    این  برای.  ما  و آرزوی 
   و اسـتعدادهای     آنجا را بـا امکانـات        و موقعیت    برویم   امجدیه   استادیوم  ه ب   مرتبه  چندین

 ورود و    هـای    استقرار و دروازه     خود از محلهای     و شناساییهای   در ارزیابی .  خود بسنجیم 
   در حد ظرفیت  در امجدیه    مونیخ   عملیات   چون   عملیاتی   که   رسیدیم   نتیجه   این   به  خروج

   ایـن   ، نتیجه    و ماهر هستیم     مجرب   و تفنگداران    و ما فاقد تیراندازان     نیست ما    و امکانات 
 و   شـدیم   منصرف  تروریستی  است، لذا از ترور و عملیات  خودمان  رفتن  از بین کار فقط 
. 32  فلـسطین    نفـع    و تبلیغ به     اسرائیل   اشغالگری   علیه  هایی   اعالمیه   پخش   به   کردیم  شروع

 شـد،    شـروع   مسابقات  که  اول  کشید و ما از شب  روز طول  دوازده ود ده ـ  حد مسابقات
   اعالمیـه    پخـش   برای.  کردیم   می   و پخش    چاپ   و اعالمیه    هزار تراکت    حدود ده   هر شب 

   ایـن    به   هم   پخش  طریقه.  مستقر شدیم    امجدیه   در چهار طرف     با چهار گروه    در امجدیه 
 را   اعالمیـه  بـرد، صـد یـا دویـست      می  اعالمیه  مصرفش  اندازه  به هر فرد   بود که   صورت
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با .  نباشد  همراهش  شد دیگر مدرکی    بدنی   تا اگر گیر افتاد و بازرسی       انداخت   می  باره  یک
خاست   رد و بدل شدن هر شوت حساس در مسابقه، صدای تماشاچیها به آسمان بر می              

ریختـیم کـه مـردم اول فکـر            بـر سـر آنهـا مـی        ها دسته دسته اعالمیه     و ما در این لحظه    
  .کنیم های کاغذ را برای شادمانی پخش می کردند که تکه می

  در قـرآن  »  خلق « کلمه...  بودند     ما را دزدیده     دوستان   برخی   قاپ   مجاهدین،  های  بچه
 خـود   ی کمونیـست   ایدئولوژی  بیان  برای  اما مارکسیستها اصطالحاً از آن بسیار به کار رفته  

 خـود، اصـرار       دل   حـرف    بیـان    بدون   ما هم   خوردۀ   فریب   دوستان  این. کردند   می  استفاده
 از    ایـران    خلـق    و مـثالً بگـوییم       کنیم   خود استفاده   های   در اعالمیه    واژه   از این   داشتند که 

   کلمـات   و   آنهـا موافـق نبـودیم        خواسته  ما با این  . کند   می   حمایت   فلسطین   قهرمان  خلق
 از    شب   یک   حتی   نظر من    این  در ابرام .  بستیم   خود را به کار می       و بینش    با منش   متناسب

؛ تـا   کـنم   نشود، این کـار را نمـی    مشخص   تا تکلیفم    و گفتم    کشیدم   دست  انتشار اعالمیه 
هـا    میه اعال   است،   صحیح  کنی   فکر می    آمدند و گفتند هر طور که        از دوستان    دو تن   اینکه

در روز اول مسابقات، پرچم کشورهای مختلف از جملـه پـرچم            .   و تکثیر کن    را بنویس 
  .اسرائیل، دور تا دور استادیوم در اهتزاز بود

بـرای ایـن کـار    . برای آتش زدن پرچمهای اسرائیل، هر چهار دسته وارد عمل شدیم   
ـ   )پاش  آب(تافت   ای کـه   در لحظـه . ردیمهایی را پر از بنزین کرده با خود بـه اسـتادیوم ب

گرفت، پرچمهای مزبور را در همان حالت اهتزاز به آتش            هیجان و شور مردم شدت می     
البته در  . از فردای آن روز تمام پرچمها را به غیر از پرچم ایران جمع کردند             . کشیدیم  می

شـد و در دسـترس مـا نبـود،            جایگاه مخصوص مقامـات کـه بـه شـدت حفاظـت مـی             
  .زدندپرچمهایش را دست ن

  بـرای .  بـود    با اسـرائیل     ایران   ملی   تیم  ، بازی    بازی  آخرین.  بود   شده   بازیها انجام   همه
   و در کنـار    کـردیم   شد درسـت     می   افراشته   با دو چوب     پالکارد که    سری   روز ما یک    این

دهـا   پالکار   برداشـتن    را بـرای     و مـردم     بـود گذاشـتیم      امجدیه   در نزدیکی    که  33کلیسایی
 و    ایـران    و دولـت     اسـرائیل    پالکاردهـا در محکومیـت      متن.  کردیم   می   و تشویق   تحریک
 را از     مـردم   شد حـساب     می   سرداده   که   بود و در شعارهایی هم       فلسطین   از مردم   حمایت
   گلدامایر بود و در مقابل  خانم وزیر اسرائیل    نخست   زمان  در آن . کرد   جدا می    ایران  دولت

.  بـود    یاسر عرفـات    کرد آقای    می   و رهبری    را هدایت    مردمی   مبارزات   که   فردی  رائیل،اس
   فرمانـده    روز تیمسار طـاهری     در آن .  بود   از عرفات    دفاع   گلدامایر و به     علیه  شعارها هم 

   شـلوغ    رسـید و اوضـاع       پایان   به   بازی   که   هنگامی  . بود   آمده   استادیوم  کماندوها خود به  
  طاهری.  شد   گم   و در جمعیت     زد به سر طاهری      محکم   ما با چوب     از دوستان   شد، یکی 

   را نیافتند و یـک       اصلی   ضارب   جمعیت،   خاطر ازدحام    به   اطرافش  و مأمورین خشمگین  
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  طاهری.  انداختند و بردند  اتومبیل  داخل  زدند و به    جا کتکش    را گرفتند و همان     نفر دیگر 
  او خیلـی  . پیچیـد    خود مـی     به   مار زخمی    بود چون    شده  زده   خجالت   زیردستانش  نزد  که

   رژیـم    بـرای    مـسابقه   این.  ترور شد    مفیدی   توسط   وی 51  در سال .  بود   و وحشی   خشن
   و یـا تظـاهراتی       اجتمـاع    مـسابقه،    از پایان    پس   که  خواست   و نمی    داشت   زیادی  اهمیت
   و انتقـال     نقـل    واحـد را بـرای       شـرکت    دوطبقه   اتوبوسهای  شاپیشلذا پی .  بگیرد  صورت
   حواس   کردن  ها با پرت    بچه.  بود   کرده   متوقف   امجدیه   و در مقابل     تهیه   تماشاچیان  سریع
  .، بیشتر اتوبوسها را پنچر کردند  و رانندگان پلیس
   مولوتف   کوکتل  چند شیشه  و     بودم   کرده   خود را آماده     چند مکان    زدن   آتش   برای  من
  به خاطر همـین   .   بودم   کرده   جاسازی   داشتم،   تن   به   که   گشادی   کت   را در جیبهای    پرتابی
   34.»  پاالش یان«: گفتند  می  من ها به بچه

   وقتـی   بـازی،   از پایـان   تا پـس   منتظر بمانم35» ب.  ب« سینما    نزدیک   من  قرار بود که  
 را کنـار    مـدت   این من.   کنم  تقسیم  گروه های  بچه ید، کوکتلها را بین   آنجا رس    به  جمعیت
   و زیر پل     آب   جوی   را به    آن   گرفت،  ها آتش    از شیشه    تا اگر یکی    کردم      سپری   آب  جوی
 و اسـید      ما بنزین    بود که    شکل   این   به   پرتابی   مولوتفهای   کار کوکتل    و تهیه   نحوه.  بیندازم

 نکنـد،    تـا نـشت   شـستیم   و مـی  زدیـم   می  را پارافین   ، درش   ریختیم   می   شیشه   داخل  را به 
   از پرتاب   پس.  گذاشتیم   می   آن   را درون    شیشه   ریخته   داخل مشما    را هم   کلرات و گوگرد  

  .  گرفت  می شد و آتش  می  ترکیب  با کلرات ، بنزین  شیشه شدن و شکسته
خواسـت کـه اسـرائیل ببـرد تـا احـساسات مـردم                مـی در آن بازی ما خیلی دلمـان        

در نیمـه  . دار شود و بتوانیم از آن به سود اهداف خود و علیه رژیم استفاده کنـیم     جریحه
اول بازی، ایران یک هیچ جلو بود و در نیمه دوم اسرائیل آن را جبران کرد و یـک یـک      

ـ            . مساوی شدند  ست گـل برتـری را      نتیجه کار به وقت اضافه کشیده شد کـه ایـران توان
 این گل، شادی و هلهله مردم را به همراه داشـت و ایـن               36.درون دروازه حریف بنشاند   

شـد و بـه راحتـی         تـر مـی     برد کار ما آسان     اگر اسرائیل در این بازی می     . خواه ما نبود    دل
بـا ایـن حـال      . توانستیم از احساسات مردم علیه اسرائیل و رژیم شـاه اسـتفاده کنـیم               می

  . های خود امیدوار بودیم یم و به اهداف و برنامهمأیوس نشد
  بـا از کـار افتـادن      .  رسـید    پایان   به   مسابقه  شماری،   لحظه   از کلی    عصر، پس  8  ساعت
در .  آمدنـد  پـایین )  شـهید مفـتح   (  از خیابان روزولـت      واحد جمعیت    شرکت  اتوبوسهای

   فوزیه  میدان  سمت  به  دسته شد، یک   تقسیم  سه دسته  به  جمعیت  روزولت  خیابان  انتهای
جمعیت اصلی هـم بـه      .  رفتند   مخبرالدوله   چهارراه   سمت   دیگر به   و دسته )   حسین  امام(

  . هدایت شدند) انقالب( اسفند 24سوی میدان فردوسی و 
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   را در اطـراف     ها یکی   بچه.   کردم  ها تقسیم    بچه   را بین    مولوتف   کوکتل  های   شیشه  من
 آنها را   انداخته  پلیس  ماشین  داخل  آباد به    حسن   در چهارراه    را هم    و یکی    فردوسی  میدان

وقتـی بـه خیابـان      .  کروبی و لشکری همراه جمعیت اصلی بـودیم         من،.  کشیدند   آتش  به
 سعی کردیم بخشی از جمعیت را به داخل این           رسیدیم،) شهید استاد نجات اللهی   (ویال  

 در این خیابان بود و ما از قبل آنجا را           EL.AL(37(عال  .هواپیمایی ال دفتر  . خیابان ببریم 
وقتی به سـر ایـن خیابـان رسـیدیم، مـن و             . شناسایی کرده و برایش نقشه کشیده بودیم      

  . لشکری و کروبی به سمت دفتر حمله کردیم
 دفتر   ها و تابلوهای     شیشه   دادیم و   آنها را فراری  . کردند   می   از دفتر مراقبت    دو پاسبان 

 دفتـر     درون  آنهـا را بـه    .  هنـوز بـا خـود داشـتم          من دو تا کوکتل     . را شکستیم   هواپیمایی
   کـشید و بعـد صـدای         دفتر زبانه    از   آتش  های   شعله   نکشید که   طولی.   فرار کردم   انداخته

  .رسید  می  گوش  به  بود که نشانی  و آتش  پلیس آژیر ماشینهای
 را   جمعیـت .   و مؤثر ظاهر شدیم      فعال  خیلی.  ما بود    برای   رؤیایی   شب  ، یک    شب  آن

 را    مـردم    توانـست    پلیس   بود که   ، آخر شب    کشاندیم)   انقالب  میدان( اسفند   24  تا میدان 
  .کامالً متفرق کند
  هـا تـصمیم      بیشتر بچه    احتیاط  برای.  نیفتاد   پلیس   دست   به   کسی   شب   آن  خوشبختانه

  38. بروند  مسافرت  جداگانه به  صورت  به  همگی گرفتند که
  
  ! دوستم  شاه من

]  گـذاران   بخوانید سرمایه   [ داران   از سرمایه    تعدادی   شنیدیم که  49  در اواخر فروردین  
 و حـضور آنهـا        از مـسافرت    هدف.  بیایند   ایران  خواهند به    راکفلر می    از جمله   امریکایی
 خود را     مخالفت   روحانیت   جامعه 39. شد   اعالم  ر ایران  د  گذاری   سرمایه  های   زمینه  بررسی

  داران   سـفر سـرمایه      علیـه  40  سعیدی  اهللا   کرد و آیت     آنها اعالم    و اهداف    هیئت  با سفر این  
 بـا     در همراهـی     کـه    گرفت   تصمیم   ما هم   گروه.  ایراد کرد    تندی  رانیهای   سخن  امریکایی

   سرشـناس   هـای    چهره   و امضای    نام   شد که   قرار بر این  . د صادر کن   ای   بیانیه   مخالفتها  این
 بـود، اگـر مـا دسـتگیر       علنـی   کـار و مخالفـت    این  عبارتی چون به.  باشد   بیانیه   این  پای
گـو    خود پاسـخ   و امضاکنندگان  را داشتیم  بیانیه کننده  و پخش  موزع  تنها عنوان   شدیم،  می

.  نپذیرفتند   که   رفتیم 41 مانند اللهیار صالح     سیاسی   سرشناسان  از   چند نفری    دنبال  به. بودند
  ، کـه   باشد پـذیرفت   ایران  ملت  حزب  نام  به  بیانیه  اینکه  به  مشروط  هم 42 فروهر  داریوش

   تنهـایی   خـود بـه    گفت  سعیدی اهللا  خورد و آیت  ما شکست لذا طرح.  نبود  مقبولی  شرط
   شـدید   العمل   تند بود و عکس      او صادر کرد خیلی      که  ای  اعالمیه. کند   صادر می   ای  اعالمیه
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 بـود و     ها سخت    شکنجه  چون.  کردند  او را دستگیر و شکنجه    . 43  داشت   را در پی    ساواک
  . کرد  فوت  داشت، در سلول  هم  کسالت از جهتی
  تبعـات .   کـردیم    را پخـش     سعیدی  اهللا  آیت خودمان و     تند  های   ما اعالمیه    هر روی   به
   از ایـن     احمد کروبی تعدادی     نام   به   از افراد گروه    یکی.   ما را گرفت     دامن   اعالمیه  پخش
 44او در دانشگاه دوستی داشت به نـام فـاطمی         .  برد   دانشگاه   به   کیف   را در داخل    اعالمیه

قـضا  از . هـا را بـه او داد   چند بـرگ از اعالمیـه  . های چپ و مارکسیستی بود   که از گروه  
فـاطمی اعالمیـه را بـه    . فاطمی هم دوستی داشت که ساواکی بود و خود خبـر نداشـت          

سـاواک چنـد روز بـه تعقیـب و مراقبـت از       . اش داد و جریان لو رفـت        دوست ساواکی 
فاطمی پرداخت، دوستان و تماسهای او را زیر نظر گرفت و بعـد چهـار ـ پـنج نفـر از      

تعقیـب و مراقبتهـا     . ناسایی و دستگیر کـرد     و اخوت را ش    45جمله خود فاطمی، اکباتانی   
 و حـسن    46ادامه یافت و در مرحله بعد احمـد کروبـی را بـه همـراه مـصطفی سـتاری                  

  47.شدند دستگیر ) میدان انقالب( اسفند 24کالهدوزان هنگام قرار در میدان 
   آن و   داشت  بافندگی  کارگاه آباد، ابتدای خانی)  محمدیه (  اعدام   در میدان   امیر لشکری 

   بـه    و اعالمیـه     مالی   مسائل   درباره   صحبت  عصر برای .  بود   کرده   تبدیل   انبار اعالمیه   را به 
   وضـعیت    متوجـه    صـدا درآوردم     را بـه     در کارگـاه     زنـگ    ابتدا که   از همان .   رفتم  کارگاه

:  نهـا پرسـیدم   از آ . کردند   کار می   سال   چند شاگرد بچه     کارگاه  در این .   آنجا شدم   غیرعادی
.  بود   بازار غیرعادی    به   رفتن   روز برای    وقت  این! آید   بازار، می   رفته: ؟ گفتند   امیر کجاست 

   سـاعت    ایـن   چرا نیامد؟ قرار بود کـه     :   پرسیدم   دوباره   منتظر شدم،   ساعتی   نیم   حال  با این 
   زدند تو گوشـش     یامروز ظهر آمدند و سیل    :   گفت   از شاگردها با خنده     یکی! اینجا باشد 

   لـبش    پـشت    را بـه    اش   سـبابه    را بردند؟ انگـشت      کسی   دیگر چه   پرسیدم. و او را بردند   
 را نیـز      امیـری    حاج  اهللا   نعمت   شدم که   متوجه.  بردند  لو را هم  بی پسر س   آن:  کشید و گفت  
.  کـردم    می  ا را ترک   آنج  باید سریع .  ام   آمده   مهلکه   خود به    با پای   فهمیدم. اند  دستگیر کرده 

   را پیدا کنم     کتابها و جزوات     از جمله    از مدارک    تا مقداری    فکر افتادم    به   از رفتن   اما قبل 
  به.  صدا درآمد    در به    زنگ   که   بروم  ها پایین    از پله   خواستم  می.   کنم   و نابود   و با خود ببرم   

   طـی  .شـناختم   می  آنها را خوب  . ور هستند  نفر مأم    سه   دیدم   و از پنجره     باال برگشتم   طبقه
   بازار و کارهـای      مسجد جامع    متعدد از جمله     مسائل   در ارتباط با     در بازار بودم     که  مدتی
، دو   روزه  یک  و بازداشتهای  برده بودند  و جواب    برای سؤال    امنیت   سازمان   مرا به   متفرقه
  . بود ام ، در پرونده روزه

   کـه    نبـودم    هم  ای  در مرحله .  نبود   فراری   راه   ولی   مترصد فرار شدم    رین مأمو  با دیدن 
  رویـم    می  آخرش.  باداباد   هر چه   گفتم.   نیفتم   مأمورین   دست   و به    کنم   خودکشی  بخواهم

هـا و    جـزوه   بود کـه   این  بکنم  توانستم   که  تنها کاری !  خوریم   می   خنک   آب   دو سال   یکی
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   تلفـن   و چند کاغذ شـماره    بود انداختم    کارگاه   در پشت    که   گاراژی   به   پنجره کتابها را از  
   بـه    را از پنجـره      خـودم    کـه    را نداشتم    گذشت   این   موقع  آن.   ریختم   توالت   چاه   به  را هم 
  لـی  ت الی  انداختم و خود را البه ها پارچهتکه    میان  خود را به لذا با سرعت.   بیندازم  پایین

 و   ها را تشویق     و بچه    زدم   خواب   کردم و خود را به       مخفی دم قیچیها ها و      پارچه  از کهنه 
. بعد آنهـا رفتنـد و در را بـاز کردنـد           .   اینجا هستم    نباید بفهمد من     کسی   که  تهدید کردم 

  وع شـر   پایین  وارد شدند و از همان  در، غرولندکنان   خاطر تأخیر در بازکردن      به  مأمورین
  ام  نقشه.  چهار اتاق بود     باال سه   در طبقه . ها   سمبه   سوراخ   تمام   جستجو و گشتن    کردند به 

  اما آنها هم  .   راهرو فرار کنم     از طریق    از اتاقها رفتند، من      یکی   داخل   آنها به    بود وقتی   این
و دو نفـر دیگـر       بود     ایستاده   مراقبت   در راهرو به    شان   کار خود را داشتند و یکی       حساب

کامالً خـود را    .  دیدم   و آمد آنها را می       رفت ها  تکه پارچه    از الی   من. شدند  وارد اتاقها می  
 پوشـالها را کنـار       درنـگ   بـی .  شدند   من   اختفای   وارد اتاق و محل      تا اینکه    زدم   خواب  به

   خروپـف    و به   ه خود نیاورد    روی   به  من.  ترسیدند  شاید هم .  جا خوردند    دفعه  یک. زدند
 کردنـد و      نگـاه    هـم    دو به   آن!   در خوابم    که   هست   چند ساعتی   گویا که .   دادم  خود ادامه 

!   است   همین   اصلی  ، طرف    است  خودش:   گفت   صدا زدند، یکی    دیگر همکار خود را هم    
  ! شناسمش  می من

   چـاپ    اعالمیه  خودتتو  ! ؟   نیستی  تو مگر شاگرد مصدقی   : پرسید.  بود  او مرا شناخته  
  . دهی  می  و خط  اینها هستی  در رأس تو خودت.  کنی می

   را بـه     خـودم    مـن    که  ، در حالی     باشم  تفاوت   بی   کردم  ؛ سعی    است   خیط   اوضاع  دیدم
 را گرفتنـد و       دستم  .کردم   نمی   توجهی  دادند و من     می   فحش  ، آنها مرتب     بودم   زده  خواب

:   و گفتم    دادم   نشان  آلود و هراسان    خود را خواب  .   بلندم کردند   اردنگیکشیدند و با چند     
  کـم   کـم   کـه  بعد وانمـود کـردم    .  کار دارید   زنید؟ اصالً اینجا چه     مگر آزار دارید، چرا می    

؟ تـو   کنـیم   کـار مـی   ما اینجا چه!  آقا رو  شدند و گفتند؟ اِه  آنها عصبانی .  شوم  هوشیار می 
  ؟ کنی  کار می اینجا چه
  ]؟  شما چه به  [ شما را سَنَ نَه:  گفتم

  : پرسید  بود دوباره  مرا شناخته  که مأموری
  ؟  نیستی مگر تو شاگرد مصدقی!  پدرسوخته!  ببینم
   و بیـرون     با او بر سر حقوق دعوا کـردم          که   است  ، مدتی    حاال نیستم   ، ولی   بودم! چرا

  . ام آمده
  !  هست  زیر سر خودت ت هس هر چی!  ـ پاشو خر خودتی

  ... باشید واال  زدنتان  حرف ـ مواظب
  .  هستیم  امنیت ، ما مأمور سازمان  نکن  بازی پاشو نقش!  ـ واال چی
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و بعـد بـا     )   بـودنش    قـبالً گرفتـه     کـه  ( کریلـش    بـه    دادن   فحـش    به   کردم   شروع  من
،    چـرا نیامـده      کجاسـت    شده  الن ف   فالن  این:   و گفتم    شاگردها کرده    رو به   آلودگی  خواب

   آمـد بـه   وقتی! دهد  مرا نمی  پول.  آورم   را درمی    پدرش   اگر بیاید امشب     است  حاال وقتش 
  مـأمورین .   دادم   دیگر ادامـه     شکل   خود به   بازی   سیاه  به.  کنم   می   را پول   ، خودش   کالنتری
  :گفتند

  ؟! ـ چیه؟ چرا ناراحتی
 چند    که   است   ماه   سه  اآلن!  گویم   را می    کارگاه  ، صاحب    شده  ن فال   فالن   مردیکه  ـ این 

! ؛ امروز بـرو فـردا بیـا         کنه   امروز و فردا می     هی. دهد   نمی   و پس    گرفته   از من   هزار تومان 
 تـا     بـودم    منتظـرش    آمـدم    هم  عصری.   است   کرده  ام   کالفه  خالصه!  فردا بیا   فردا برو پس  

  دیر کرد، منم از فرط    .  نیامده   چرا تا اآلن    دانم   نمی   که   کالنتری  ببرمش و    بیاید و بردارمش  
  !  نفهمیدم  شما را هم  برد، آمدن  پوشالها خوابم  این  الی خستگی

  ! خیر آقا نه!  فکر کردی!  خودتی!  ـ زکی
   چـاپ   ایـد و اعالمیـه       کـشیده   خـوابی    بـی   شما از بـس   :  و گفتند    زدند  آنها پوزخندی 

  !  است  برده  اینجا خوابتان اید از خستگی کرده
 شـما سـردر       از صـحبتهای    ؟ مـن     اسـت    حرفهـا کـدام      ایـن    است؟   چی   چی  اعالمیه

،    شـما چـه     اصالً به  ...   بگیرمش   آمدم   که   دارم   پدرسوخته   از این    طلبی  آقا من !  آوردم  نمی
   باشید؟ شما کی

   بهـت   خوابیدن  برای قدر وقت آن!   است تمامپاشو دیگر   !!   شدی  خسته! ـ پاشو، پاشو  
  !  هستی بازداشت!  ، پاشو مردیکه  بیزار شوی  از خوابیدن  که بدهیم

  ؟  چی ـ برای
   و اآلن  دستگیر شـده   دیگر دوستانت  همراه او به!   را ببینی    دوستت  خواهی  ـ مگر نمی  

  .  است  و تکثیر و انبار اعالمیه یه ته  محل اینجا هم. اند  کرده  ما هستند و اعتراف پیش
،   آورم   سـردر نمـی      حرفهـا هـم      و از این     هستم  گناه  خبر و بی     بی   من   که  وانمود کردم 

  : گفتم
   که  و کسانی  است  خوبی   ما شاه    شاه   آباد است   مملکت!   دستگیر شده    که   خوب  ـ چه 

  . هستند کنند خائن  کارها را می این
 تـا    آیـم    می   خودم   بدهید من   آدرس.  کجا هستند   اصالً اینها اآلن  . باشد:   دادم  بعد ادامه 

   ایـن   خـود را از لـوث    تا دامـن  آیم می.  ام  نداشته  دخالتی  کارها هیچ  در این    که   کنم  ثابت
  .  کنم گویید پاک  می  که  ننگی لکه

  !  پسر خوبی عجب!  بَه:   از آنها گفت یکی
  . بیا برویم!  خر خودتی:   گفت  من  و رو به  است  کلکش ن ای نه:   گفت دیگری
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   شـما اول    گفـتم .  بکننـد    بدنی  خواستند بازرسی   می.  دادند   دیگر هُل    اتاقی  بعد مرا به  
  .شود  می  سرم  چیزهایی  من آنها فهمیدند که.  بدهید  را نشان تان کارت

  ! باشد  داشته  مأمور باید کارت ه ک دانی  از کجا می  نیستی کاره تو اگر این: گفتند
 در    مـن    اسـت    معلـوم   خب:   گفتم   کنم   اصالحش   و باید سریع     خطا کردم    که  فهمیدم

   و دشـمنی     دوسـتی   ، بعـضیها از روی       هستم  نام   خوش   هم  ، خیلی   کنم   بازار کار می    محیط
گویند  برند و می را می   گذارند، بعد طرف     افراد می    جیب   توی   و تریاک   آیند و هروئین    می

گوییـد مـأمور     مـی  شـما هـم  . اندازنـد   مـی   دردسرش  و به  مواد پیدا کردیم  در لباسهایش 
  آنها هم .  شود   راحت   بدهید، تا خیالم     را نشان   تان   باید کارت   خب.  هستید   امنیت  سازمان

   بـدنی  ا بازرسـی  دادند و بعـد مـر    را نشان   شان  اند کارت    شده  کردند توجیه    وانمود می   که
  ! پیدا نکردند چیزی. کردند

  ؟ دستنبد بزنیمش:  از آنها پرسید یکی
   خـودم    بزنیـد، مـن     خب:   و گفتم    کشیدم   را پیش    خود، دستهایم    نمایش   در ادامه   من

  یـک !   هـستم   دوسـت    شاه   من  ، چون    کنم   پاک   را از دامنم     ننگ   لکه   این  خواهم  می.  آیم  می
آقـا  !   اسـت   بـاک   چه  از محاسبه  است  پاک  حساب  را که  کس  آن…!  واقعی  پرست  وطن
   ... آیم  می  خودم  خودم با پای  من برویم

 قـرار     وضـعیتی    در چنـین    کردنـد کـه      نداشتند و فکر نمی      همراه  گویا آنها دستنبد به   
  خواهد، خـودش    بد نمی ، دستن    است   پسر خوبی   این!  بابا  نه«:   گفت   از ایشان   بگیرند، یکی 

  »!آید می
  در میـان  .  کـردیم    را گرفتنـد و حرکـت        راستم   دست   و دیگری    چپ   دست  بعد یکی 

  تـا آن  .   رسـیدیم    ماشـین    بـه   در خیابان .  شدیم   از آنجا خارج     کارگاه   شاگردهای  های  نگاه
   در ذهـنم    جـایی    مـأمورین     و فرار از دسـت       کردم   فکر می    زندان   دو سال    یکی   به  لحظه

   در عقب  مرا رها کرد و جلوتر از من  دست  هم ، یکی   نشست   رل   پشت  مأموری.  نداشت
  !فرار:  شد  زده  در فکرم ای  جرقه  و آنی در لحظه.   آنها بنشینم  بین  تا من  نشست ماشین
ـ   گفتـه   مـن   خـودرو بـه    مأمور بیـرون    لحظه  در این .   نکردم   درنگ  ای  ثانیه بـرو  «: ود ب
  »! بنشین
   هـوا و زمـین       پا در میـان      و یک    بودم   برده   اتومبیل   داخل   را به   ام   کله   که   در حالی   من

   بـه    تمـام    و بـا قـدرت       را از جیبم درآوردم      فلزی  کش   آزاد بود پاشنه     که   دستی  داشتم، با 
   و دسـت     برخاسـت    آسمان  هب ...  فریاد آخ .   بود زدم    را گرفته    دستم   که   مأموری   مچ  روی
 بیایند و بفهمنـد       خودشان   تا به   مأمورین.   کردم   دویدن   به   رها شد و با سرعت شروع       من
دویدنـد     می   دنبالم  آنها به .   بودم   گرفته   از آنها فاصله     متری   چند ده    من   است،   شده   چه  که

» ! بگیریـدش «: زدنـد   کردند و داد می     می  ام   روانه   و بد و بیراه      از فحش    بارانی   که  در حالی 
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   بـه    حیـران   مردم» ! بگیریدش«:  زدم   و فریاد می    دادم   می   را تکان    و دستم   دویدم   می   هم  من
  !  را باید گرفت  کسی  چه دانستند که نگریستند و نمی ما می

  د و قـوی   ، کوهنـور     جـوان   مـن .  کردند   دنبالم   سعادت   تا بازارچه    اعدام  آنها از میدان  
   شـب  9  حـدود سـاعت   . دویـدم    می   حسابی  . هم داشتم    بود و انگیزه     دنبالم  ، جبر به    بودم
آنهـا  .   جا بگـذارم     سعادت   بازارچه  های   کوچه   پس   آنها را در کوچه      توانستم   بود که   شده

.  کـشیدند    دسـت    شدند و بریدند و از جستجو و تعقیـب           خسته  شاید هم .  کردند  مرا گم 
اند چـون از مـن مـدرکی بـه دسـت              لب اینکه بعدها در اسناد دیدم که گزارش کرده        جا

آنها قـصور     تنظیم این نوع گزارش از سوی آنها طبیعی بود و باید            . نیاوردند آزادم کردند  
  48 .پوشاندند خود را می

  
  فرار در فرار

 و  ، حـدس  رفـتم  در بازار   کارم   محل   سراغ   رها شد به     مأمورین   از جانب    خیالم  وقتی
   کـارم    محـل    از نـشانی    دانند ولی    را نمی   ام   خانه   آدرس   مأمورین   که  دادم   می   قوی  احتمال
 از    دیگر او تعدادی     از طرف   . بودم   پیدا کرده    اختالفاتی   با استادکارم   از قبل .  هستند  مطلع

ای مـصدقی هـم نمـاز       آقـ . در آن زمان بازار تا دیر وقت باز بود        .  شناخت   را می   دوستانم
یکـی دو سـاعت   . گـشت  خواند و بعد به مغازه بـاز مـی    مغرب و عشاء را در مسجد می      

   کوچـه    و بـه    لذا بـه سـراغش رفـتم        . شد  ماند سپس راهی منزلش می      دیگر در مغازه می   
 را    از دوسـتانم    بعـضی «:   با تهدید گفتم     و توأم   ، محکم    جدی   و خیلی    کشاندمش  خلوتی
   من   که   بدان  فقط.  بپرسند   من   شما بیایند و درباره      سراغ   و به    دکان  شاید فردا به  . اند  گرفته

 شـما     از پـیش     و من    پیدا کردیم    اختالف   حقوق با هم     بر سر مسئله     پیش  و تو چند هفته   
   اگر دسـتگیر شـوم       که   باش   بگویی، مطمئن   ای   مطلب، حرف اضافه    اگر غیر از این   .  رفتم
   کـه    گفـت    خـواهم    داری   زندان   سابقه   و چون    انداخت   خواهم   گردنت   قضایا را به    تمام
  ایـن .  باشد   حواست  خالصه.  گذاشتی   را تو در اختیار ما می        و کاغذ آن     اعالمیه   تهیه  پول

   همـین    بزنـی    و حرفـی     بـاز کنـی      لب   از دوستانم    هر یک    اگر درباره   . نیست   من  مختص
  .  نوشت  خواهیم ا برایت ر داستان

   حرفهـا کـدام      ایـن    بـود، گفـت      جا خورده    حسابی   داشت   زندان   سابقه ماه دو    او که 
  ! شناختم  تو را نمی  رفقای  هم  اصالً از اول ؟ من است

 بردنـد،     امنیـت    اداره   بار به    او را سه     که   شب   آن   شد و از فردای      تدبیر مؤثر واقع    این
   از ایـن    اش   و رهـایی     خالصی   سبب   طرحی  چنین.  بود   را عیناً تکرار کرده      مطالب  همین

 دیگر   که  فکر بودم  فرار، در این  اول در شب.  شد  تمام  هم   خودش   نفع   بود و به    مخمصه
  .  است  شده  وخیم  و اوضاع  نخواهند گذاشت راحتم
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 را زیـر    و شـبها آن  کردم  می  خفی م  متکایی  داخل  که  داشتم   کمری   کلت   دو قبضه   من
، یکی را از پاسبانی مصادره کرده، دیگری           داشتم   اسلحه 47   از سال   ، من   گذاشتم   می  سرم

هـا و     ، اسـلحه     آمـدم    خانـه    بـه   لذا از بـازار کـه     .  بودند   آورده   برایم  ها از کرمانشاه    را بچه 
   بـه   . کـشیدم    دوش   بـه   یختـه  ر   چـادر شـبی      را درون   ام   شخصی   و لوازم    مدارک  مقداری
   مرا گرفت    سراغ  اگر کسی . روم   می   مسافرت   به   ماه   حدود یک    من   گفتم   هم  خانه  صاحب
خانه که با من رفیق بود، فهمید که فرار           پسر صاحب  ...  رفتم!   است   رفته   مسافرت  بگو به 
میمی شدن ارتبـاطم بـا      من اول در آنجا اتاقی نزدیک به پله داشتم اما پس از ص            . ام  کرده

فردای آن روز که مأمورین به آنجا       . تر در اختیارم گذاشتند     این خانواده دو اتاق آن طرف     
آنهـا  . خانه و پسرش همان اتاق اول دم پله را به آنها نشان دادند              مراجعه کردند، صاحب  

ن و بعد از رفتن مأمورین، خود وارد دو اتاق دیگر شدند و یک سری از کتابهای بازرگـا          
  .اهللا طالقانی را خارج کردند و از بین بردند آیت

  سـپس .  گذاشـتم   ای   را در خانـه      همراهم   و وسایل    مدارک   خانه   از آن    از خروج   پس
   تـا بگـویم      رفـتم    نفر از دوسـتانم      هشت   هفت   منزل   و به    کردم   کرایه   ساعتی   تاکسی  یک

من عـادت داشـتم   .  نکنند  مراجعه   آن  ، به    رفته  لو   هم   من   و منزل    قرار است    از چه   اوضاع
کردم جالب اینکه فردای آن شب وقتی به رادیو           هر شب به رادیوهای خارجی گوش می      

کردم، خبر کشف کارگاه به عنوان مخزن اعالمیـه و         گوش می ) پرستان  رادیو میهن (بغداد  
 ساعت بـه  24 ظرف دانستم که چه کسی این خبر را دانم و نمی    نمی. فرار مرا پخش کرد   
تعداد زیادی از مبارزین و سیاسیون هر شب به ایـن رادیـو گـوش               . بغداد رسانده بودند  

طبیعی بود که از دوستان ما هم برخی این خبر را شنیده باشند اما از آنجا کـه                  . کردند  می
  .خبری بودند نام من ذکر نشده بود هنوز در بی

  روز بود که به عنوان دیپلم وظیفه بـه خـدمت           25   میرهاشمی   نام   به   از دوستانم   یکی
میرهاشمی بچه با استعداد و خـوبی  . کردم   خبر می   باید او را هم   .  اعزام شده بود    سربازی

کـرد ولـی بـا آنهـا          داری مـی    گر چه تظـاهر بـه دیـن       . بود ولی در دامن چپیها افتاده بود      
ود پیراهن مـشکی بـه تـن        صبح ز . کردم  به هر حال او را هم باید خبر می        . تر بود   مأنوس

گفـتم کـه    . خواستار مالقات و مرخـصی او شـدم       . کردم و به پادگان نیروی هوایی رفتم      
خواهم او را که فرزند بزرگ خانواده است برای آخرین دیـدار              مادرش فوت کرده و می    

یکی دو تا از سرگرد، سرهنگها آمدند و تـسلیت          . مادرش و تشییع جنازه ببرم    ) جسد(با  
 صـبح از پادگـان خـارج    8 این ترتیب مرخصی او را گرفتم و حـدود سـاعت           به. گفتند
بینند جا تر است و       روند و می    ساعتی طول نکشیده بود که ساواکیها به پادگان می        . شدیم

  . به خانه دیگر دوستان رفتیم یکی دو روز با هم. از بچه خبری نیست
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 را   مـشهد و قـم       مـن،  49.  کنـیم   فـرار    دور از پایتخـت     ای   نقطـه    به  بعد قرار شد با هم    
 بهتـر    شـدن    مخفی   آنجا برای    از شلوغی    و هم   کردیم   زیارت می    هم   چرا که   پیشنهاد دادم 

 در تبریز،     بودند که    گروه   و اعضای    از دوستان    چند نفری    میان  در این .  کردیم   می  استفاده
 و کارشـان در    یا مأموریت ند و یا سرباز بود  و سایر شهرستانها یا سکونت داشتند     بهبهان

 و   و مشخـصات   اسـم   حـاوی   هـای آنهـا      نامـه   لشکری.  داشتند   با ما مکاتبه    آنجاها بود و  
   و جـستجو، ایـن       تفتیش   از آن    پس  .داشت   می   نگه   بود و در کارگاه      کرده   را جمع   آدرس
 نفـر را دسـتگیر        پـانزده   حـدود    اطالعـات    افتاد و آنها با همین       مأمورین   دست  ها به   نامه

   نکـرده   لطفـی    کم  ام،   فرار کرده    من   بودند که    فهمیده   ما چون    دستگیر شدۀ   دوستان. کردند
 تـا    کپـی      پلـی    انداختند؛ از خرید دستگاه      من   گردن   را به    کارها و عملیات     مسئولیت  تمام
   مـن   عهـده    را بـه    گـی  هم   طـاق نـصرت،     زدن   آنهـا و آتـش      ها و پخش     اعالمیه   متن  تهیه

های مبارز فلسطینی کـه بـر روی          تعدادی جاسوییچی تبلیغاتی مربوط به گروه     . گذاردند
 حک شده بود بـرای مـن آورده         )…الصاعقه، العاصفه، الفتح و   (ها    آنها نامهای این گروه   

ن ها توزیع کرده بودم که پس از دستگیری گفته بودند از م              من نیز آنها را بین بچه      .بودند
  .اند گرفته

.  افتـاد    گیـر نخـواهم      هـم    و مـن     سـبک    جرمـشان   کردند بـا ایـن کـار        شاید فکر می  
میرهاشمی با رفتن به قم موافق نبود او به غیر از مشهد، یکـی از روسـتاهای دور افتـاده     

اش هـم     فامیلهای او یک سرهنگ بازنشسته در مـشهد و خالـه          . اراک را نیز پیشنهاد کرد    
مـأمورین عکـس مـرا بـه خـاطر      . سـرهنگ قابـل اعتنـا و اعتمـاد نبـود        منزل  . اراک بود 

اش در  احضارهای قبلی به ساواک و نیز عکس میرهاشمی را از پرونده خدمت سـربازی          
آن روسـتا   . لذا تعلل در تهران جایز نبود و به سمت اراک حرکت کـردیم            . اختیار داشتند 

آمد کـه بـه خـاطر پـرت            می اراک بود و به نظر    )  کیلومتری 40حدود  (در چند فرسخی    
  .افتادن، محل مناسبی برای اختفاء باشد تا آبها از آسیاب بیفتد

  از اراک .   رسیدیم   اراک   ظهر به   حوالی.  شدیم   عازم   هنگام   صبح   ماه،  اواخر اردیبهشت 
رفت و فـردا صـبح        به آن ده و چند ده دیگر می         ای   قراضه  بوس   بعدازظهر مینی  1  ساعت

رفـت و ده بـه ده مـسافرها را     مـی  بار   یک  روز، فقط در هر شب و   .گشت   می دوباره باز 
  .آورد کرد و می کرد و ده به ده سوار می پیاده می
   گـرفتیم و یـک      خـانم    خالـه    برای  قند سوغاتی    شهر چند کله     از داخل    از حرکت   قبل
   در آن    روزی  ــ سـی      بیست  کردیم  فکر می .  با خود داشتیم     و لباس    پر از کتاب     هم  ساک

   از اینکـه   برسـیم   ده تـا بـه  .  شود  کاسته  قضیه  و حرارت  ماند تا از التهاب  روستا خواهیم 
بعـد از دو ـ   .   داشـتیم   و خشنودی  خوشحالی  احساس ایم  اختفا یافته  برای  مناسب محلی
   ده هـای   از بچـه     شدیم   پیاده   از ماشین   وقتی.   روستا رسیدیم    به   و گرسنه    تشنه   ساعت  سه
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   زبـان    با لکنت   ها   بچه  یکی از .   هستیم   ما غریبه   پیدا بود که  .   را پرسیدیم   خانم   خاله  آدرس
مـا  . کرد   را تکرار می     خبری   جمله   این  و دایم » ! بود   آمده   محمود سراغتان   دیشب«:  گفت

!   اسـت    اینجـا خبرهـایی      گفـتم    میرهاشمی  به. خواهد بگوید    می   او چه    که  ابتدا نفهمیدیم 
   زد بـه     زنـی   دفعه   باز شد یک     رویمان   در به   وقتی.   را یافتیم   خانم   خاله   خانه   پرسان  پرسان

! ...   شـدم   بـدبخت ! چرا اینجـا آمدیـد؟    !  جان  خاله«:   کردن   گریه   و ایستاد به    سر و رویش  
   شـما آدم  گفتند که می.  بودند شما آمده   دنبال  و کدخدا به   ژاندارم  دیشب! ...   شدم  بیچاره
.  کـردیم    مـی    او نگـاه    و مـا بِرّوبِـرّ بـه      » !؟؟   اسـت   ؟ درست   آره! اید   کرده  جنایت! اید  کشته

   بابـا جنایـت     نه:  گفتیم.  است» مأمور « همان» محمود« از     پسر بچه    منظور آن    که  فهمیدیم
انـد     گفته  ، آنها دروغ    ایم   فرار کرده    و از آن    یم کن   سربازی   نداشتیم  ما دوست ! ... ؟   چیه  چی
!...«  

   در کارگـاه   آمـده   بـه  دسـت    مـدارک   از طریـق   از پادگـان،     از فرار دوستم    گویا پس 
 را  آینـد و بـرادرش    مـی  اشـان   خانـه  برنـد و بـه    می  پی  با گروه  دوستم   ارتباط   به  لشکری

 چنـد   او هـم .  کنـد   را معرفی دهند تا اقوامش یفشار قرار م کنند و او را تحت     دستگیر می 
   ایـن   مـا بـه   دهند که  می  احتمال  و گمان آنها با حدس. گذارد  می  را در اختیارشان    آدرس
شـد    مـی   چـه  رسیدیم  زودتر می  شب  ما اگر یک تصور اینکه...  و   باشیم   فرار کرده   مکان
  !  است  جالب خیلی
  
   در باتالق جدال

   متوجـه   که  خاله» !  بریم  یااهللا«:   گفتم   دوستم  به.  جایز نبود    بود و درنگ     پس  یهوا خیل 
 آنجـا     باید شـب     داد و اصرار کرد که       تغییر حالت    اولش   و شکوایه    گله   آن  شد، برخالف 

   امـا دوسـتم      و نخـوردم     نپذیرفتم  من.  آورد  غذا هم !   برویم   و صبح    بخوریم   و شام   بمانیم
پیـدا  .  از اتاق صدا کـرد       بیرون   را به    آمد و خاله     یکی   حین  در همین .  خورد  ای  لقمهچند  

جـا    همـان   درآوردیـم و    قنـدها را از سـاک       کلـه . انـد    کـشیده    برایمان  ای   آنها نقشه   بود که 
  .  شدیم  از آنجا خارج  سرعت  و به گذاشتیم

از .   بـودیم    رفتن  ناچار از پیاده  .  نیم نبود صبر ک     صالح  تا فردا هم  .  در کار نبود    ماشینی
   و از بـیم     رفتـیم   ی گندمزارها مـ    الی   و در البه    له و با فاص     در کنار جاده     شدیم و    خارج  ده

   بـه   یابی   با جهت    فقط  . بلد نبودیم    را هم   راه.  کردیم   نمی   استفاده   از جاده    مأمورین،  تعقیب
   مسیری   چه   که  دانستیم   و نمی    است   اراک   سمت   به  مزدی   می   حدس   که   بودیم   روان  سویی

  ای   منطقـه    بـه    مسافتی  بعد از پیمودن   ...   است   در انتظارمان    و شرایطی    مختصات  و با چه  
   پـا را در آن       وقتـی   داد ولـی     نمـی    نشان   و باتالقی    شل  در ظاهر زمینش  .   رسیدیم  باتالقی

  کـردیم    فکر می   . داشت   فریبنده  واقعاً ظاهری .  رفتیم  رو می  ف   تا ساق پا در گل      گذاشتیم  می
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   هر چه . برگردیم آمد که  می مان حیف.  است  دیگر تمام  ـ چهار متر جلوتر برویم  اگر سه
   هـم   از طرفـی  .  بود  جا را فراگرفته     همه  تاریکی. شد  تر می    باتالق عمیق   رفتیم   می   پیش  که

.  نداشـتیم    همراه   و مناسبی    گرم  لباس. شد   سرد می   وا خیلی ، شبهای آنجا ه     در اردیبهشت 
 را    شـب    دل   نـور ماشـینی     هر از گـاهی   .   گیر بیفتیم   ای   مخمصه   در چنین   کردیم  فکر نمی 

   و ماشـین    شـدیم    مـی    و مخفـی    انـداختیم    مرغـزار مـی      میـان   ما خـود را بـه     .  شکافت  می
  .شد  محو می  رد و در سیاهی کشان زوزه

   شـده    و گلـی     ما خیس    لباسهای   بودند، تمام    انداخته   آب  ا عصر در کشتزار گندم    گوی
 همدیگر    شدن   گرم   برای  تا آنجا که  .  بود   کرده   را بر ما تنگ      عرصه   حسابی  سرما هم . بود

   خوابمـان    آنکه   برای   هم  گاهی.  شود   تا گرممان   دادیم   می   نفس   هم   و به   کردیم   می  را بغل 
.   بـودیم    کرده   تن   به   داشتیم   در ساک    را که    لباسهایی  تمام.  زدیم   می   یکدیگر سیلی   رد به نب

   ما رسوخ    تا مغز استخوان     زمین،   هوا با خیسی     سردی   از ترکیب    سوز حاصل    حال  با این 
هر .   بخوابیم توانستیم  می  نه  کنیم  سرما را تحمل توانستیم   می  نه.  بود   را بریده   مان  کرد امان 
 ما    دل  شدن   خالی  برای. شد  انداز می    در فضا طنین     حیوانی   یا زوزه    پارس   صدای  از گاهی 

  بـه .  کـردیم    می   توقف  نبایستی.  بود   کار تمام   باختیم  اگر خود را می   .  بود   چیز تکمیل   همه
 در بـاتالق     شهایمان از کفـ     یکـی    گاهی   رفتن  حین.  رفتیم   می   بود باید پیش     که  هر ترتیبی 

   و لجـن     و الی    گـل    بایـد در میـان       آن   یـافتن   بـرای . آمـد    درمـی    و از پایمان    کرد  گیر می 
   و اشـک    اختیـار آب     بـی    و چشمهایمان   ، از بینی    یافتیم   را می    آن   زحمت   و به   خلیدیم  می

   بینـی   ها و نـوک   گوش.  بود   شده  حس   کامالً بی    و پایمان    دست   انگشتان  نوک. سرازیر بود 
  یـک .  شنیدیم  را می   دندانهایمان   خوردن   هم   از به   ناشی» شق  شق « صدای.  بود   زده   یخ  هم

 خـورد و دیگـر        غوطـه    و الی    کـرد و در گـل        شـرایط    کامالً خود را تـسلیم      بار دوستم 
 و    را گـرفتم     و زیـر پهلـویش       را کـشیدم     زور دسـتهایش     به   من   پا شود که    خواست  نمی

  بـه .   رسـیدیم    گـودال    یک   از باتالق به     واکندن   برای   تالش   از مدتی   پس.   کردم  سرپایش
  آمـد خیلـی      نظـر مـی     به. گذرد   باتالق می    از وسط    بزرگ   رودی   که   دیدیم  . رفتیم  کنار آن 

   رسـیده   بست   بن  تقریباً به .   بپریم   و یا از رویش      برویم   آن   میان   به  توانستیم  نمی. گود باشد 
   رسـیده    خـط    تـه   گویا به .   ایستادیم   و سرخورده و مستأصل      مأیوس   دقایقی  برای.  بودیم
 خدا   صدا به   خندیدند، بی   ها می   ، ستاره    آسمان   به   رو کردم   شب   و دل    سیاهی  در آن .  بودیم

  ... بود؟  ی راه  و سکوت  سیاهی ؛ آیا در این جستم  و مفری   راه  نشان التجاء کردم و
 بـود امـا       کـرده    قطـع    را هم    رود جاده    کشیدیم   جاده   حاشیه   خود را به     گودال  از لب 

   میـان    به  پس. دادیم   می   ادامه   در جاده    رفتن  اما نباید به  .  گذشتیم.  بود   نصب   پلی   آن  روی
  . گندمزار برگشتیم
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 مـا     بـه    ده  سگهای.  سبز شد   نرویما   پیش   روستایی   بود که    شب   بعد از نیمه   2  ساعت
   گنـدمها پنـاه     الی   البه   ما آمدند، در     و چماق به استقبال      با چوب    هم   کردند و مردم    حمله
  رمق   و بی   بعد بلند شدیم   ...  خیز رفتیم    سینه   شد، کمی    سگها ساکت    صدای  وقتی.  گرفتیم

   و در زانوانمـان      نداشـتیم    و تـوان    ب دیگر تا    که   رسیدیم   جایی  به.   دادیم   ادامه  حس  و بی 
. مانـد   می  معجزه به.  شهر را دیدیم  چراغهای  سوسوی باره  یک  به . نبود   رفتن   برای  قدرتی
   سوی   به  تا آمدیم .   نیست   وصف   قابل   لحظه   آن   و خوشحالی   شعف.   گرفتیم   دیگری  جان

   شهر جـای     از شب،    ساعت   در این    که  پنداشتم.   مرا فراگرفت   ، تردیدی   شهر خیز برداریم  
 خواهـد     ما شـک     در شهر به     سر و وضع، هر مأمور و پلیسی        با این .   ما نیست    برای  امنی
  .  زدم  نهیب  دوستم به. کرد

   یـک    بـه    کـه    کـردیم    حرکت   آن   سوی  به.   شهر داشتیم    در نزدیکی   ای  زاده  خبر از امام  
  . بـود    شده   صبح 5  ساعت.  بود   و ماسه    شن   و بستر آن    خشک  رودخانه.  بند رسیدیم   سیل
 را    و ماسه    و بعد شن     دراز کشیدم    و در آن     را گود کردیم    ای   و ماسه    شن   زمین   سختی  به
   و هـیچ     خوابیـدیم    شـکل    همـین    بـه   دو سـاعتی  .   شـویم    تـا گـرم      ریختیم   خود   روی  به

   لباسـهایمان  کمی.   آمدیم   جاده   لب   و به    بلند شدیم   ه بود ک    صبح 8 و   7  ساعت.  نفهمیدیم
 شـهر     داخـل   قـصد نداشـتیم   .   شـدیم    عبـوری    و منتظر ماشینهای     کردیم  را تمیز و مرتب   

.   دورتـر از مـا نگهداشـت    ، کمـی   و خیار داشت  بار گوجه  که ایی   کمپرسی  ماشین.   شویم
 هـر    کرایه  دریافت  او در قبال  قرار شد که  . برد   می  ران ته   به   بار را از اهواز یا آبادان       راننده

 را    چشمانمان   آن   دلچسب  گرمای.  کرد   حرکت   که  ماشین.  ببرد   قم   ما را به    نفر پنج تومان  
دیگـر  .  بـود   بخـش    گوارا و لذت     ما خیلی    و کوفته    وجود خسته    گرما برای   این.  کرد  گرم

   روی   بـه    مـن    بـودیم    خوابیـده    نشـسته    کـه   در حالی .  نبود   مقاومت  چشمانمان را یارای  
رو و     گویـا شـب      کـه    هـم   راننـده . افتـاد    می   من   بعد او روی    ای   و لحظه   افتادم   می  دوستم

 بـار    یک.  شد   خارج   از جاده    و چند بار ماشین      گرفت   ما خوابش    بود از خواب    خواب  بی
   کـه   مـا هـم   .  جـدا شـود      از شاسـی     کمپرسی   پشت   بود بدنه    نزدیک   شد که    خارج  چنان

 بود پرسـید شـما        شده   ما مشکوک    وضع   به   که  راننده.  نبرد   دیگر خوابمان    بودیم  ترسیده
   را بـه   دیگـری  بـازی  خواهید بروید؟ مـا سـیاه    کجا می آیید؟ و به  هستید و از کجا می    که

،   عروسـی   بـه   بودیم  بود، رفته اش روسی ع  که   داشتیم  ای   ما دخترخاله    که   درآوریم  نمایش
  اآلن.   بیدار بودیم    صبح   تا دم   رقصند، ما هم    زنند و می     می   دهاتیها تا صبح    دانی   می  خودت

  !  داریم  هم ، عجله  کنیم  را وصول  چک تا یک.   باید برگردیم هم
   به  کیلومتر مانده  ـ سه  ما را باور ندارد لذا دو  دروغ  حرفهای  راننده  که  بودیم مطمئن

 را    راه   ایـن    حاال کـه     داریم   اینجا فامیل    که  گفتیم.  را پرسید   دلیلش.  نگهدارد   که   گفتیم  قم
   بیایید، شما تا قم      قم   باید به   !نه: او اصرار کرد  .   بزنیم   سری   او هم    به   است   خوب  ایم  آمده
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» .  شویم  خواهد اینجا پیاده     می   دلمان   نیست  و مربوط  ت   دیگر به   این«:  گفتیم! اید   کرده  کرایه
 شـهر    بـه   کیلومتر  بود، دو ـ سه   یا خداخواهی حاال اتفاقی. کرد  اصرار می اما او همچنان

   مجبـور بـه      هـم    کمپرسـی   ایـن .  بودنـد    ایستاده  سر هم    پشت   شده   ماشینها متوقف   ،  مانده
در .   بیرون   پریدیم   زور از ماشین     و به    انداختیم  ماشین داشبورد     جلو   تومان  ده.  بود  توقف

   قـم    و بـه     کـردیم    حرکـت    و در کنـار آن       خود را شستیم     و روی    دست  ای  کنار رودخانه 
  ، به    ما نیست    دنبال   کسی   شد که    راحت  مان   خیال  ؛ وقتی    خوردیم  در شهر صبحانه  .  آمدیم
  .  کردیم  حرکت  تهران سمت
  
    شمال هفرار ب

  . بد نبود  من  پولی وضع
.   و ناهار را آنجـا خـوردیم         از رفقا رفتیم     یکی   خانه   و به    پهلوی   چهارراه   به  در تهران 

   بـه  قصد داشـتیم .   رفتیم  کرج  سمت  بعدازظهر به2   لباسها، حدود ساعت بعد از تعویض  
  .   شویم  سوار اتوبوس  راه یانه از م خواستیم  می ، بلکه  سره  یک ، اما نه  برویم شمال

  خواسـتند، جـایی      می  ها از ما شناسنامه     مسافرخانه.   رسیدیم   رشت   به   شب 11  ساعت
بـرویم و در پالژهـا      )  انزلـی  (  بندر پهلوی    به   گرفتیم  لذا تصمیم .   نداشتیم   بیتوته   برای  هم

  ای   مـسافرخانه    بـه   دوبـاره .  فـت ر   نمـی    بندر پهلوی    به   ماشینی   شب   وقت  اما آن .  بخوابیم
  خواستیم   می  ایم   آمده  ما از بازار تهران   :  گفتیم.   خواست   شناسنامه  چی  مسافرخانه.  سرزدیم
   مـسافرخانه    بـه    کـه   کـردیم    نبود فکر نمی     چرا خانه   دانیم   نمی   ولی   دوستمان   منزل  برویم

! شـود   نمی:  گفت!   بخوابیم   تا صبح    ما بده    به  حاال جایی .   بیاوریم   آمد تا شناسنامه    خواهیم
 غیرواقعـی بـه او    ما دو اسم!  دارید  شناسنامه شما که:  گفت.   گذاشتم  در مشتش   پولی  من

   کـه    مُـصر بـودم     مـن .   گذاشـت    در اختیارمـان     باال اتاقی    کرد و در طبقه      و او ثبت    دادیم
   دوام  ، بتـوانیم     کنیم   و در فرار زندگی      آواره   اگر بنا باشد چهارماه      چرا که    نکنیم  ولخرجی
   خـوردیم و پـنج    عـصرانه   حـسابی   راه  در بـین   رشت  به  رفتن  حال موقع   با  این  .  بیاوریم
   خـواب    جـا و محـل       از بابـت     خیـالش    وقتی   میرهاشمی  شب.  کردیم   خرج   تومان  شش

   جـا بـسته   امـا همـه  » .  بخوریم  هم  و چیزی  شهر بگردیم  داخل برویم«:   شد گفت  راحت
   و آبگوشـت     دیـزی    دنبـال    بـه    بـود و مـن       گـران    غذایش   باز بود که    تنها چلوکبابی . بود
. رفتـیم .   جگرکـی    پیشنهاد داد برویم    دوستم. شد   پیدا نمی    شب هم    وقت   آن   که  گشتم  می
  هـای جگرهـا درشـت    هدیـدم تکـ  . بـود )  دوریال( دوزار     سیخی   جگر در تهران     موقع  آن

.   اسـت    دو تومـان     باشـد حتمـاً سـیخی       ها در تهران     جگر  اگر این :   گفتم   دوستم  به. است
   سـیخی   بپرسـیم :  گفـتم » .  دوزار بیشتر نیـست      همان  . است   بابا اینجا شهرستان    نه«:  گفت
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 هـر    خودت«:  تمگف»  .ایم   آمده  گویند ما از دهات      می   اآلن  . بد است   نه،«:  ؟ گفت   چند است 
  .  چهار تا نانـ   جگر داد با سه  سیخ15  سفارش» .  بکن خواهی  می کاری
   شـش    هوس  طور از روی      همین.  بود   گرسنه   میرهاشمی   و نه    داشتم   آن   به   میلی   من  نه

   تومـان    و حداکثر سـه      تومان 2   تا جگر قیمتش     شش  زدم   می  حدس.   خوردیم  سیخ جگر 
   مـا بـه      حـاال کـه      شویم، گفتم    شود و ما سبک      از این    بیش   مبادا قیمت   از اینکه اما  . باشد
   تومـان 23او حـدود   .  دادم.  بـدهم    تومـانی  50   بگـذار اسـکناس      داریم   خرد احتیاج   پول

؟   داشـتی  چـه :  ؟ گفـت   کـردی   حـساب   طوری  آقا چه :   پرسیدم   کردم و   تعجب. برگرداند
   کـاله    از اینکه   من.   تومان 15شود     جگر می   گفت.   نان   قرص 3 و    جگر   تا سیخ  15:  گفتم

   بروم  بعدها هر جا خواستم  که  من  شد برای ای   تجربه   ولی   شدم   بود ناراحت    رفته  سرمان
 و جگرهـا را از        برگـردم   خواستم  می.   کنم   را طی    آن   قیمت   اول   بخرم   خواستم  و هر چی  

 کـار     ایـن    گفـت    روشنفکرها را در آورد و       میرهاشمی ادای    که  اورم و بی    میز بردارم   روی
 بنـدر     بـه  ه کـرد    خود را جمـع      بار و بندیل    صبح.   و نگذاشت    است   و زشت    سبک  خیلی
. آمـد    شـهر مـی      بـه    روزها هنوز هوا سرد بـود و مـسافر کمـی            آن.  رفتیم)  انزلی ( پهلوی

لـذا شـهر و     . شـود    سـرازیر مـی      شمال   سمت   به  یت بعد جمع    خرداد به   گفتند از نیمه    می
   کـه   رفتـیم    پالژی   انتهای   دورتر از بندر به      کیلومتری 5ما حدود   .  بود   دریا خلوت   ساحل

 آنجـا    چنـد نفـری   . شـوند    می   فعال   در شب    که  گفتند پاتوق قاچاقچیهای ماهی است      می
   بـه    اسـتراحت   ، چند روز بـرای      ساد است  ک   کارمان   اآلن   هستیم  ما بازاری «:  گفتیم. بودند

   در کنـار سـاحل    و عریـان   و زنها لخت    است   اینجا شلوغ    که  ، تابستانها هم    ایم  اینجا آمده 
  » ...  کنیم  دریا استفاده  از آب توانیم  و نمی  ما نیست  هستند و جای یله

.   کـردیم    اجاره   هر شب   ی برا   تومان 10   قیمت   به   شب 5   پالژ برای    را در آن    ما جایی 
پالژدارهـا  .   نداشـتیم   و خوابیدن  جز خوردن دیگر کاری.   جا پرداختیم  را یک   اجاره  تمام

 شنا بلد بود با خود       آمدند و او را که      هر روز می  .  ابتدا رفیق شدند    با میرهاشمی در همان   
   کمـی    داشـت    لجـن    دریا کـه     اول   در همان   دانستم   شنا نمی    که   من  ولی. بردند   دریا می   به

.  گـشتم   و برمـی  گرفتم  می  بعد دوش .خوابیدم  شنها می  و روی  زدم   می   و پا و غلت     دست
 دریـا     بـه    بـا بلـم      هـم   گاهی.  لمیدیم   می  خانه   و در قهوه    رفتیم   شهر می    به  بعدازظهرها هم 

در . کـرد   می  خیره  آینده مرا به بود و   دریا تماشایی  از دل  آفتاب  غروب ، مشاهده   زدیم  می
   ... گفت  می  جوابم  با قایق  برخورد امواج  صدای  که پرسیدم  می  آینده  از افق  غروب این

   دارند به    کم   پالژ کم   کنندگان   اداره   که  کردم   می  احساس.   شب   ما شد دوازده     شب  پنج
 بـر    که  حصیری  بلند و کاله بود؛ با ریش   دیدنی  ایام  ما در آن  ند، قیافه وش   می  ما مشکوک 

  کردند که    آنجا فکر می    های  بچه.   تا بازاریان   ماندیم   بیشتر می    درویشان   به  گذاشتیم  سر می 
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 مـا    بـرای  دادند، البتـه   می  ما فحش  به  تفریح  برای  و گاهی    هستیم   و خارجی   ما توریست 
  . نبود خیالی
 رودسـر،     اطراف  به.  کردیم   می   را ترک   ود باید بندر پهلوی    رو ش    دستمان   از اینکه   قبل

باید کنـار دریـا و دور از        . شد ماند    نمی  هر جایی .  بابلسر و شهسوار و رامسر سرکشیدیم     
   در رامسر مانـدیم و   شب  دو ـ سه   حال  شهرها پالژ نداشتند، با این این.  بودیم  می چشم
 و   ، صاف    خوب   دریا خیلی    آب  در چمخاله .  رود رفتیم  در لنگ   50 چمخاله   ده   سمت  بعد به 

  اهللا  آیـت   شـنیدیم   بودیم  که  در چمخاله . و لجنی  کثیف  آب  اما در بندر پهلوی تمیز است 
   ایشان  فوت  برای  مردم  دیدیم  که  بودیم  شهر آمده    به   از ده    گردش  برای.  شد   فوت  حکیم

دیگـر  .   آنجـا مانـدیم      هـم    روزی  ده. انـد    انداختـه    راه  زنی  نه سی  کنند و دسته     می  عزاداری
 دیگـر     که  کردیم  فکر می .  خوردیم   می   از جیب    و دائم    نداشتیم  درآمدی.  داد  شد ادامه   نمی

  .  بازگشتیم  تهران  لذا به . افتاده است آبها از آسیاب
  

   عال.  ال  گروه سرانجام
   رفتـه    زندان   به   مالقات  آنها برای .   گرفتم   تماس  زندانی   از دوستان    تعدادی  با خانواده 

 و    نکـرده   لطفی   کم   دوستان   که  دریافتم.  بودند   بدست آورده    اطالعاتی   زحمت  بودند و به  
   پـس    داشت و    ادامه   داستان  این.  بودند   انداخته   من   گردن   تقصیرها را به     تمام   اصطالح  به

 مـا     بـه    عـزت    کـه   گفـت   آورد، می    می   کم  گرفتند و در بازجویی      می   را که    هر کسی   از آن 
  پرونده...  و     کار را نکنیم     و این    کار را بکنیم     این   که   ما گفت    به  عزت.  داده است   اعالمیه
آنهـا  .  شد   ساخته   ساواک   نزد   گرفت و از من هیوالیی       شکل   در ساواک    من   برای  قطوری

 از    و یـا نـشانی      کردند خبـری     فکر می    را که   هر کسی .  بودند   از عزت    ردی  در دنبال   دربه
   در دل    از مـن     ناخواسـته    روند، ترسـی     این  با ادامه . کردند   احضار می    ساواک   دارد به   من

 بـود خـود را از         کـه    هر طریقـی     به   خطر بودم،    متوجه   که   هم  من.   گرفت   جای  مأمورین
   روز حـاجی     یک  آمدم؛   درمی   و لعاب    رنگ   یک   و هر روز به     کردم  خطر آنها باید دور می    

   حمال   یک   در هیبت    و گاه   گرفتم   می   دست   به   تسبیحی   داشتم و    ریشی   و ته    بودم  بازاری
 از    جمعهـا در حمایـت       در برخـی     هـم    و گـاهی    گـرفتم    می   دوش   به   و کیسه   آمدم  درمی
   کـه   چنـان ! کـردم    و تمجید مـی      تعریف   و فرح    و از شاه    فتمگ   می   سخن   رژیم  های  برنامه
   مـوارد کـه     در برخـی  . کردنـد    مـی    آنها شـک     بودن   و جدی    سخنانم   اصل   خود به   برخی

 تـو چقـدر      عـزت : گفتنـد    مـی    شـوخی    بـه   افتادند، دوستانم    می   ساواک   دست   به  تعدادی
  گیرند؟ گیرند و تو را نمی  را می همه   که ؟ چطور است دهی  اینها را لو می گیری می

   ارتبـاط    نیـز قطـع     ام  ، با خانواده     ساواک   از چنگ    ماندن   بیشتر و در امان      احتیاط  برای
   اطالعـی    مـن    دقیـق    از محـل    یـک    هـیچ    برادرهـایم    پدر و نه    نه.   نداشتم  ای   مراوده  کرده
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   تمـاس    مـن    بـود و فقـط       طرفـه    دیگـر یـک      و یا هر کس      با دوستان   تماسهایم. نداشتند
  . گرفتم می

   در ذهـنم    مختلفـی را     و سـناریوهای     اندیـشیدم    دسـتگیری    هنگـام    برای   هم  تدابیری
هـا،     از دستگیری بروبچه     روز قبل   حدود بیست .   نمایم  راه   کردم تا بازجوها را گم      طراحی

 بنـا   . داشـت   فعالیـت سیاسـی   او سـابقه .  بـود   کرده  نام شاهچراغی فوت  به   روحانی  یک
 بودنـد     کـرده    من   به   متصف   در بازجویی    دوستان   را که    و جریانهایی    اتهامات   تمام  داشتم

 را    تـا بتوانـد اظهـاراتم        نداشـت   او دیگـر وجـود خـارجی      .   بیندازم   روحانی   آن   عهده  به
  . کنم   مقاومت  جان  ادعا تا پای  بر سر این قصد داشتم.  کند تکذیب

 و هـر جـا        هـر لحظـه     توانستم   واقعاً زیاد بود و نمی       در تهران    من  فعالیتها و کارهای  
   او برای    وضعیت   مدتی،   از گذشت   پس.  نکند   تا خطا و اشتباهی      باشم   میرهاشمی  مراقب

راد  افـ   از جملـه   وی  داشـتم؛   با او اختالفـاتی   من  هم  از قبل البته.  شد  تحمل   غیرقابل  من
 آنهـا در      نفـع   کوشـید بـه      می   که   مواقع   و برخی    داشت   رابطه   چپی   با رفقای    بود که   گروه
او در طـی مـدت        گرچـه . شـد    مـی    سرشـاخ    ببرد با مـن      ما دست   های  ها و اعالمیه    بیانیه

دانـستم    داد، اما مـی     خواند و خود را مذهبی نشان می        رفاقتمان هر گاه با من بود نماز می       
. خوانـد   مادرش به مـن گفتـه بـود کـه او نمـاز نمـی              .  این خصوص جدی نیست    که در 

کـرد و     اش را رعایـت مـی       خواند و آداب شرعی     میرهاشمی هر گاه پیش ما بود نماز می       
گرفت و نسبت به این امور  گرفت از آنها تأثیر می اش قرار می هرگاه در کنار رفقای چپی   

   بـه    کـه   از زمانی .   نه  خواند و گاهی     می   گاهی  یم بود   که  در بندر پهلوی   .شد  تفاوت می   بی
هـای    گـروه   دامـن   کامالً خود را بـه   چرا که  بودم  بازگشتیم، دیگر از او ناامید شده       تهران

  .  بود چپی انداخته
تـا اوضـاع دسـتمان بیایـد مـدتی رفتـیم نـزد دوسـتان چپـی                   از شمال که برگشتیم،   

ما نـزد ایـشان     . اتاقی کرایه کرده بودند   ) امام حسین (میرهاشمی؛ در اطراف میدان فوزیه      
 کـه بعـداً عـضو       51 فریبرز و خشایار و کیـومرث سـنجری         رفتیم و به هم معرفی شدیم؛     

میرهاشمی مرا  . دیدم  چریکهای فدایی خلق شدند و من برای اولین بار بود که آنها را می             
و ) سامـسونت امـروز  شبیه به کیفهـای  (هم مهندس جازد، با آن عینک، کراوات و کیف         

  .سر و وضعی که داشتم آنها باورشان شد
آنهـا از شهرسـتان آمـده بودنـد و در تهـران درس              . ما در آن خانـه کـاری نداشـتیم        

من . گذشت نرد و ورق پاسور و شطرنج می شان به بازی تخت در آنجا وقت. خواندند می
شبی اصرار کردند   . کردم  نه  بلد و نه اهل این حرفها بودم، خودم را با کتاب مشغول می              

! شـود   میرهاشمی هم گفت اگر بازی نکنی آبروریزی مـی        . که باید مهندس هم بازی کند     
مـان    ما که قصد برد و باخت نداریم، تو هم بیا یک دست ورق بازی کـن، بیـا و ضـایع                    
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در همـین سـه ـ چهـار     .  سه دستی بازی کنـیم -خالصه گردنمان گذاشتند که دو ! نکن
ینها را جسته و گریخته دیده بودم، فهمیدم که جمع دو برگ پاسور بایـد               شبی که بازی ا   

 را با 6کردم؛ گاهی ورق   انگلیسی اشتباه می9 و 6 من آن موقع بین عدد .  شود11عدد 
کردنـد کـه دارم        اینها ابتـدا فکـر مـی       … و 5 را با ورق     9داشتم گاهی ورق       برمی 2ورق  

. ه میرهاشمی گفتند بازی رفیقت مشکوک است      کنم، ب   گذارم و تقلب می     سرشان کاله می  
انگلیـسی بلـد    ! نـه بابـا   : او هم یادش رفته بود که مرا مهندس معرفی کرده بـود، گفـت             

کم نیـاوردم و    . شود  دیدم دارد کار خراب می    ! پس چطور مهندس است؟   : گفتند!! نیست
چاپ های    من در کار فنی چاپ و ماشین برش متخصص هستم، در تعمیر دستگاه            : گفتم

ام وتجربی به ایـن مهـارت    هایی دیده اما تحصیل کرده دانشگاه نیستم، دوره. وارد هستم
بعد از پـنج ـ شـش روز مـا از آنجـا بـه       . کنند لذا دوستان مرا مهندس صدا می. ام رسیده
ای که در مسگرآباد اجاره کرده بودیم نقل مکان کردیم ولی، این عنوان مهنـدس از                  خانه

  .آنجا برایم ماند
ای داشتند کـه پـای پیـاده از کـوه             آنها برنامه . از میرهاشمی و دوستانش دلسرد بودم     

م ولـی بعـد      من گفتند تو هم بیا، اول پـذیرفت        به. د به آمل و بابل بروند و باز گردن        وکمر
تـازه در   ! »دوازده مـرد خبیـث    «فیلم  ! آنها شدند دوازده نفر   . ممنصرف شدم و کنار کشید    

آنها رفتند و بازگـشتند     ! »دوازده مرد خبیث  «: گفتند   لذا به خود می    تهران اکران شده بود،   
مـن بـه جـدایی از       . و این اولین قدم آشکار در جدایی از میرهاشمی و دوسـتانش بـود             

 حـدود     من  دانست   او می    اما چون    از او جدا شوم      که  میرهاشمی مصر بودم، قصد داشتم    
 خاطر   به  که پنداشت کردم، می  او را رها می  شرایط  و اگر در این    دارم   پول   هزار تومان   ده

 از    انتظار داشتم    چرا که    کردم  صبر پیشه .  بود   دور از انصاف     و این   ام   کار را کرده     این  پول
.   کـنم    او کمـک     بـه    ممکن   تا جای    که   نداشتم   هم  دریغ.   او اثر بگذارم     روی  نظر اخالقی 

   بـرای    و محملی    پوشش   تا هم    و جور کردم     او جفت    برای  قتو   نیمه   بار کاری    یک  حتی
   او خیلی العمل اما عکس.  شود  گرفته  دستی  زندگی ها و خرجهای  از هزینه   او باشد و هم   

   را تـدوین     و مبارزه    انقالب  ، یا باید استراتژی      یا ما نباید کار کنیم      عزت:   بود گفت   جالب
  .  هستیم  کنند، اگر نکنند مجبور از دزدی ما کمک   باید به  و مردم کنیم

.   را بپـردازیم   اعتقاد و عملمان  ما باید خود هزینه   . ندارم   امر را قبول     این  اما من :  گفتم
 بایـد    . کـنم    تعـدی    مردم   مال   به   مصادره   نام   و یا به     بخورم   مردم   از پولهای   توانم   نمی  من

 خود    برای   که   و روشی    مشی   ما در قبال    . در بیاورم    و پول   م، کار کن     بکشم   زحمت  خودم
 از   تـوانیم    امـا نمـی      است   عدالت   و برقراری    از ظلم    جامعه   رهایی   برای   گر چه   ایم  گزیده
   ...  باشیم  متوقع مردم
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 او    به   و صادقانه   صمیمانه.   نبود جز جداشدن    با این عقایدی که او داشت برایم راهی       
 و   ارتبـاط  تـوانیم   مـی  ؛ ولـی   و باید سوا شویم  باشیم  ما باهم  نیست  دیگر صالح   که  تمگف

 باید    نه   شد و گفت     و ناراحت    برخورد را نداشت     او انتظار این    . کنیم   را حفظ   مان  دوستی
ق  قاچا   جنس   و مقداری    بروم   بندرعباس   به  خواهم   می   چند روزی   یک:  گفتم.   باشیم  باهم

  .  اینجا و بفروشم بیاورم
  . آیم  می  هم ، من  برویم با هم:  گفت
   قاچـاق   ، تا اگر سر جنـسهای       تو اینجا باش  .   برویم   با هم   توانیم   اینجا را نمی    نه:  گفتم

  .  کار کن  و اگر خواستی  بمان تهران.   دهی  کارها را ادامه  تو بتوانی  حداقل گیر افتادم،
 برق   چون.   تنها هستم   اینجا منم «:   مسگرآباد بود گفت     ما اطراف   ای  اجاره اتاق     ایام  آن

 سـنجریها     خانـه    را بـه     مـدت    این  من.   است   شده  کند و هوا گرم      کار نمی   ای  ندارد، پنکه 
 و   پـذیرفتم .  بیـا آنجـا      آمـدی    از مسافرت   اگر تو هم  . جا بماند    همین   هم  وسایل.  روم  می

.   فوزیه رفـت     در میدان    فریبرز و خشایار سنجری      منزل  او به .   دادم   او پول    به   هم  مقداری
 جـدا    از هـم   بود که  ـ چهار روزی  سه.   نرفتم  هم   خانه  به البته.   نرفتم  مسافرت  به اما من
   بـا او داشـتم    کـه   خاطر کاری  به . نزد سنجریهاست  میرهاشمی   که  دانستم  می.   بودیم  شده
 بـا     و برخورد با مأمورین      بار حضور در ساواک      خاطر چندین   به.  زدم   می   او زنگ   ید به با

 بود باید آنها      دوستم   دست   که   داشتم  مدارکی.   آنها آشنا بودم    ، صدا و لحن      صحبت  نحوه
   فهمیـدم   . گـرفتم    سنجریها تماس    با منزل    بود که    مهرماه   یا ششم   پنجم.  گرفتم  را پس می  

خشایار را  «:  گفتم! بفرمایید! بله  : گفت  .   را برداشت    گوشی   که  کسی.   است   خبرهایی  هک
: گفـتم . شما کی هستید؟ فهمیدم که او غریبه و احتماالً مـأمور اسـت           :  گفت» . خواهم  می

چند لحظه گوشی را داشته باش تـا صـدایش کـنم،    : گفت.من مهندس خوانساری هستم 
  !است، مهندسخودش : بعد به رفیقش گفت

بعـد بـه دوسـت    . دیدم که زمان تماس طوالنی شده است گوشی را زمـین گذاشـتم        
آقـا اشـتباه    : دیگری زنگ زدم، محسن رشیدی گوشی را برداشت و با عـصبانیت گفـت             

  .متوجه در هم ریختگی اوضاع شدم! اید، ما اینجا خشایار نداریم گرفته
   تلفـن   از شـماره   اخـتالف   دو رقـم     بـا یکـی     ای   شماره   به   دوباره   کرده   را قطع   ارتباط
   برایم   و خیابان    محله   از وضع    که   کردم  ها خواهش    از همسایه   از یکی .   زدم   زنگ  سنجری
  . زدم   زنگ   دیگر از دوستان     یکی  بعد به .  هستند   خیابان   در این    مأمورین   که  گفت. بگوید
 را   اید بعد گوشی     گرفته  ، اشتباه   شناسم  ا را نمی   اینه   من  گفت.  خبر   از خشایار چه    پرسیدم
   هر نوع   احتمال.  بود   شده   نزدیک  خطر خیلی . اند   آنها را گرفته     که  فهمیدم.   زمین  گذاشت
   و به    موجود را برداشتم     و مدارک   کتابها.   مسگرآباد رساندم    خانه  خود را به  .  بود  ای  حادثه

   52. روم  می مسافرت   به  که  گفتم  هم خانه صاحب
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   من  را متوجه  اتهامات  تمام  خلف، ، او نیز چون دیگر دوستان    میرهاشمی  با دستگیری 
چرا که تمامی ما قرارمان این بود که دستگیرشدگان تقصیرها را به گـردن دسـتگیر                . کرد

   پیـدا کـرد و بـر ضـخامت           ارتبـاط    با من    هم   فریبرز سنجری   دستگیری. نشدگان بیندازد 
   و مهنـدس     سـعیدی    آقـای    خبـر شـهادت      بـود کـه      در حـالی    ایـن .  افـزود    مـن   پرونده
از .  بـود    انداختـه    راه   به   شاه   پلیسی   دستگاه   را علیه   ، تبلیغاتی    در زیر شکنجه    داوودی  نیک

   بـه    قلعـه    در قـزل    وی.  سعیدی ده روز بیـشتر طـول نکـشید           آقای   تا شهادت   دستگیری
  .  شد  شکنجه سختی

   و حرکتهـای     فعالیـت   تمـامی . رسـید    پانزده نفر مـی      ما به    گروه  تعداد دستگیرشدگان 
ا و  هـ   هـا و تکثیـر اعالمیـه        نصرتها، صـدور بیانیـه       طاق    زدن   آتش  قهرآمیز گروه از جمله؛   
  بـه   ژیم، ما را  ر.  بود   شده   انداخته   من   گردن   به   و همه    همه  عال.  ال  انفجار دفتر هواپیمایی  

   عنـوان   ز از آنها بـه     نی   نظامی   افراد در دادگاه     محاکمه  هنگام. شناخت   می  عال.  ال   گروه  نام
منتهـا  . بردند   می   نام   گروه   رهبر عملیات این     عنوان   به  کردند و از من      یاد می   عال.  ال  گروه

   از جملـه  گانبیشتر دستگیرشـد .   شاهی  بودند عرب    نوشته   شاهی   عزت   جای   به  اشتباهی
 به یک   و سنجری    و میرهاشمی    کالهدوزان، خراسانی   ، حسن   ، الجوردی   ، کروبی   لشکری

   فقـط    از تکـاپو نیفتـادم،       میرهاشـمی،   بـا دسـتگیری   .  شـدند    محکوم   زندان  تا چهار سال  
گر  خود با دی     سیاسی   و روابط    مناسبات   به   حال  در عین .  بیشتر شد   آمیزم   احتیاط  اقدامات

  53. تر شدم  جدی  و مظاهر آن  شاه  با رژیم  و در مبارزه  مبارز افزودم های گروه
  

  دیوانه یا ساواکی؟ 
عال به جز مـن، دسـتگیر       .های گروه ال    بعد از دستگیری میرهاشمی، تقریباً تمام بچه      

اند؟ لذا  ها در مورد من چه و چقدر گفته  خواست بدانم که بچه     خیلی دلم می  . شده بودند 
خواهر و مادرش آشنا  من با خانواده میرهاشمی برادر،. و ـ سه بار به مالقات آنها رفتم د

روزی در . رفتم  شدم و به مالقات می      با خانواده آنها همراه می    . بودم و رفت و آمد داشتم     
تغییر لباس دادم، شاپو به سر گذاشـتم و کراواتـی زدم و بـه عنـوان                 ) 50سال  (ایام عید   

الجوردی، لشکری، طالقانی، انـواری  . برای مالقات به زندان قصر رفتمبرادر میرهاشمی 
از . ها مالقات کـردم و بعـد حـضوری هـم رفـتم نـزد میرهاشـمی                  را در پشت میله    …و

ها، حاج هادی هم به مالقات برادرش حاج هاشم، که به حبس ابد محکوم    خانواده امانی 
حـاج  . لو رفتم و به آنها سـالم کـردم  ج. شناختم بود، آمده بود، و من هردوی آنها را می

ناراحت شد و سرش را باال گرفت و بـه ایـن طـرف و آن                . هادی با دیدن من جا خورد     
بعد هادی در بازار، با شرح آنچه را کـه دیـده بـود، و    . طرف نگاه کرد و جواب مرا نداد
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کسی . کیهای داخل زندان گفته بود که این آدم یا دیوانه است، یا ساوا              هاشم هم به بچه   
  .54که این همه دنبالش هستند خودش با پای خودش آمده به زندان

بار دیگر که به همراه مهدی ملکی به مالقات رفتم، ملکی از میرهاشـمی پرسـید آن                 
 میرهاشمی بنده خدا جا خورد و هاج و واج مرا نگـاه کـرد، و               دفترچه فرمول کجاست؟  

مول ترکیـب و محاسـبات محلولهـای        منظور او دفترچه فر   ! من چه بگویم اینجا؟   : گفت
 آن موقـع پاسـبانها در اتـاق مالقـات بـاالی سـر مـا        . شیمیایی برای ساخت بمب بـود 

مـن  . شـنید  آن لحظه هم پاسبانی به نام نامیان آنجا بود و حرفهای ما را مـی . ایستادند می
چطـور یـادت   ! خاک بر سـرت : شود، به شوخی به ملکی گفتم    دیدم کار دارد خراب می    

اگـر بـرای   . کنـد  کار می دست این چه. آن دفترچه فرمول ریاضی دست من است. ستنی
بعد پاسبان که رفت گزارش بدهد، ما سریع آنجا . امتحان دیپلم الزم داری بیا از من بگیر

  . را ترک کردیم و دیگر به مالقات نرفتیم
  

  با حسین جنتی 
گویا شـیخی بـه نـام    . دشون  آشنا می55الجوردی و لشکری در زندان با حسین جنتی

وجـود آورده بـود، او هـم موضـوع را بـه               گلرو در آنجا مزاحمتهایی بـرای حـسین بـه         
الجوردی هم خواسته بود صدای قـضیه را در نیاورنـد تـا حـساب     . الجوردی گفته بود

کشد که سر سفره غذا سر قاشق و چنگال بهانـه تراشـیده بـا                 طولی نمی . گلرو را برسند  
بـا دخالـت مـأمورین، گلـرو را بـه           . زنند  د و حسابی او را کتک می      شون  گلرو درگیر می  

  .کنند برند و یک ماه بعد آزادش می انفرادی می
حسین هم بعد از مدتی از زندان بیرون آمد و طبق سفارش الجوردی و لشکری، به                

از این به بعد، رفـت      . سراغ من آمد و از اینجا ارتباط خوب ومنظمی بین ماشکل گرفت           
به نظرم آن موقع حسین در سال آخر دبیرستان تحصیل          . ای من به قم شروع شد     ه  و آمد 
ازجمله بـرای دیـدار بـا    . رفتیم به همراه او به منزل بسیاری از علما و مراجع می         . کرد  می

یکـی ـ   .  به منزل ایشان رفتیم و با خود مقداری اعالمیه بردیم56آقای محمد علی گرامی
ره مـسائل مبـارزاتی بـا او صـحبت کـردیم، و از وی               دو جلسه دیگر هم رفتـیم و دربـا        

جـوابی کـه از آقـای       . رانیهایش کمی تندتر صـحبت کنـد        خواستیم که در منابر و سخن     
را خـواب دیـدم،   ) ص(اهللا  اتفاقـاً پریـشب مـن رسـول       «گرامی شنیدیم خیلی جالب بود      

) نیـایی آن د (دیگـر رو بـه اونـوری        ] خمینی[اهللا    حضرت ایشان گفتند که حاج آقا روح      
شما خودت را برای حوزه حفـظ کـن، لـذا           . است، ولی حوزه به سرپرست احتیاج دارد      

لذا مـا او را  (!) »…خواهد و من نظرم این است که بعد از آقای خمینی حوزه صاحب می   
  .اش برسد از همان جا و همان لحظه رها کردیم تا او به امور سرپرستی
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گاهی که من بـه قـم   . ن برایم مغتنم بود و پدر ایشا57آشنایی با حسین، برادرش علی
کردم و به گپ و گفـت بـا       رفتم، حتی اگر حسین هم نبود باز در منزل آنها بیتوته می             می

نشستم، البته من سعی داشـتم خیلـی دسـتم رو نـشود وکمتـر از مـسائل                    پدر ایشان می  
در این مدت به حسین چگـونگی سـاخت بمـب، نحـوه             . سیاسی و مبارزه صحبت کنم    

در ) علـی (دو ـ سه بار با او و برادرش  . گی مخفی و برخی اصول مبارزه را یاد دادمزند
دوستی من با حسین خیلی عمیق شد، و با         . های دربند و اوشان فشم رفتیم       تهران به کوه  

دو ـ سه بار صادق کاتوزیان را هم باخود به قـم و   .  در قم پخش کردیم هم زیاد اعالمیه
  58 .به منزل آنها بردم

اوایل هم بـا مـسائل مبـارزاتی        . سن و سال بود     کم. ادق چند سالی با من رفیق بود      ص
زاده و سید محسن      با شرکت در جلسات هیئت انصار، با حسن حسین        . چندان آشنا نبود  

لـذا اسـم او در گزارشـهای        . هـای هیئـت آشـنا شـد         امیرحسینی و تعدادی دیگر از بچه     
ا من هم درهمین هیئت آشنا شد و گـاهی در   او ب. مأمورین ساواک از این هیئت، هست

خیلی . هنوز آمادگی کارهای سیاسی را نداشت     . بچه سوسول بود  . آمد  بازار به دیدنم می   
کـرد امـا      حتی در هوای سرد زمـستان سـرما را تحمـل مـی            . تر و تمیز و شق و رق بود       

ت تمیـز   بـا یـک پیـراهن و کـ        . حاضر نبود یک پلیور بپوشد، تا از سرما در امان بمانـد           
  .چند بار به او گفتم که این کار را نکند، اما قبول نکرد. گشت می

با شناختی که از او به دست آوردم تصمیم گرفتم به لحـاظ فکـری بـر روی او کـار               
هـای آقـای    کارهایی در حد پخش رساله و اعالمیه . ها دخالتش دهم    کنم و در برخی کار    

اس هم بود که او را در قم به منزل           برهمین اس  …خمینی، و شرکت در برخی جلسات و      
حتـی بـا   . ارتباط او هم با حسین جنتی از همین طریق برقـرار شـد           . بردم  آقای جنتی می  

کمک جواد منصوری در آنجا کالس عربی تـشکیل دادیـم تـا جوانـان دیگـری را هـم                    
  .شناسایی و جذب کنیم

  
  زندان به خاطر من 

ه داشـتم از میـز و صـندلی و کتابخانـه            در دوره زندگی مخفیانه، به مرور آنچه را کـ         
کفگیر که به ته دیگ خورد، رفتم سراغ یکی از .  فروختم و صرف مخارج زندگی کردم

ام، و     او از فعالیتهـای سیاسـی      59.دوستانم کـه دکـان صـحافی داشـت، محمـد کچـویی            
گـر روزی     به او گفتم بگذار من به عنوان کار       . مشکالتی که در آن غرق بودم خبر داشت       

پـول را  : گفـت . گیرم خرجم درآید  ـ سه ساعت در دکانت کار کنم، تا با پولی که می دو
کار بلدم؛ کتـاب  . خواهم نه، من پول یامفت نمی: گفتم. خواهد کار کنی  دهم ولی نمی    می

او ! سازم، برش و صحافی هم بلدم، تو هم مزد کارهـایم را بـده               کنم، آلبوم می    سیمی می 
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مـدت  . کچویی دیگر خیـالش از مغـازه راحـت شـد          . دمقبول کرد و من هم مشغول ش      
آن روز . زیادی نبود که اینجا مشغول بودم که مأمورین ردم را گرفته به در دکـان آمدنـد         

نیست چه کـارش    : گفتم. سراغ او را از من گرفتند     . مرا نشناختند . کچویی در مغازه نبود   
: پرسیدم. ن شناختمشان م. خواهیم سفارش ساخت آلبوم بدهیم      هیچی می : دارید؟ گفتند 

شان آلبـومی را نـشان     چند تا آلبوم جلوشان گذاشتم، یکی     ! نه: اش را دارید؟ گفتند     نمونه
 2سـاعت   . صـحبت کنـیم   ) کچویی(خواهیم، ولی باید با خودش        این را می  : داد و گفت  

روز پنجـشنبه و    : کجـا رفتـه؟ گفـتم     : پرسیدند. آید  ایشان عصر می  : گفتم. بعدازظهر بود 
اگـر کـارش    ! داند  عه است، رفته دنبال مطالبات، جای مشخصی نیست، خدا می         شب جم 

بعد یکی از شاگردها را فرستادم      ! تعارف زدم که بفرمایید بنشینید    . آید  تمام شود زود می   
زنـیم، همـین جاهـا     ما یک کم بیـرون قـدم مـی   : چای را که نوشیدند،گفتند چای آورد،

طـرف تـا وسـطهای     طرف و آن کمی این.  راحتیدهر طور: گفتم. منتظرش هستیم تا بیاید
در این فرصت مقداری مدرک و اعالمیـه        .کوچه رفتند و نیم ساعت بعد دوباره برگشتند       

: شماره تلفن ازش نداری ؟ گفتم     : که آنجا بود خرد کرده زیر ماشین برش ریختم، گفتند         
دفعـه   در همـین گیـرودار یک      …نه معلوم نیست، کارش خیلی حـساب و کتـاب نـدارد             

خواستند پیاده شوند، اشاره کردم . اش و حسن کبیری سر رسید» رکس«کچویی با موتور  
اما متوجه نشدند و آمدند، بالفاصـله قبـل از اینکـه حرفـی بگوینـد دو                 ! که پیاده نشوید  

آقـا جـان مـا را مـسخره     : داد کردم و گفـتم     کتاب گذاشتم جلوشان و شروع به داد و بی        
داشتید که بیایید کتابتان را ببریـد، نیامدیـد،            ما را اینجا نگه    9ت  پریشب تا ساع  . اید  کرده

آنهـا  . کنـیم   ما دیگر برای شما کار نمـی      . دیگر اینجا پیدایتان نشود   . حاال بردارید و ببرید   
پـولی بـه عنـوان      . کنم و اوضاع قمر در عقرب است        فهمیدند که من دارم سیاه بازی می      
قبل از رفتن در فرصتی بسیار      . ند و سریع دور شدند    اجرت دادند و کتابها را زیر بغل زد       

کوتاه دور از چشم مأمورین به کچویی گفتم تا دو ساعت دیگـر  اگـر آمـدم بـه میـدان                 
سـریع خودتـان را جمـع و جـور          . اند  خراسان که آمدم، اگر نیامدم بفهمید که مرا گرفته        

گفتم کـه کـارش   : گفتم! چی شد پس، چرا نیامد؟: بعد از رفتن آنها مأمورها گفتند. کنید
دیگـر  . بعد دوباره از مغـازه خـارج شـدند   !آید ولی تا عصری می. حساب و کتاب ندارد

وقتی مأمورها تـا سـر   . خیالم از فراری دادن کچویی راحت شده بود . آنجا کاری نداشتم  
روم، شما عصر که شد به اینها         من می : کوچه رفتند و برگردند، به دو شاگرد مغازه گفتم        

شـنبه هـم بـازش    . بعد دکان را ببندید و برویـد . آید گویید که فالنی نیامد، شنبه می  هم ب 
  .نکنید تا خودمان خبرتان کنیم

در این میان آنهـا از همـسایه مغـازه    . بعد کُتم را برداشتم و از کوچه پشتی دور شدم
! دانیـد، کجاسـت، کجـا رفتـه؟         شما از آقای کچویی خبـری نداریـد؟نمی       : بودند  پرسیده  
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مگـر آقـای    . بـا موتـور آمـد و رفـت        . چند دقیقه پیش اینجا بـود     : بود  همسایه هم گفته    
همویی که در   : آقای محمودی کیست؟ گفته بود    :پرسیده بودند ! محمودی به شما نگفت؟   
فهمنـد کـه حـسابی رودسـت          خورنـد و مـی      اینها جا مـی   . کرد  مغازه با شما صحبت می    

  60 .رفته بودیم ان در ش ؛ هم کچویی و هم من از دست اند خورده
خواهـد    هنگامی که کچویی قصد ازدواج داشت، خیلی نصیحتش کردم که اگـر مـی             

باید دور ازدواج را خط بکشد، چرا که اگر ما در این راه از بین بـرویم و یـا    مبارزه کند،
اما او گوشش بدهکار    ... دستگیر شویم، نه ثروت داریم و نه کسی که خرج آنها را بدهد            

بـا کـسی    . گیرم که با ایـن مـسائل آشـنا باشـند            ای زن می    من از خانواده  : گفت  نبود، می 
» زاده  حسن حسین «رفت و با خواهر     ... ای مبارز داشته باشد و      کنم که خانواده    وصلت می 
اهللا  حسن خودش مبارز و زندان کـشیده و پـدرش هـم از طرفـداران آیـت     . ازدواج کرد
 اسـت و     ای سیاسی پیوند خـورده      ه خانواده کچویی خیالش راحت شد که ب     . کاشانی بود 

 امـا زنـش     …آمد آنها زندگی زنش را رتق و فتق خواهند کـرد              اگر مشکلی برایش پیش   
چرا کـه برخـی مـشکالت و        . ای به فعالیتهای سیاسی وی نداشت، حق هم داشت          عالقه

خواست زندگی خودش هم دچار ایـن         بود و نمی    اش دیده     مصایب را در خانواده پدری    
  .ها شود عشهر

عصر آن روز هم که کچویی و کبیـری را فـراری دادم، بـه میـدان خراسـان رفـتم و             
ببین من از اول گفـتم کـه اگـر          : گفتم. همسرش در آن زمان حامله بود     . کچویی را یافتم  

حاال هـم کـه گرفتـی و اگـر واقعـاً و             . خواهی وارد این بازی شوی نباید زن بگیری         می
ات جدا شوی، و آنها را به امیـد   ادامه دهی، باید از زن و بچه    خواهی به مبارزه      جدی می 

ات،   و مثل بقیه وارد زندگی مخفی شوی و گرنه برگرد بـرو سـر زنـدگی               ! خدا رها کنی  
این روزها موعد وضـع حمـل خـانمم     : گفت. آیند سراغت   باالخره امشب، فرداشب، می   

چـشم مـأمورین دور   کـنم خـودم را از        توانم رهایش کـنم، ولـی تـالش مـی           است، نمی 
او از من جدا شد و رفت، زن باردارش را برداشت وبرد به منزل باجنـاقش در                 . نگهدارم

در همـین  . بـه دنیـا آمـد   » محـسن «یکی ـ دو شب بعد فرزند او  . حوالی میدان خراسان
چی و کـامالً مخـالف بـا     پدر محمد شهربانی. روند وانفسا مأمورین به منزل پدری او می 

او هم مأمورین را برداشت و یکراسـت بـرد بـه منـزل           . اسی علیه رژیم بود   فعالیتهای سی 
مـأمورین وقتـی وارد خانـه شـدند،         ! باجناق کچویی و گفت پسرم اینجاست، بگیریدش      

از دسـت او خیلـی   . کچویی در حال نماز بود، پس از پایان نماز او را بازداشـت کردنـد        
ژه اصلی بودم، گریخته بود، و حاضر بار به واسطه من، که سو       عصبانی بودند چرا که یک    

کنند ولی او اطـالع و خبـری    گویا او را خیلی شکنجه می. شد ردی از من بدهد   هم نمی 
البته امکان دادن نشان و آدرس هم نداشت، چرا که تماسـهای مـن   . دهد از من درز نمی
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اطر مـن  که نـداده و بـه خـ   . توانست برخی رفقای مرا لو بدهد طرفه بود اما می با او یک
  .مقاومت کرده بود

آید با گرفتن تعهد مبنی  ای وقتی دیدند حرفی از او در نمی بعد از یک سال و خورده  
  . کنند، آزادش کردند بر پرهیز از فعالیتهای سیاسی و معرفی کسانی که به او مراجعه می

م خواهیم بـروی    گویند که ما می     روند و می    ها سراغش می    بعد از مدتی چند تا از بچه      
های آنجا دست ساز  کچویی گفته بود اسلحه. مشهد و اسلحه بگیریم، تو به ما کمک کن

تازه شاید خود ساواکیها به شـما اسـلحه بفروشـند،           . و قالبی است، خراب است نروید     
اما بعـد   . آنها هم به حرف او گوش دادند و به مشهد نرفتند          . شناسید  شما که آنها را نمی    

دوبـاره کچـویی را     . به همین ارتباط با کچویی اعتراف کردنـد       شدند و     از مدتی دستگیر    
دستگیر کردند، که چرا به تعهدت عمل نکردی؟ و اینها وقتی به تو مراجعه کردند، به ما                 

  .61خبر ندادی؟ لذا این بار به دلیل تکرار جرم به وی حبس ابد دادند
  

  کنار دریاچه تار
های مبـارز مثـل؛       بود و تعدادی از بچه    یکی از کانونهای فعالیت مبارزاتی در دماوند        

حسین شریعتمداری، مرتضی الویری، علیرضا کبیری، محسن حاج علـی بیگـی، اصـغر              
  . کردند بار در آنجا جلساتی برپا می ای یا ده روزی یک هفته... نوروزی،صادق نوروزی و

 هر دو من. شوهر یکی از خواهرانم، کارمند اداره ثبت دماوند و منزلشان در آنجا بود          
. کـردم   رفتم و در جلسات آنها نیز شرکت مـی          بار به دماوند و منزل خواهرم می        هفته یک 

ای در  این خانه بـا حیـاطی بـزرگ و کوچـه    . شد  جلسه در منزل آقای توسلی برگزار می      
. وسط آن، تقریبـاً نزدیـک اداره سـاواک دماونـد بـود  و سـاواک بـه آن تـسلط داشـت             

رانـان مختلفـی بـه     سخن. شد تابستانها در حیاط برگزار میجلسات، زمستانها در اتاق و 
آمدند که آقایان امامی کاشانی و شاهچراغی را مـن بـه یـاد دارم، آقـای              این جلسات می  

، هـم کـه     )که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی شـهید شـد          (محمد جواد شرافت    
ایـن نشـستها تفـسیر      زمان در مسجدسلیمان معلم بود و به کرج تبعید شـده بـود، در                 آن
  .  کردم بردم و در میان آنان توزیع می هایی می من گاهی با خود اعالمیه. گفت می

اگـر  : فـتم آیـی؟ گ  تار، تو هم مـی  خواهیم برویم دریاچه  روزی به من گفتند که ما می      
 حـدود   .ردعیبـی نـدا   : گفتنـد . با خودم بیاورم  پنج نفر را هم      _ ربخواهم بیایم، باید چها   

تا قسمتی از راه را هم دو مـأمور سـاواک   . دیم، که به سمت شمال راه افتادیمسی نفر ش
دانیم شما که هستید شما هـم   ببینید ما می: شب که شد رفتم به آنها گفتم. دنبال ما آمدند  

خودی خودتان را بـه زحمـت نیندازیـد، مـا خودمـان               پس بی ! دانید که ما که هستیم      می
آییـد؟ آنهـا      اآلن تو این تاریکی شب کجا دنبال ما می        . گردیم  رویم، خودمان هم برمی     می
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دو ـ سه روزی مـا در کنـار     .ند و ترس شب را جدی گرفتند و برگشتاشان گرفت خنده
هوا خیلی گرم بود و نیازی به چادر زدن نبود ولـی            . دریاچه و در دشتهای دماوند بودیم     

رانـی   ای شرافت و بقیـه سـخن      در آنجا آق  . ها چادر زدیم    برای درامان ماندن از نیش پشه     
  …کردند و بعد برگشتیم، دقیق هم مقابل اداره ساواک از هم جدا شدیم و

  
  :نوشتها یپ
ژاندارمری، سازمانی نظامی که مسئولیت و مأموریت برقراری امنیـت خـارج از شـهرها، روسـتاها و                  ـ  1
راه و نظـام وظیفـه    امور مربوط به مرزبانی، مبارزه با قاچاق مواد مخـدر، پلـیس  . ها را بر عهده داشت    راه

 بـا شـهربانی و کمیتـه انقـالب          1370در سـال    این سـازمان    . عمومی از اهم مأموریتهای ژاندارمری بود     
  . اسالمی ادغام شد و به جای آنها نیروی انتظامی جمهوری اسالمی شکل گرفت

  ) 21شهبازی، (
  .1ـ بنگرید به سند شمارۀ 2
. هـای مـسافربری نبـود       ـ حمل و نقل مسافر بین شهری در گذشته به صورت امروزی از طریق پایانـه               3

  . کردند  در مداخل ورودی شهر قرار داشتند که به این کار مبادرت میبلکه چندین گاراژ و شرکت
هـای    ـ به دنبال کشف تصادفی سه جسد عریان و سـربریده در چهـار دیواریهـای شـترخان از خرابـه                    4
 شهربانی و اداره آگـاهی      1312 دی   10در روز یکشنبه    ) های قدیمی تهران    از محله (نجف آباد   ) سیم  بی(

روزی مأمورین اداره آگـاهی و تجـسس بـرای یـافتن              گیری شبانه   پی. رت فرو رفت  تهران در بهت و حی    
و بعـد جـسد بـی       ) پارک اللـه  (قاتل، نتیجۀ آنی در بر نداشت اما جسد دیگری در حوالی میدان جاللیه              

درج و نشر اخبار این جنایات در مطبوعات محدود آن روز           . آباد کشف گردید    سری در پاکند قنات امین    
  . ت مردم تهران گردیدموجب وحش

سرانجام پس از دو ماه از کشف اولین اجساد، مأمورین به مرد بامیه فروشی معروف به اصغر بامیـه                   
  . گیری تحقیقات سبب افشای عمق جنایات او در تهران و بغداد شد فروش مظنون شده و پی

ات پر سـر و صـدا      اصغر بروجردی فرزند علی میرزا، چهل ساله اهل بروجرد در جریان محاکم             علی
ای در بغداد پس از لواط با اغلـب مقتـولین اعتـراف                فقره قتل زنجیره   29به هشت فقره قتل در تهران و        

اصـغر قاتـل در     . انتشار اخبار دادگاه، آرامش را از شهر گرفت و سبب وحشت مردم تهران گردیـد              . کرد
  . جراید آن روز پایتخت ابوالهول جنایت نامیده شد

) واقع در میـدان توپخانـه  ( در مقابل اداره کل نظمیه 1313 تیر 6قاتل روز چهارشنبه  سرانجام اصغر   
اما نام او و جنایاتش از ذهن و        . به دار مجازات آویخته شد و به وحشت شهروندان تهران پایان داده شد            

  . خاطر تهرانیها حذف نگردید
   ) 154 ـ 148سیفی فمی تفرشی، (
 در تهران به دنیا آمد، او در بازار تهران به کاغـذ فروشـی               1282سال  حسین مصدقی فرزند محمد به       ـ5

او . نامه انجمنهای ایالتی و والیتـی بـسیار کوشـید     در مخالفت با تصویب    1341اشتغال داشت و در سال      
 به اتهـام همکـاری بـا روحـانیون و چـاپ و نـشر اعالمیـه                  1342 خرداد   15حدود ده روز پس از قیام       

 1343 اسـفند    11وی در   . بعد با سپردن تعهد آزاد گردید     . وز در زندان به سر برد     دستگیر شد و هشت ر    
) پس از تـرور حـسنعلی منـصور، نخـست وزیـر وقـت             (بار دیگر به اتهام عضویت در هیئتهای مؤتلفه         

او در آخـرین روز بـازجویی       . دستگیر و به مدت شش روز بازجویی و پس از رفع سوءظن آزاد گردید             
اهللا خمینـی مربـوط هـستم و رسـاله ایـشان را               حدود سه ماه است با حضرت آیت      «: اعتراف کرده است  

 



  
  
  
  
  خاطرات عزت شاهی□ 78

  

  
 مورد سوءظن قـرار گرفـت و دسـتگیر شـد، امـا       1346 آبان   2مصدقی برای بار سوم در      » .کنم  چاپ می 

  .  به دلیل سکته قلبی در گذشت1350سرانجام در اول مرداد . زندانی نگردید
  ) 225-224 شهید سید اسداهللا الجوردی،(
نخـست وزیـر   ( توسط امیر اسداهللا علم 1341در چهاردهم مهرماه  » الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی    «ـ  6

بـه موجـب    . در هیئت دولت طرح شد و به تصویب رسید        ) شورای ملی و سنا   (در نبود مجلسین    ) وقت
توانـستند   ین مـی منتخب. 2. شد شرط اسالم و مسلمانی از شرایط نمایندگی حذف می. 1: نامه  این تصویب 

پـس از آن    . شـد   به زنان حق رأی داده مـی      . 3. در مراسم تحلیف به کتاب آسمانی خود سوگند یاد کنند         
 در جراید اعالم شد و از آنجا که ایـن الیحـه در دل خـود مفاسـدی         41 مهر   16خبر تصویب الیحه در     
تـرین مقاومتهـا و       فـت، گـسترده    با آن باال گر     کرد، موج مخالفت    ایی را دنبال می     داشت و مقاصد سیاسی   

دار این    امام خمینی طالیه  . رانی بود   مخالفتها از سوی روحانیون از طریق تحصن، صدور اعالمیه و سخن          
نهـضت آزادی و دانـشجویان      . ای روحانی و مبـارز نـزد مـردم شـناخته شـدند              مخالفتها به عنوان چهره   

و ) دمونـستراسیون (سـتند و بـا برگـزاری میتینـگ     دانشگاه تهران نیز به جرگه مخالفین با این الیحـه پیو    
این فشارها و مخالفتها سرانجام دولت را وادار بـه          . صدور اعالمیه و بیانیه، مخالفت خود را ابراز داشتند        

را » نامـه   تـصویب «ای مطبوعاتی الغای      نشینی کرد و اسداهللا علم روز شنبه دهم آذرماه طی مصاحبه            عقب
  . الم کرداع
  : گوید  عراقی در خاطرات خود چنین میـ شهید مهدی7
 کنند، در تهران سه گروهی بودند از بدو حرکتی که روحانیت راجع به انجمن ایالتی و والیتی شروع می           «

یـک  . البته دو گروهش تقریباً این شکلی بودند      ] ...[کارهای مذهبی داشتند    . کردند  دیگر کار می    که با هم  
هـای    به خصوص بیشترشان مال اصفهان بودنـد کـه بـه نـام بچـه              گروهش هم که مال شهرستان بودند،       

یعنـی روحانیـت، خـرده      )] ره(امـام خمینـی     [از بدو حرکت حاج آقا      . اصفهان معروف بودند توی بازار    
کردنـد   دیگر با روحانیت یک تماسکی پیدا کرده بـود، کـار مـی         خرده این سه گروه هر کدام مجزا از هم        

ده بود و مبارزات هم حادتر شده بود، اینهـا افتادنـد بیـشتر روی جنبـۀ                 یک مقدار که کار بیشتر ش     ] …[
به دعوت مرحوم حاج صادق امانی برای کاستن ضررهای  […خواستند کار بیشتری کنند     رقابت، هم می  

. را هـم بگیـریم    )] ره(امام خمینی   [و حاال باید تأییدیه حاج آقا       ] رقابت به صورت یک ائتالف درآمدیم     
خوب وقتی آمدیم خدمت حاج آقا، جریان را برای ایـشان           .  موافقت خودش را اعالم بکند     حاج آقا باید  

فرمودنـد   ایـشان مـی   کرد، رفت از حاج آقا سؤال می گفتم، ایشان هم تأیید فرمودند و هر کسی هم که می 
  » .که مسلمان باید تشکیالتی باشد، مسلمان بدون تشکیالت ارزشی ندارد

  ).165 و 166عراقی، (
ای از روحـانیون عـضو و یـا وابـسته بـه                بود که توسط عده    بعثتگروهی مؤتلفه، نشریۀ       نشریه برون  ـ8

گردید و در روشن کردن اذهان مـردم بـسیار            مؤتلفه در قم تهیه و توسط افراد مؤتلفه چاپ و توزیع می           
  .مؤثر بود

  .انتشار یافت) 1342آبان و آذر  (1383 در ماه رجب بعثتاولین شماره 
  )285 های مؤتلفه اسالمی،تهیئامچیان و دیگران، باد(
  .   فوت کرد1349ـ سیدعلی شاهچراغی امام جماعت حسینیه ارشاد در خرداد 9

پـدر او شـیخ احمـد از        .  در محله پاچنار تهران متولد شد      1309 به سال    همدانیمحمدصادق امانی    ـ10
رسه، نزد پدرش بـه کـسب و تجـارت    محمد صادق پس از دوران مد  . فقها، مجتهدین و تجار تهران بود     

امانی پس از پایان دوره ابتـدایی بـه زی طلبگـی در آمـد و دروس اسـالمی          . در بازار تهران مشغول شد    
او به لحاظ سیاسی تحـت تـأثیر تعـالیم    . را در جامعه تعلیمات اسالمی فرا گرفت  ) عربی ، اصول و فقه    (

محمد صـادق اسـالمی   (ا تعدادی از دوستانش نواب صفوی بود و پس از ملی شدن صنعت نفت ایران ب    
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. گروه شیعیان را بنا نهاد تا به امور تبلیغی، ارشـادی و اجتمـاعی ـ اسـالمی بپـردازد     ) و حسین رحمانی

همچنین هیئتهای مؤتلفـه    . بود» لرزاده«و  » شیخ علی «مراکز فعالیت و تبلیغ صادق امانی، مساجدی چون         
 تحـت هـدایت امـانی در مـسجد شـیخ علـی و هیئـت مـسجد                    با ائتالف هیئت   1341اسالمی در سال    

الدوله و هیئت اصفهانیها به وجود آمد که صادق امانی یکی از دوازده عضو کمیته مرکزی هیئتهـای                    امین
او ارتباط عمیقی با حضرت امام داشت و به تبعیت از معظم لـه تـالش فراوانـی در جهـت                     . مؤتلفه بود 

پیمـایی روز     او نقـش چـشمگیری در تبلیغـات راه        . تی و والیتـی نمـود     نامه انجمنهای ایال    الغای تصویب 
شـد بیـشتر      اشعاری که در این روزها سـر داده مـی         .  داشت 1342 خرداد   15و قیام   )  خرداد 13(عاشورا  
ای، شاخه     امانی به همراه برخی از دوستان مؤتلفه       1342 خرداد   15پس از سرکوب قیام     .  وی بود   سروده

 حـسنعلی منـصور،     1343این شاخه توانست در بهمن      . لفه اسالمی را به وجود آورد     نظامی هیئتهای مؤت  
در پی این اعـدام عـاملین و   . وزیر وقت، را به اتهام خیانت به اسالم و کشور اعدام انقالبی نماید  نخست

 ایـن . نژاد و تعداد زیادی از اعضای مؤتلفـه دسـتگیر شـدند             ضاربین آن؛ بخارایی، امانی، هرندی و نیک      
  .   به اجرا گذاشته شد1344 خرداد 26شان در  چهارتن در دادگاه به اعدام محکوم شدند و حکم

ـ حاج سـیدتقی خاموشـی از بازاریـان و فعـالین سیاسـی علیـه رژیـم شـاه در دهـه چهـل؛ انـسان                           11
  .  کرد ای بود که در جلسات شهید صادق امانی شرکت می خودساخته

  . است) میدان شاه(ابان ری نزدیک میدان قیام ـ مسجد حاج ابوالفتح واقع در خی12
 در محله پاچنار تهران     1309محمدمهدی حاج ابراهیم عراقی معروف به حاج مهدی عراقی به سال             ـ13

 نفـر متحـصنین در      53 ءاو جز . در شانزده سالگی به عضویت جمعیت فداییان اسالم در آمد         . به دنیا آمد  
 و دو روز جلوتر از آن 1342 خرداد 15عراقی در قیام .  بودزندان قصر به خاطر دستگیری نواب صفوی   

 به خاطر اعدام انقالبی حسنعلی منصور       1343پیمایی روز عاشورا شرکت فعال داشت و در بهمن            در راه 
 آن بود، دستگیر گردید و در دادگاه به اعدام          ءتوسط شاخه نظامی هیئتهای مؤتلفه اسالمی، که او نیز جز         

عراقـی در   . ل از اجرای حکم با یک درجه تخفیف حکمش به حبس ابد تبـدیل شـد               محکوم شد؛ اما قب   
زندان حکم پدر برای زندانیان مسلمان را داشت و از تمام امکانات خود در بیرون از زندان بـرای رفـاه                     

عراقی از جملـه کـسانی بـود کـه شـدیداً بـه سـازمان                . گرفت  های آنان بهره می     حال زندانیان و خانواده   
ن خلق ایمان داشت و پس از تغییر ایـدئولوژی و گـرایش بخـش عظیمـی از ایـن سـازمان بـه                        مجاهدی

ت مارکسیستها معتقد بودند، در سمارکسیسم، از آنها روی گردان شد و در زمره کسانی در آمد که به نجا    
را بـری از انحـراف      ) زادگـان    عنـژاد، محـسن و بـدی        حنیـف (گـذاران سـازمان       همین زمان نیز وی بنیـان     

او پـس   .  مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد       1355عراقی در بهمن سال     . دانست و به آنها ایمان داشت       می
افلـه یـاران   ق بـه  57های مبارز مسلمان از سر گرفت و در نیمه دوم سـال              از آزادی، ارتباطش را با گروه     

اقـی نیـز    در نوفل لوشـاتو پیوسـت و هنگـام بازگـشت ایـشان بـه وطـن، عر                 ) ره(امام خمینی   حضرت  
  . شان بود همراه

حاج مهدی عراقی پس از پیروزی انقالب در شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی جای گرفت،               
مدتی سرپرست زندان قصر بود و بعد بـه عـضویت شـورای مرکـزی و ریاسـت واحـد اجرایـی بنیـاد                        

 4 سـرانجام در    را به عهـده داشـت و       کیهانهمچنین او مدتی مدیریت مالی روزنامه       . مستضعفان در آمد  
 او …«: حـضرت امـام دربـاره او فرمودنـد     .  به دست گـروه فرقـان بـه شـهادت رسـید     1358شهریور  

  ».شد، برای او مردن در رختخواب کوچک بود بایست شهید می می
    )16 ـ 15، 30 شمـ ،انداز ایران چشم ؛16 ـ 15عراقی، (

. ایر قوانین مدنی و جزایی وجود نداشـت       چنین مانعی در قانون اساسی مشروطه سلطنتی ایران و س         ـ  14
اهللا بروجردی، در     وزیری مصدق به سبب اهانتهای برخی اصحاب مطبوعات به آیت           تنها در دوره نخست   

 الیحه متممی برای قانون مطبوعات کشور تنظـیم شـد و براسـاس آن مجـازات                 1332هشتم اردیبهشت   
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) »مرجع تقلید عمـومی   «( شخص اول روحانیت     کنندگان به   یک ماه تا سه سال حبس تأدیبی برای اهانت        

 در قـانون مطبوعـات کـشور مـصوب          17سپس این متمم با کمـی تغییـر طـی مـاده             . در نظر گرفته شد   
شـخص اول  «آمیـز و افتـرا بـه     براساس این ماده انشاء و یا نقل مطالب توهین.  گنجانده شد  10/5/1334

 سه سال حبس تأدیبی بـرای نویـسنده و مـدیر            مستوجب کیفر یک تا   » مراجع مسلم تقلید  «و  » روحانیت
  .است) مدیرمسئول(روزنامه 

اهللا منتظری برای رسمیت بخشیدن و تأکید بـر مرجعیـت امـام        تالش برخی روحانیون از جمله آیت     
آمیز این ماده قانونی و حفظ شـأن و منزلـت             مندی ایشان از روح حاکم و احترام        خمینی در راستای بهره   

اهللا شـیخ   بار این سنت و عـرف بـا اعـدام آیـت     گرچه در گذشته یک. ی و سنتی بودمراجع به شکل عرف  
در . خواهـان نادیـده گرفتـه شـد         خواه و مخالف مشروطه توسط مشروطه        اهللا نوری مرجع مشروعه     فضل

توانـست    برخی منابع به اصل دوم متمم قانون اساسی استدالل شده است کـه بـه سـبب آن رژیـم نمـی                     
محاکمه کند، ولی این اصل به وظیفه بررسـی و تـشخیص مغـایرت و مخالفـت قـوانین                  مراجع تقلید را    

موضوعه با قواعد اسالمیه توسط پنج مجتهد و فقیه اشاره دارد و در واقع مبین یک وظیفه نظارتی است                   
  .ارتباطی به منع قانونی محاکمه مراجع نداردو 
  ) 338؛ حسینیان، 721 و 424نژاد،  کوهستانی(

ژنرال دوگل رئیس جمهـور فرانـسه بـرای یـک دیـدار             «:  خبر دادند  1342 مهر   24 در تاریخ    ـ جراید 15
  » .چهار روزه وارد تهران شد

 دانشجوی دوره 47 ـ  48او که در سال .  در تهران متولد شد1327احمد کروبی فرزند علی به سال ـ 16
در همـین   . نـشکده اقتـصاد رفـت      تغییر رشته داد و به دا      49مترجمی عالی دانشکده ادبیات بود در سال        

خوانساری با لشکری آشنا شد و در جریان تهیه و توزیع اعالمیه علیه ورود              ] قاسم امیر [دوران به وسیله    
 بـه   1349  اردیبهـشت     22داران امریکایی به ایران، توسط یکی از منابع سـاواک، شناسـایی و در                 سرمایه

کروبی که به   . تگیر و به شش سال حبس محکوم شد       همراه حمید اخوت با چهار هزار برگ اعالمیه، دس        
 50زندان مشهد منتقل گردیده بود با عسگراوالدی و الجوردی همراه بود و در گزارش زنـدان در سـال       

کروبـی  .  آگاه و جزء سازمان مجاهدین خلق یاد شده است          از او به عنوان فردی مذهبی، خیلی زرنگ و        
 29رسید ولی به علت فعالیـت در زنـدان، تـا      به پایان می55  فروردین18با اینکه مدت محکومیتش در      

  . او پس از آزادی به ادامه تحصیل پرداخت.  در زندان به سر برد55اسفند 
کروبی پس از پیروزی انقالب اسالمی مدتی با گروهـک فرقـان همـراه بـود و در مـسجد خمـسه                      

  . کرد و بعدها در درگیری خیابانی کشته شد فعالیت می
  )107  سید اسداهللا الجوردی،شهید(

 از جمله معدود اعضای مؤتلفه که پس از ترور منصور برای در امان ماندن از ساواک به اسـتفاده از             -17
  . نامهای مستعار و تغییر چهره رو آورد، شهید سید علی اندرزگو بود

ر نظر آقای   اما ب . ـ حاج مهدی عراقی در خصوص دستگیری عوامل ترور منصور روایت دیگری دارد            18
  . 1370، تهران، رسا، )خاطرات (ها ناگفتهعراقی، مهدی، : بنگرید به. گذارد  صحه میشاهی

از توابـع   ) شـانگرین ( در روسـتای شـاهنجرین       1285اهللا غالمحسین جعفری همدانی به سـال          ـ آیت 19
ی بـه همـدان     در دوازده سالگی برای تحصیل علوم دین      . ای متدین ومذهبی زاده شد      همدان و در خانواده   

را در مدرسـه فیـضیه بـه پایـان     قـوانین   و  لمعه شرح.  برای ادامه تحصیل عازم قم شد    1302رفت و در    
 سـال در آنجـا از محـضر اسـتادانی چـون             23 راهی نجف اشرف گردید و مدت        1305در سال   .رساند  

خ محمد حـسین    سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا ابوالحسن مشکینی، آقا ضیاء عراقی، شی         : حضرات آیات 
.  به ایران بازگشت و در تهران ساکن شـد         1328او در   .  بهره برد  …کمپانی، میرزا احمد حسینی نائینی و     

آغـاز کـرد و در شبـستان گرمخانـه          ) ره(او فعالیت سیاسی خود را پس از تبعید حضرت امـام خمینـی              
 



  
  
  
  

 81 □سوی سور 

  
از ایـن رو دسـتگیر و   . خـت پردا  مسجد جامع بازار به وعظ و ارشاد مردم و افشاگری علیه رژیم شاه می             

چند ماهی در زندان قزل قلعه محبوس بود تا آنکه به درخواست آیت اهللا حکیم آزاد گردیـد، و دوبـاره                     
رانـی    دستگیری دوم وی به دلیل سخن     .رانیهای تند و آتشین خود علیه دستگاه حاکمه ادامه داد             به سخن 

رانی نکـردن و   ندان حاضر نشد تا برای سخناو پس از چند ماه ز    . در جمع طالب مدرسه فیضیه قم بود      
 سـاله شاهنـشاهی     2500اهللا جعفری در جریان برگزاری جشنهای         آیت. عدم خروج از شهر، التزام بدهد     

به مسخره گرفت و برای بـار       » آسوده بخواب که ما بیداریم    ! کوروش«جمله معروف شاه را که گفته بود        
رانیهـایش را در   ه بعد به ایران بازگشت و فعالیتها و سـخن     او شش ما  .سوم دستگیر و به عراق تبعید شد        

اهللا جعفری همـدانی   آیت. مسجد جامع بازار پی گرفت و تا پیروزی انقالب، بارها به ساواک احضار شد 
 1374شد و سالها با این بیماری ساخت تا آنکه در آبان            ) انفارکتوس( دچار عارضه قلبی     1356در سال   

  . به دیدار حق شتافت
-50(آموخته دانشکده افسری فرانسه، رئیس اداره کل سـوم سـاواک            ـ سپهبد ناصر علوی مقدم دانش     20

و آخرین رئیس ساواک که با پیروزی انقالب اسالمی دستگیر،          ) 1350-57( ارتش 2، رئیس رکن    )1342
  . محاکمه و اعدام شد

  : گفته استحوزهاهللا غالمحسین جعفری همدانی در مصاحبه با مجله  ـ آیت21
رانی اخیر،وقتی مرا بازداشت کردند، سرهنگ افضلی خواست مرا ببـرد پـیش نـصیری،                 بعد از سخن  .…

احتمـال دارد تـوهین     . ام نصیری، آدم تنـدی اسـت        زیرا شنیده . این به صالح نیست   :گفتم.  رئیس ساواک 
 بـه  بکند و من هم آدم عصبانی هستم ممکن است جواب او را بدهم و بعد، کـار بـه جـایی بکـشد کـه         

مـرا بـه    . او هم موافقـت کـرد     . داشتند و جریان را به نصیری گفتند        مرا در ماشین نگه   . صالح شما نیست  
مقـدم  . تری بود، بردنـد     پس از چند روز مرا به دفتر مقدم، معاون نصیری، که آدم مالیم            .قزل قلعه بردند    

به موعظـه کـردن و سـپس        و شروع کرد    » کنید؟  آقای جعفری چرا شما با شاه مخالفت می       «: به من گفت  
تـان را بکنیـد،       بروید در منزل، کنار تلفن بنشینید و آقـایی        . دهیم  به شما، ماهیانه مبلغی می    «: پیشنهاد کرد 

  : از این سخن، به شدت عصبانی شدم و گفتم» !گویم از نظام حمایت کنید، بلکه مخالفت نکنید نمی
  ء را بلند است آشیانهبرو این دام را جایی دیگر نه              که عنقا

کنید ما برای دنیـا بـا شـما           شما خیال می  .چون به من توهین کردید      : گفتم  » چرا عصبانی شدید؟  «: گفت
  .کنید؟ ما اهلش نیستیم کنیم که چنین پیشنهادی می مخالفت می

  )41 ـ 40، 52 سال نهم، شمـ حوزه،(
زینه و پر سر و صدا از جمله جشن         ـ در دوران نخست وزیری امیر عباس هویدا، چندین جشن پر ه           22

محمدرضا پهلوی در تقلید    .  ساله شاهنشاهی برگزار شد    2500هنر شیراز، جشن تاج گذاری و جشنهای        
های سنگین و سرسام آور به دوش ملت، مراسم تـاج           از پادشاهان عصرهای گذشته ایران، با ایجاد هزینه       

  .  برگزار کرد1346گذاری خود و فرح را در آبان 
فرهنگ (ای دهان گشاد و برای شیرینی و آجیل یا چیز دیگر              ظرف شیشه ) مأخوذ از روسی  : ( بانکه -23

  ).عمید
نـاک بـود، در فـروردین     اش بـه امریکـا بـیم       واسطه  ـ شاه که از دولت علی امینی به خاطر نزدیکی بی          24

ول داد در    کنـدی رئـیس جمهـور وقـت ایـاالت متحـده قـ                به امریکا رفت و در آنجا به جان اف         1341
پـس از   . صورت رضایت به برکناری دولت امینی، خود اصالحات مد نظر امریکـا را بـه اجـرا بگـذارد                  

 1341 بهمن   6 موسوم به اصول انقالب سفید را در          گانه  ، شاه اصول شش   1341برکناری امینی در تیرماه     
  : ود ازمفاد آن عبارت ب. به رفراندوم گذاشت و به ظاهر آن را به تصویب ملت رساند

  .الغای رژیم ارباب رعیتی یا تصویب اصالحات ارضی ایران. 1
  .ملی کردن جنگلها. 2
 



  
  
  
  
  خاطرات عزت شاهی□ 82

  

  
  .فروش سهام کارخانجات دولتی. 3
  .ها سهیم کردن کارگران در سود کارخانه. 4
  .اصالح قانون انتخابات. 5
  . ایجاد سپاه دانش. 6

  .  اصل رسید19ه  ب1357در سالهای بعد به تعداد این اصول افزوده شد و تا سال 
او تحصیالت اولیه را تا سیکل ادامه داد و پس          .  در تهران متولد شد    1314ـ اسداهللا الجوردی به سال      25

او که برای تأمین معـاش      . االسالم سید علی شاهچراغی حاضر شد       از آن در پای درسهای مرحوم حجت      
کزی هیئتهای مؤتلفه اسالمی در      به عضویت شورای مر    1342در بازار تهران مشغول به کار شده بود در          

یک سال بعد در ارتباط با اعدام انقالبی حسنعلی منصور دستگیر و بـه هجـده مـاه حـبس تـأدیبی                      . آمد
وی در ارتبـاط بـا      . پس از آزادی در بازار جعفری به فروش روسری و دسـتمال پرداخـت             . محکوم شد 

هـایی    و نیز پخش اعالمیه49اسرائیل در سال ناآرامیهای ایجاد شده در روز بازی تیمهای فوتبال ایران و        
در آخر فروردین   . داران امریکایی، دستگیر و به چهار سال حبس مجرد محکوم گردید            علیه ورود سرمایه  

 دستگیر و بـه هجـده       1353بار سوم در اسفند     .  آزاد شد و فعالیتهای سیاسی خود را از سر گرفت          1353
الجوردی در سـال    .  از زندان آزاد گردید    1356 مرداد   27در  او سرانجام   . سال حبس جنایی محکوم شد    

 به کمیته استقبال از امام پیوست و پس از پیـروزی انقـالب اسـالمی در مـسئولیتهای مختلفـی از                      1357
جمله دادستانی انقالب اسالمی و ریاست کل زندانهای کشور خدمت کرد و سـرانجام در اول شـهریور                  

  . ترور شد و به شهادت رسید) منافقین(هدین  به دست عوامل سازمان مجا1377
  ) نامه ، به جای زندگیشهید سیداسداهللا الجوردی؛ 270 ـ 269 ، خاطرات احمد احمد(

در کالس اول دبیرستان بـا دکتـر شـریعتی          .  ش در مشهد به دنیا آمد      1312ـ جالل الدین فارسی در      26
 قاسم در عراق و آشنایی با تغییرات انقـالب   ژوئیه عبدالکریم14 برای انقالب 1339آشنا شد و در سال   

و پس از آزادی به سـوریه  . عبدالناصر، مخفیانه به عراق رفت و توسط مأمورین این کشور بازداشت شد        
در .  از زنـدان آزاد شـد      1341رفت و در بازگشت به ایران دستگیر و روانه قزل قلعه شد و در مهر مـاه                  

وی در  . رسـاله انقـالب تکـاملی اسـالم       شی را منتشر کرد از جملـه         آثار انقالبی پرارز   49 تا   42سالهای  
هـای شـیراز انجـام داد کـه      رانیهای بسیاری در کانون هـدایت جوانـان و دانـشگاه            سالهای اختناق سخن  

 به نمایندگی از امام خمینی در سـازمان الفـتح فلـسطین،        1349وی در   . ساواک این کانون را تعطیل کرد     
  بعد از پیروزی انقالب، جالل الدین فارسی با یاسر عرفات وارد ایـران شـد و بـا                 مخفیانه به لبنان رفت   

نماینـدگی دوره دوم مجلـس شـورای        . تشکیل حزب جمهوری اسالمی به عـضویت آن حـزب درآمـد           
وی صاحب آثار و تألیفات بـسیاری       . اسالمی از جمله فعالیتهای او پس از پیروزی انقالب اسالمی است          

، فلـسفه انقـالب اسـالمی     ،  چهار انقالب و دو گرایش مکتبی و دنیـا دولتـی          ،  تاریکزوایای  : است چون 
  ....و  انقالب اسالمی و سازماندهی اجتماعی، های انقالب اسالمی فرهنگ واژه

 در سـنت لـوژن      1938 فوریه   9انقالبی الجزایری که در     ) فرزند عبدالعزیز بن محمد   (ـ جمیله بوپاشا    27
بود که به دلیل چند بمب گذاری       » جبهه نجات ملی الجزایر   « و چریک مبارز     او عضو . الجزیره متولد شد  

بـه وسـیله آتـش سـیگار،        » حسین دی «دستگیر شد و در زندان      » کوهاردی«و  » ده فاکوکته «از جمله در    
لذا او و وکالیش ادعای حیثیـت نمودنـد و          .  شکنجه و با بطری به وی تجاوز شد        …شوک الکتریکی و    

  . ترین محاکمات فرانسه و الجزایر تبدیل شد یت جمیله بوپاشا به یکی از جنجالیدادگاه اعاده حیث
   )…دوبووآر، سیمون: برای اطالع بیشتر بنگرید به(

 چهارمین دوره جام ملتهای آسیا در ایران برگزار شد و دو تیم ملی ایـران و اسـرائیل     1347در سال    ـ28
 1-1در وقـت قـانونی نتیجـه بـازی       . م قـرار گرفتنـد     در مسابقه فینال مقابل هـ      1347 اردیبهشت   29در  
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پـیش از ایـن تـیم       . مساوی بود اما در وقت اضافه ایران توانست گل برتری را وارد دروازه حریف کنـد               

  .  انجام شد1353ملی ایران سه بار مقابل اسرائیل قرار گرفته بود و آخرین بازی آنها هم در سال 
  )5/3/1337. ( به اسرائیل باخت4-0، ایران با نتیجه )ژاپن( توکیو ـ در اولین دوره بازیهای آسیایی در

.  بـازی را از اسـرائیل بـرد        3-0ایـران   ) هندوستان(ـ در مقدماتی دومین دوره جام ملتهای آسیا در کراال           
)14/9/1338(  

. دنـد  مـساوی کر   1-1ایران و اسرائیل    ) هندوستان(ـ در مقدماتی دومین دوره جام ملتهای آسیا در کراال           
)21/9/1338(  

 بـر اسـرائیل پیـروز و        1-2ایران بـا نتیجـه      ) ایران(ـ در فینال چهارمین دوره جام ملتهای آسیا در تهران           
  )29/2/1347. (قهرمان آسیا شد

 بـر اسـرائیل برتـری       0-1نیز ایران با نتیجـه      ) ایران(ـ در فینال هفتمین دوره جام ملتهای آسیا در تهران           
  )24/6/1353. (یدیافت و به قهرمانی رس

  .  گاه در مقابل اسرائیل قرار نگرفت   به بعد هیچ1353تیم ملی فوتبال ایران از سال 
ـ برای اطالع بیشتر از فضای سیاسی کشور در آن دوره، بنگرید بـه پیوسـت دوم؛ خـاطرات طـاهره                     29

  .  سجادی
ترین معابد مورد احترام      دس مسجداالقصی، اولین قبلۀ مسلمانان و یکی از مق        1348ام مرداد     ـ در سی  30

اکثر مسلمانان دنیا صهیونیستهای اشغالگر را عامل این فاجعه         . های آتش سوخت    ادیان آسمانی، در شعله   
  .  دانستند

در بازیهـای المپیـک مـونیخ،       » سـپتامبر سـیاه   « یک گروه چریکی فلـسطینی بـه نـام           1972در سال   ـ  31
ش واحدهای پلیس امنیتی آلمان بـرای نجـات گروگانهـا           تال. ورزشکاران اسرائیلی را به گروگان گرفتند     

  .  ورزشکار اسرائیلی و چریکهای فلسطینی گردید11منجر به کشتار خونین 
 و در پی بروز اختالف میان فلسطینیان و حکومت ملک حسین، شـاه اردن               1970دو سال پیش از آن در       

ت به کشتار فجیـع و وسـیع آوارگـان           ارتش اردن دس   1970 سپتامبر   16اعالم حکومت نظامی کرد و در       
لـذا  . خواستند که از ارتش اردن انتقام بگیرد      ) ابوعمار(پناهندگان فلسطینی از یاسر عرفات      . فلسطینی زد 

. های مبـارز فلـسطینی بـسیاری بـه آن پیوسـتند             شکل گرفت و از گروه    » سپتامبر سیاه «گروه شبه نظامی    
گروه با ساف بود، اما یاسر عرفات ضمن تأیید این گـروه            وزارت امور خارجه امریکا مدعی ارتباط این        

  . هر نوع ارتباط و حمایتی از آن را منکر شد
 با تیمهای عملیاتی چهار نفره متشکل از زن و مرد بودند که اعضای               سپتامبر سیاه، سازمانی مسلحانه   

پـس از عملیـات   . نـد کرد شناختند و سالها بدون داشتن رهبر مرکـزی فعالیـت مـی    تیمها یکدیگر را نمی  
موساد توانـست   . مونیخ، گلدا مایر، نخست وزیر وقت اسرائیل، به موساد دستور تصفیه این گروه را داد              

رهبر گروه به نام علی حسن سلمه معروف به     . هشت نفر از اعضای این گروه را ترور کند          ،1975تا سال   
ابوداود یکی از بازمانـدگان عملیـات   . ندگذاری در بیروت ترور کرد      را نیز در جریان بمب    » شازده سرخ   «

دانـستم    اگرچه مـن نمـی    «:  نوشته است  بیت المقدس تا مونیخ   نامه خود تحت عنوان از        مونیخ در زندگی  
مسئول عملیات مالی مونیخ    ) ابومازن(شد، اما محمود عباس       پولی که در مجموعه بود برای چه خرج می        

 مونیخ درگیر نبود ولی ایـن عملیـات مـورد تأییـدش     و یاسر عرفات گرچه در قضیه حمله… بوده است
  » ...بوده است

، تالش بـرای تـرور سـفیر اردن    )1971 نوامبر 28(وزیر اردن    عالوه بر عملیات مونیخ، ترور نخست     
هواپیماربـایی  ) 1972فوریـه   (، خرابکـاری در تأسیـسات آلمـان         )1971دسامبر  ) (زید الرفاهی (در لندن   

و حمله به سـفارت سـعودی در خـارطوم و      ) 1972می  (ز خطوط هوایی بلژیک     پرواز وین به اسرائیل ا    
. شـود    دیده مـی    »سپتامبر سیاه «در کارنامۀ عملیاتی    ) 1973مارس  (کشتن وابسته سیاسی امریکا و بلژیک       
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 عرفات نیز بـه  1974در سال . دیده نشد» سپتامبر سیاه« دیگر فعالیتی از 1973لذا پس از عملیات مارس  

  .آمیز دست بکشد ور داد از عملیات خشونتساف دست
 اسرائیل با عملیات مونیخ توسط عـزت شـاهی       -تشبیه عملیات صورت گرفته در بازی فوتبال ایران       

گرایی ذهنی در ماهیت و چرایی این دو حادثه           سازی نتیجه شبیه    به لحاظ تاریخی تطبیق ندارد، این قرینه      
  .  است که به مرور شکل گرفته است

  .  ها در پیوست سوم ها بنگرید به یکی از این اعالمیه  اطالع بیشتر از محتوای این اعالمیهـ برای32
ـ کلیسای ارتدوکس واقع در خیابان شهید مفتح نرسیده به تقاطع طالقانی، نرسیده بـه ضـلع جنـوب                   33

  . غربی ورزشگاه شهید شیرودی
مان ورشـو بـا هـدایت ارتـش سـرخ            هنگامی که نیروهای مهاجم پی     1969ـ در روز شانزدهم ژانویه      34

شوروی به دستور لئونیدبرژنف برای سرکوب قیام آزادیخواهی مردم چکسلواکی وارد پراگ شدند، یـان         
پاالش جوان دانشجو در اعتراض به این سرکوب و اشغال کشورش، خود را به آتـش کـشیدو بـه زیـر                      

  .  تانکهای مهاجمین انداخت
ن انقالب پس از میدان فردوسی مقابل خیابان اللـه زار نـو و جنـب                در خیابا ) پیام(» ب. ب  «ـ سینما   35

  .  واقع است) فردوسی(سینما رویال 
های آسیا در ایران و در استادیوم          سومین دوره مسابقات جام فوتبال باشگاه      1349در فروردین سال     ـ36

نماینـده  ) تقاللاسـ (تـیم تـاج     ) 21/1/1349(در فینـال مـسابقات      . برگزار شـد  ) شهید شیرودی (امجدیه  
ایـران در   . های اسرائیل مقابل هـم قـرار گرفتنـد          تالویو نماینده باشگاه  » هایوئل«های ایران با تیم       باشگاه

گلهای ایران را غالم وفـاخواه در دقیقـه         .  اسرائیل را شکست دهد    1 بر   2وقت اضافی توانست با نتیجه      
  .  به ثمر رساندند70ر دقیقه  و گل اسرائیل را خازوم د92 و مسعود امینی در دقیقه 83

  ) 2، ص 807، شمـ کیهان ورزشی(
عال، خطوط هوایی اسرائیل، همانند خود اسرائیل، یک موجودیـت پـس از جنـگ جهـانی دوم                  .الـ  37

 با هدف 1948 نوامبر 15عال رسماً در .ال. زمان با تولد اسرائیل رخ داد    تولد این شرکت تقریباً هم    . است
 درصد مالکیـت آن را      80دولت اسرائیل   .  از یمن و عراق به فلسطین تأسیس شد        انتقال مهاجران یهودی  

، یک شرکت کشتی ZIM درصد آن نیز در اختیار چندین سازمان یهودی از جمله         20در اختیار داشت و     
  . بخار محلی، بود

  . دشو ترجمه می» به سوی آسمان«است اما معموالً به معنی » به باال«عال در عبری به معنی .ال
 Chaim)» خـاییم وایـزمن  «نخستین پرواز از این شرکت با انتقال نخستین رئیس جمهـور اسـرائیل   

Weizman)  انجام شد1948 از ژنو به اسرائیل در  .  
 یهودی یمنی را از یمـن بـه         47000حدود  » قالی جادویی « این شرکت طی عملیاتی با نام        1950در  

  . فلسطین اشغالی منتقل کرد
بـه اسـرائیل منتقـل      » سـلیمان « یهودی اتیوپیایی را در جریان عملیات        14000یش از    ب 1991در می   

دو برابر ظرفیت اسمی هواپیمـای      ( نفر   1087 گاه تا    747گفتنی است در این عملیات با یک پرواز         . کرد
  . اند جا شده جابه) 747بوئینگ 

بـه اسـرائیل    » هجـرت «ام  پس از فروپاشی شوروی، این شرکت یهودیان شوروی را در عملیاتی با ن            
در این عملیات ورود مهاجران را به طـور زنـده بـرای بیننـدگان تلویزیونهـای اسـرائیلی                   . منتقل ساخت 

  . کردند پخش می
دیوید بن  «بنا به دستور    . بندی نسبت به آداب و رسوم یهود است         عال، پای . ال یکی از موارد شهرت   

. شـود    از مسافران پذیرایی می     )کوشِر( در شرع یهود     در این خطوط هوایی صرفاً با غذای حالل       » گورین
گیـرد    پروازی در این شرکت صورت نمـی      ) روز تعطیل و نیایش در فرهنگ یهود      (در ایام سبت یا شنبه      
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کنـد    ای تنظیم می    عال پروازهای بین المللی خود را نیز به گونه        .ال. یعنی از غروب جمعه تا غروب شنبه      

 خارجی را به نحوی در روز شنبه ترک کنند که پس از غـروب شـنبه بـه                   های  که هواپیماهایش فرودگاه  
  . اسرائیل برسند
امـا آغـاز انتفاضـه در       .  میلیون دالر ذکر کـرد     16 را   1999عال سود خالص سال     . ال 2000در ژوئن   

عال به فروش گذاشته شـد و  . سهام دولتی ال 2003در  .  باعث کاهش این رقم در سالهای بعد شد        2001
  .  بار دیگر به سودآوری رسیده است2003این شرکت در پایان . س دیگر دولتی نبوداز آن پ
عال اجرای برخی مأموریتها را از سوی وزارت دفاع اسرائیل بر عهـده دارد کـه بـسیاری از آنهـا      .ال

شـرکت از ارائـه هـر       . عال در آمستردام سقوط کـرد     . ال 747 یک بوئینگ    1992در اکتبر   . محرمانه است 
ای برای تولید گازهای اعصاب بوده است سر بـاز            باره اینکه این هواپیما در حال حمل محموله       نظری در 

کمـی  . اما ساکنان اطراف محل سقوط مواردی از مشکالت جسمانی را پس از حادثه گزارش کردند              . زد
 قرار گیرد   توانسته مورد استفاده    عال اظهار داشت، محمولۀ هواپیما برای تولید گاز اعصاب نیز می          .بعد ال 

  . اما بنا بوده است که این محموله برای آزمایش فیلترهای ضد گاز مورد استفاده قرار گیرد
 در پی منازعات اعراب و اسرائیل هواپیماهای این خطـوط چنـدین بـار ربـوده                 1960از اواخر دهه    

ن شـرکت   شـود کـه ایـ       گفتـه مـی   .  هیچ کدام از این اقدامات موفـق نبـوده اسـت           1969اما از سال    . شد
مسافران سه ساعت قبـل     . کند  شدیدترین اقدامات امنیتی را نسبت به سایر خطوط هوایی جهان اجرا می           

عال حامل محافظان نظامی مسلح اسـت و        .هر پرواز ال  . شوند  از حرکت به دقت بازرسی و بازجویی می       
پس از حوادث   . ستکابین خلبان نسبت به هر گونه اعمال زور برای ورود افراد نامرتبط حفاظت شده ا              

ال را الگوی خـویش     ع.لهای امنیتی و حفاظتی ا       بسیاری از خطوط هوایی غربی شیوه      2001 سپتامبر   11
  . اند برای آینده قرار داده

 از  747 نقطه جهان پرواز دارد و تنها شرکت هـوایی اسـت کـه بـا                 50عال از تل آویو به      .امروزه ال 
ناوگـان هـوایی ایـن شـرکت شـامل هواپیماهـای       . دارد) مل بارویژه ح(اسرائیل به امریکا پرواز ترابری    

 چهـار   2001 و از سـال      747-400 شش فروند    1999 بوده و از سال      F 200-747 و   747-200بوئینگ  
  .  به این ناوگان افزوده شده است777فروند بوئینگ 

(www.multied.com/aviation/airlines/elal.htm;   
www.centennialofflight.gov/essay/commercial-(aviation/elal/tran25.htm) 

  )محمد کریمی: مترجم (
عـال بنگریـد بـه        .لـ برای اطالع بیشتر از عملیات بر هم زدن بازیها و آتـش زدن دفتـر هواپیمـایی ا                  38

 و 4صـفحات   (13لشکری و حسن کالهدوزان در پیوست دوم و سند شماره           خاطرات محمدهاشم بیگ  
5 .(  

گذاری  های داخلی اعالم کردند که برای بررسی امکانات سرمایه       رسانه 1349دیبهشت   ار 7ـ به تاریخ    39
بنا به نوشته   . آیند  گذاران امریکا به تهران می      ترین سرمایه   در ایران، راکفلر و لیلینتال، به اتفاق دیگر بزرگ        

  . ها هزار دالر درآمد دارند داران در هر دقیقه ده مطبوعات، برخی از این سرمایه
   )403، ج اول، هفت هزار روز(

 آمـد، دروس      در نوغـان مـشهد بـه دنیـا         1308اهللا سید محمدرضا سعیدی در دوم اردیبهـشت           ـ آیت 40
اهللا العظمـی    آیـت  حوزوی را در مشهد و قم تا درجـه اجتهـاد فراگرفـت؛ و از محـضر اسـتادانی چـون               

حضر درس حضرت امام خمینـی کـشیده        و بعد به م   . اهللا میرزا هاشم آملی استفاده کرد       بروجردی و آیت  
 او در کویت به تبلیغ مشغول بود و پس از شنیدن خبر   1342 خرداد   15در هنگام دستگیری امام در      . شد

  . کویت به منبر رفت و از شاه انتقاد کرد» نخیحیل«در حسینیه 
ایران، مـسجد   اهللا سعیدی به نجف رفت، و در بازگشت به            پس از تبعید امام از ترکیه به عراق، آیت        

  . تهران را پایگاه تبلیغ و حمله به رژیم شاه قرار داد) ع(موسی بن جعفر 
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آمیز با شـاه از طـرف روحـانیون نقـشی             های مخالفت   ها و بیانیه    اهللا سعیدی در صدور برخی اعالمیه       آیت

بر اثـر شـدت   سرانجام او . شد  ها دیده می    ها و بیانیه    جدّی و اصلی داشت، و امضایش در پای بیشتر نامه         
گـذاری    رانیهـای آتـشین بـر ضـد کنـسرسیوم سـرمایه             مبارزات و مخالفتهایش علیه شاه و ایـراد سـخن         

ــران، در  ســرمایه  دســتگیر شــد و ده روز بعــد پــس از تحمــل  1349 خــرداد 11داران امریکــایی در ای
  . های فراوان به شهادت رسید شکنجه

ای   در مدرسـه  .  در کاشان به دنیا آمـد      1276لک در   ـ اللهیار صالح فرزند میرزا حسن خان مبصرالمما       41
بعد به تهران آمد و ابتدا در مدرسه فرانـسویها و           . که تحت نفوذ حزب دمکرات کاشان بود تحصیل کرد        

  . پس از آن در مدرسه امریکاییها تحصیل کرد
در دار شـغلهای مهمـی    او در دوره رضـاخان عهـده  . اولین شغل او مترجمی در سفارت امریکا بـود      

بازپرس وزارت عدلیه، دادستان اصفهان، ریاست انحصار کـل         : دستگاه قضا و اداری کشور شد از جمله       
 بیشترین رشد و ترقی صالح پس از به سلطنت رسـیدن محمدرضـا       …دخانیات، سرپرست کل گمرک و    

ین پهلوی است که به سمتها و مقامهای مهمی دست یافت از جمله؛ وزارت دارایی و دادگستری در چند   
همچنـین او از   …، نمایندگی مجلس شورای ملـی، سـفارت ایـران در واشـنگتن و      1320کابینه در دهه    

 در خـارج از کـشور   1360صـالح در  . شود گذاران حزب ایران محسوب می      رهبران جبهه ملی و از بنیان     
  .  درگذشت

ام تحصیل در دبیرستان    در پانزده سالگی و به هنگ     .  در اصفهان به دنیا آمد     1307ـ داریوش فروهر در     42
پس از اخذ دیپلم به دانشکده حقـوق دانـشگاه تهـران راه             . ایرانشهر، فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کرد      

  . پیوست) گرا هسته بنیادی یک گروه سیاسی و ملت(» مکتب«در دوره دانشجویی به تشکیالت . یافت
عت نفت از طرف حکومـت رزم آرا  های نهضت ملی شدن صن  به خاطر شرکت فعال در برنامه     1329در  

  . گوی دانشجویان بود او در آن زمان سخن. دستگیر و زندانی شد
تبدیل و تغییر یافـت، فروهـر در دی همـان سـال بـه      » حزب ملت ایران«به  » مکتب« وقتی   1330در

 در سـالروز خلـع یـد از اسـتعمارگران بـار دیگـر       1331 خرداد  29او در   . دبیری این حزب انتخاب شد    
 بـه طرفـداری از مـصدق        1331زداشت شد اما بعد از مدت کوتاهی آزاد شد و توانست در سـی تیـر                 با

  . هواداران و یارانش را در اجتماع و تظاهرات میدان بهارستان رهبری کند
طرفدارانش .  مجروح و به بیمارستان نجمیه انتقال یافت       1332 مرداد   28فروهر در مقابله با کودتای      

از آن پس فروهـر بـه مبـارزۀ پنهـان روی آورد و نخـستین دوره                 . یمارستان فراری دادند  شبانه او را از ب    
او در اوج   .  دستگیر و به زندان جزیـره قـشم تبعیـد شـد            1332 را منتشر کرد تا آنکه در دی         آرمان ملت 

به تهـران بازگـشت و مـسئولیت تـشکیالت          »  پیچ -امینی  «تالشهای دولت زاهدی بر سر انعقاد قرار داد         
دار شـد کـه پـس از برگـزاری تظـاهرات خیابـانی بـه همـراه تعـدادی از                       هضت مقاومت ملی را عهده    ن

  . دوستانش دستگیر و زندانی شد
 نیـز  1338 خـرداد  8 او در  .»بغـداد «بازداشت دیگر فروهر مربوط است به مبارزات او علیـه پیمـان             

  . به سلول انفرادی انتقال یافتآموزان و دانشجویان و کارگران دستگیر و  هنگام دیدار با دانش
 تیر همـان سـال در       30 پیشنهاد شاه را برای خروج همیشگی از ایران رد کرد و در              1339فروهر در   

برد به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی دوم برگزیده شـد و در اثـر ایـن                  حالی که در زندان به سر می      
 آزادی خیلی دوام نیاورد و دو مـاه بعـد مجـدداً             اقدامات این جبهه، فروهر از زندان آزاد گردید، اما این         

او به همراه گروهی از طرفـدارانش       .  است 1343دستگیری دیگر فروهر مربوط به سال       . بازداشت گردید 
دستگیر و در زندان با حاج آقا مصطفی خمینی آشنا شد و از طریق ایشان بـا شخـصیت حـضرت امـام                       

 به  1345اما پس از آزادی در سال       .  سه سال زندان محکوم شد     او این بار در دادگاه به     . آشنا گردید ) ره(
او در .  بدون محاکمه سه سـال زنـدان را تحمـل کـرد            1349رو در     از این . مبارزاتش علیه رژیم ادامه داد    
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 عوامـل   1357در سال   .  به وکالت دادگستری پرداخت اما از مبارزاتش غافل نشد         1357 و   1353سالهای  

 بـه   1357فروهـر در آبـان      . گذاشتند که آسیب جانی در بر نداشـت         ل وی بمب  ساواک در طبقه دوم منز    
. همراه دکتر سنجابی که از پاریس و دیدار با امام بازگشته بود، برای مدت کوتاهی دستگیر و زندانی شد     

قرار گرفت و به همـراه      ) ره(فروهر پس از آزادی به پاریس رفت و در خیل یاران حضرت امام خمینی               
  .  پرواز انقالب به ایران بازگشتایشان در

فروهر پس از پیروزی انقالب اسالمی وزیر مشاور سیاسـی و وزیـر کـار و امـور اجتمـاعی کابینـه                      
او بعـدها بـه یکـی از        . کردسـتان بـود   ) حـل مـسئله   (مهندس بازرگان و عضو هیئت ویژه دولت بـرای          

ستان و اطرافیـان وی بـرای مطـرح         تالش فراوان دو  . های منتقد نظام جمهوری اسالمی تبدیل شد        چهره
فروهـر و   . ای دربر نداشت    کردن او به عنوان یک چهره سیاسی در تغییر و تحوالت سیاسی کشور نتیجه             

 به طـرز فجیعـی در منـزل مـسکونی خـویش بـه قتـل                 1377 در اواخر سال     یهمسرش پروانه اسکندر  
صـر روشـنفکر و دگرانـدیش را بـه     بعدها وزارت اطالعات قتل این دو و تعدادی دیگـر از عنا      . رسیدند

  . عوامل خودسرآن وزارت نسبت داد
  )؛ اطالعات محقق12 ، 203، شمـ بامداد(

 بنگرید به مـتن اعالمیـه        »گامی دیگر در راه تشدید غارتگری       «ـ برای اطالع بیشتر از محتوای اعالمیه        43
  .  در پیوست سوم

وی بـه  .  در تهران به دنیا آمـد  1329ن در   فاطمی فرزند سید حس   ) معروف به فریدون  (ـ سید محمود    44
نوشت و در قـسمت        مقاله می  فردوسی و   نگیندلیل مطالعات فراوان، فردی اهل قلم بود که در مجالت           

کـه دانـشجوی سـال اول اقتـصاد بـود، در        در حـالی 1349سال . کرد   نیز کار می   کیهانآگهیهای روزنامه   
وی .  دستگیر و به نه ماه حبس تأدیبی محکوم شـد          31/2/49جریان ارتباط با لشکری و فعالیتهای او در         

در «: که در گزارشهای ساواک دارای تمایالت مارکسیستی معرفی گردیده بـود در بـازجویی گفتـه بـود                 
» .پـسندیدم   بحثهای خود با کروبی و مهدی رجبی در بحث کمونیزم بعضی از جهات کمونیـست را مـی                 

 50در گزارشـهای سـال   .  برای ادامه تحصیل به دانـشگاه رفـت   از زندان آزاد شد و 6/12/49فاطمی در   
  . ساواک، از وی به عنوان دانشجوی سوسیالیست مذهبی یاد شده است

  )115-114 شهید سید اسداهللا الجوری،(
 1349 در تهران به دنیا آمـد او کـه در            1327اکباتانی فرزند حسن در     ) معروف به ناصر  (اصغر    ـ علی 45

ته زمین شناسی بود از طریق سید محمود فاطمی با لشکری آشنا شد و به دلیـل                 دانشجوی سال سوم رش   
 دستگیر و به نه ماه حـبس تـأدیبی محکـوم            2/3/49عال و در    .دخالت در حمله به شرکت هواپیمایی ال      

اش، به همـراه مهـدی رجبـی در زنـدان بـا کروبـی، لـشکری و                    وی به دلیل ضعف اعتقادات دینی     . شد
 به علت فعالیتهای کمونیستی و فعالیت به همراه عناصر وابسته بـه             14/9/52در  . دالجوردی مخالفت کر  

اکباتـانی بعـد از پیـروزی انقـالب     . گروه کمونیستی انقالبیون دستگیر و به مدت سه روز بازداشت شـد          
  . های کمونیسیتی داشته است اسالمی نیز وابستگی به گروه

  )  117-116 شهید سید اسداهللا الجوردی،(
نژاد ستاری توسط محمـد علـی   .  در اصفهان به دنیا آمد1328 مصطفی نژاد ستاری فرزند عباس در  ـ46

اشرف خراسانی با لشکری، کروبی، میرهاشمی و کالهدوزان آشنا شد و مسئولیت مالی جلـسات را بـه                  
 دانشجوی سال دوم رشته متالوژی دانشگاه صـنعتی بـود بـه علـت               1349وی که در سال     . عهده گرفت 

عـال و تهیـه و توزیـع اعالمیـه مخالفـت بـا ورود               .الیت در جریان حملـه بـه شـرکت هواپیمـایی ال           فع
سال حبس تأدیبی محکـوم شـد و پـس از      دستگیر و به یک24/2/49داران امریکایی به ایران، در      سرمایه

  .  از زندان آزاد گردید20/2/50طی دوران محکومیت در 
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عـال بنگریـد بـه خـاطرات        .ن و دستگیری گـروه بـه اصـطالح ال         ـ برای اطالع بیشتر از نحوه لو رفت       47

صـفحه   (13لشکری، محمدرضا مقدم، حسن کالهدوزان و حمید اخوت در پیوست دوم و سند شماره               
5.(  

  ). 5صفحه  (13ـ بنگرید به سند شماره 48
  ). 7 و 6صفحه  (13ـ بنگرید به سند شماره 49
. به مناطق کوهستانی نیز بسیار نزدیـک اسـت   . است کیلومتری لنگرود واقع     10ـ شهرک چمخاله در     50

سویی دریا با سـاحلی آرام و زیبـا و در سـوی              مجزا برخوردار است، در       این منطقه از دو طبیعت کامالً     
دیگر کوهستانی سر سبز و مناظر طبیعی با چشم اندازی دلربا، عالوه براین چمخاله بـا داشـتن پالژهـا،                    

  . کند ی است که هر ساله عدۀ بسیاری توریست را به سوی خود جلب میویالها و هتلها یکی از مناطق
ـ فریبرز، خشایار و کیومرث سنجری، فرزندان علی محمد و اهـل مالیـر، همگـی از اعـضای فعـال                     51

فریبرز خـوش هیکـل و کمـی چـاق بـا            .  تحت تعقیب ساواک بودند    50چریکهای فدایی خلق، در دهه      
 نفر دیگر از جمله مسعود احمدزاده هروی محاکمـه          32 به همراه     دستگیر و  1350مویی مشکی در سال     

زاده دهقـانی معـروف بـه اشـرف دهقـانی              از زندان آزاد گردید و با ربابه اشـرف         1357او در سال    . شد
وی پس از پیروزی انقالب اسالمی رویاروی جمهوری اسالمی ایستاد و بعد بـه خـارج از                 . ازدواج کرد 

هـای   هـا و بیانیـه   کند و امضایش در برخی اعالمیـه  زندگی می) فرانسه(روپا کشور گریخت و اکنون در ا  
  . شود ضد انقالب دیده می

که بـه   ) دانشکده علم و صنعت ایران    (عالی نارمک     و دانشجوی هنرسرای   1327خشایار متولد سال    
ی مـشکی از  او با قدی بلند، رنگ چشم میشی و مو. فعالیتهای سیاسی، تحصیالتش نیمه تمام ماند دلیل

 در نبردی خیابانی با مأمورین ساواک       1354 تحت تعقیب مأمورین ساواک بود در فروردین         1/10/1351
، دانشجوی هنرسرایعالی نارمک بود و با عالئم مشخصه قد بلند، رنـگ             1329کیومرث متولد   . کشته شد 

  .  متواری بود1350چشم و مو مشکی از سال 
 در پـاریس    1382 اردیبهشت   30در و همسر علی محمد سنجری در        ماه منیر فرزانه مادر این سه برا      

گویا تـدوین خـاطرات وی را       .  در پاریس منتشر شد    سرود پایداری خاطرات او تحت عنوان     . درگذشت
  . فرزندش فریبرز به عهده داشته است

 برای کسب   49گوید که پس از ترخیص از سربازی در مهر سال             ـ احمد احمد در خاطرات خود می      52
مادگیهای رزمی نیاز به اسلحه داشتم و آقای جواد منصوری یکی از بـرادران مبـارز بـه نـام عـزت اهللا                       آ

چند جلـسه بـا او      . نام مستعار وی، خوانساری بود    . شاهی را معرفی کرد که از طریق او اسلحه تهیه کنم          
ه روز آینـده     سـ   _ودر آنجـا قـرار شـد کـه د         . کوه رفتیم یک مرتبه هم با یکدیگر به       . هم صحبت شدم  

چند روزی که از این دیدار گذشت و از او خبری نشد، صـبح هنگـام بـه                  . ای به من تحویل دهد      اسلحه
صـاحب خانـه یـا      . او خانه نبـود   . میدان خراسان رفتم و سراغ خوانساری را گرفتم       ] حوالی[منزل او در    

 نـزدیکش باشـم، لـذا    همسایه او وقتی دید که من اسم خوانساری را آوردم، حـدس زد کـه از دوسـتان          
 بـا شـنیدن ایـن جملـه         …آیند دنبـال او       اآلن چند روزی هست که دایم می      ! کجاست دانم    نمی«: گفت

پـس از دور    . فهمیدم که او تحت تعقیب و نظر است پس با مراقبت و احتیاط زیاد آنجا را تـرک کـردم                   
خـاطرات  . (تن بـه آنجـا بپرهیزنـد      شدن از کانون خطر، واقعه را به دوستان اطالع دادم تا آنها هم از رفـ               

   )213، احمد احمد
مرتضی الویری در کتاب خاطراتش از فعالیت گروه و تشکیالتی دیگـر زیـر نظـر عـزت صـحبت                    ـ  53
آورد و فقط در یاد دارد که با الویری ارتباط داشته و در سفر                خوبی به خاطر نمی     کند که وی آن را به       می

الـویری  . انـد    و در پخش اعالمیه چند بار با هـم همکاریهـایی نمـوده             به دماوند و دریاچه تار با او بوده       
  : نوشته است
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 ، من با آقای عزت شاهی آشنا شدم که در آن زمان به سازمان مجاهدین خلـق نپیوسـته                    1349در سال   «

مـن و او و دو ـ سـه نفـر     . کـرد  ایشان در بازار هم کار می. شد های فعال محسوب می بود و جزء چهره
ریـزی کنـیم کـه بـا گـسترش فعالیـت ایـن تـشکیالت،                  صمیم گرفتیم تشکیالت جدیدی را پایه     دیگر ت 

توانیم آگاهی عمومی مردم را دربارۀ ضعفهای حکومت شاه افزایش داده، زمینه را بـرای انجـام نبـرد                     می
یالت را پنج   هسته اولیه این تشک   . مسلحانه آماده کنیم تا در آینده از این طریق با رژیم شاه مبارزه نماییم             

باجناق من کـه فعـالً فروشـگاهی را        ( نیا    شاهی، محمد علی خلیل     ، عزت   من: دادند  ـ شش نفر تشکیل می    
که متأسفانه به سازمان مجاهدین خلق پیوست       (،کاتوزیان  )کند و شخص متدّین و موجهی است        اداره می 

  ) .  شددستانش در یک درگیری مسلحانه کشته یا اعدام ای از هم و گویا با عده
ایـن در حـالی بـود کـه سـازمان           . های متوالی و متعددی داشتیم      مان جلسه   ریزی فعالیت   ما برای پایه  

  ».کرد مجاهدین خلق فعالیتهایش را به طور جدّی دنبال می
  )28، خاطرات مرتضی الویری(

دسـتگیر  مـا تـازه     : کنـد   ـ امیر لشکری، درباره مالقات آمدن عزت شاهی در زندان قصر چنین یاد می             54
عـزت هـم آدم نتـرس و پـر دل و            . گـرفتیم   کردیم و با هر کسی ارتباط نمی        شده بودیم، باید احتیاط می    

من پـشت  .  بود که او  یکی ـ دو بار به مالقات ما آمد، در حالی که فراری بود 50عید سال . جرئتی بود
ک در به در دنبالت اسـت آن         ساوا !های مالقات به او پرخاش کردم که ای بابا تو دیگر  کی هستی                 میله

  .شناختیم  به هر حال ما او را می!آیی موقع تو با پای خودت به اینجا می
  )3/10/1383مصاحبه با امیر لشکری، (

عال که هنگـام خـدمت در سـربازی، در سـپاه دانـش              .محمد رضا مقدم از دستگیر شدگان گروه ال       
 سه بار به مالقات ما آمد تا ببینـد اوضـاع از   - عزت دو: کرمان دستگیر و به زندان آورده شده بود گفت   

بـه نظـرم تعطـیالت نـوروز        . چه قرار است و تا چه حد از اطالعات در اختیار ساواک قرار گرفته است              
کردند که یکدفعه دیدم عزت هم بـا یـک     بود که نسبت به مالقات کنندگان سختگیری کمتری می    1350

خب آن زمان، زمانی بود که ساواک در بـه در           . و عینک آمد     لباس مسخره ؛ کت و شلوار، کراوات، کاله       
  .حضور او در چنین شرایطی در زندان باعث شگفتی بود. به دنبال عزت بود، خیلی از او جری بودند

شناختند، او رفت و پیش آقای  هاشـم امـانی             به خاطرم هست که برخیها او را در برخورد اول نمی          
حسابی جا خـورد، سـرش را بـاال         . او را شناخت و دید که عزت است       سالم داد؛ سالم علیکم، یکدفعه      

بابا آین آدم یـا سـاواکی   : بعد آمد، گفت.شناسم  گرفت، و شروع کرد به قدم زدن یعنی که من تو را نمی      
شود کسی را که ساواک به این وسعت دنبالش است به همین راحتی خودش بـا                  مگر می ! است یا دیوانه  

  !یاید اینجاپای خودش بلند شود ب
خالصه این هم از کارهای عجیب و غریب عزت بود کـه در آن موقـع تنهـا بازمانـده گـروه مـا در        

احتماالً او در وضعیتی بود که واقعاً نیاز داشت که بدانـد چـه مقـدار اطالعـات در         .  بیرون از زندان بود   
  اش درز پیدا کرده بود؟ باره

  ) 5/11/83مصاحبه با محمد رضا مقدم، (
ای روحانی و مـذهبی در قـم بـه             در خانواده  1330محمد حسین جنتی الدانی فرزند احمد به سال         ـ  55

زمـان وارد فعالیتهـای سیاسـی شـد و            تحصیالت متوسطه را در دبیرستان حکمت گذراند و هم        . دنیا آمد 
بـه  در قم دستگیر و     ) ره(پس از اخذ دیپلم به دلیل فروش جزوه ملحقات توضیح المسائل حضرت امام              

او در طی مـدت زنـدان در جمـع          . سه ماه حبس تأدیبی محکوم شد، ولی شش ماه در زندان به سر برد             
او پـس از    . نشـست   اعضای هیئت مؤتلفه حضور داشت و به پای درس و بحث آقای عسگراوالدی مـی              

شاهی مـرتبط شـد و بـه کمـک او بـه توزیـع و تکثیـر              آزادی فعالیتهای خود را از سر گرفت و با عزت         
  .پرداخت های حضرت امام و جزوات سیاسی در قم می عالمیها
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 به دلیل ارتباط با عزت شاهی و عـضویت در           1352این جوان قد بلند و چشم و مو مشکی از سال            

 در   »احمـد زمـانی     «و  » عبداللهی«سازمان مجاهدین خلق تحت تعقیب بود و با استفاده از اسامی مستعار           
 در محـل    1354 مـرداد    28سرانجام بر اثر اعترافـات وحیـد افراختـه در           ، تا     برد  زندگی مخفی به سر می    

وی در طول مدت زندان به دلیل اختالفاتی کـه بـا   . کارش دستگیر و در دادگاه به حبس ابد محکوم شد       
ا هسازمان مجاهدین داشت حدود شش ماه در بایکوت به سر برد، سپس به دلیل بـروز و ظهـور گرایـش                    

 از زندان آزاد شد و به فعالیت در سازمان مجاهـدین            1357او در آبان    . ه شد مارکسیستی بایکوت شکست  
حسین جنتی برای مدتی مسئول دفتر جنبش مجاهدین در اصفهان بـود و از طـرف ایـن                  . خلق ادامه داد  

اهللا تدین نامزد نمایندگی در دوره اول مجلس شورای اسالمی شد که            سازمان به همراه فردی به نام فضل      
دانـشجوی  ) متولـد گلپایگـان   ( با دختر دانشجویی به نام فاطمـه سـروری           1359او در سال    . ردرأی نیاو 

  . دانشگاه اصفهان و از اعضای سازمان، ازدواج کرد 
حسین جنتی پس از اعالم جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهـوری اسـالمی، بـه حمایـت از                   

در .  همسرش به زندگی مخفـی روی آورد       سازمان برخاست و فعالیت خود را شدت بخشید و به همراه          
، روز 1360 بهمن 19اهللا موسوی تبریزی تاریخ این واقعه را  آیت( خانۀ او به محاصره درآمد     1360پاییز  

پس از بروز درگیری، حسین خود را       ). کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی هم زمان دانسته است          
همسر وی که برای خرید به بیرون رفته        . ر کند، اما کشته شد    از پنجره ساختمان به پایین پرت کرد تا فرا        

او بعدها به خارج از کشور رفت       . بود هنگام بازگشت به وضعیت محل مشکوک شد و از آنجا گریخت           
 مـسئول   1364های  باالی سازمان پیش رفت و در سـال             و به فعالیت خود در سازمان ادامه داد و تا رده          

  . مان بود یکی از نهادهای اجرایی ساز
اهللا   ثمرۀ ازدواج حسین و فاطمه فرزندی بود به نام محسن که پس از کشته شدن حـسین  بـه آیـت                     

 سالگی هنگامی که به عنوان یک بسیجی فعال در          18 یا   17وی در   . احمد جنتی، پدربزرگش، سپرده شد    
  .ف به دیار باقی شتافتستاد امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام وظیفه بود، در اثر سانحه تصاد

 شمــ   انداز ایران،   چشم ؛   28/11/1383؛ گفتگوی تلفنی با علی جنتی،       224شهید سیداسداهللا الجوردی،    (
  )  ، محمدحسین جنتی الدانی…؛ جزوه عکس و41، 22
تحـصیالت ابتـدایی را در مدرسـه        .  در قم به دنیا آمد     1317ـ محمدعلی گرامی فرزند عباس به سال        56

کـاره    ند و برای تحصیالت متوسطه به مدارس شبانه رفت، اما تحصیل در دبیرسـتان را نیمـه                باقریه گذرا 
 15در جریـان قیـام   . رها کرد و به تحصیالت دینی و حوزوی روی آورد و به درجه اجتهـاد نایـل آمـد                

 به دلیل فعالیتهای سیاسـی دسـتگیر و         1344 علمای متحصن در تهران بود، و در سال          ء جز 1342خرداد  
بـه  .  به رشته تحریـر درآورد     یک تبعیدی او شرح حال این تبعید را در کتاب         . ه گنبد کاووس تبعید شد    ب

در اصفهان به تدریس پیرامون خودسازی و مـسائل         » کانون علمی و تربیتی جهان اسالم     « در   1347سال  
دین خلـق   گـذاران سـازمان مجاهـ        به دلیل اعتراض به حکم اعدام بنیـان        1351در سال   . روانی پرداخت 

  . مجدداً دستگیر شد ابتدا به زندان قم و بعد به زندان قزل قلعه منتقل گردید
شناخت قرآن،   البالغه،  خدا در نهج  از محمد علی گرامی آثار بسیاری به چاپ رسیده است از جمله             

    … و شرح عروه، نگاهی به بردگی، دولت جمهوری اسالمی، بررسی مالکهای روانی در اسالم
  : اهللا شاهی چنین یاد کرده است در بیان خاطراتش از ارتباط با عزت) اصفهان. 1328(جنتی علی ـ 57

خیلـی از آموزشـها و بعـضی از    . آمـد  نمود و به منزل ما هم می  آقای عزت شاهی به قم رفت و آمد می        «
نـستیم کـه   دا  گرفتیم و بدون اینکه چیزی بگوید مـی   را از ایشان می…ها و   های آموزشی و اعالمیه     جزوه

  ».عضو گروه مخفی مسلحانه است، چون او زندگی چریکی داشت
  ) 89 خاطرات علی جنتی، (

  . 36و ) 4صفحه  (7های  بنگرید به اسناد شمارهـ 58
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تحـصیالت خـود را تـا       .  در حاجی آباد قم به دنیا آمـد        1329ـ محمد کچویی فرزند رمضان به سال        59

ط بد اقتصادی خانواده به کار در بازار روی آورد و شاگرد مغـازه  ششم ابتدایی ادامه داد اما به دلیل شرای     
. ای دست و پا کـرد       پس از چندی وارد حرفه صحافی شد و برای خود مغازه          .  آلبوم سازی شد    )کارگاه(

ای   اهللا خامنـه    او با شرکت در محافل و جلسات مذهبی و حضور در محافلی نظیر جلسات و درس آیت                
 شرکت در کالسهای درس عربی هیئت مکتـب القـرآن، بـا عناصـر مـذهبی و                  در هیئت انصارالحسین و   

  .  آشنا شد و به فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی روی آورد مبارز
ساواک در اقدامی ناموفق کوشید .  به خاطر اعترافات حسین جوانبخت دستگیر شد       1351 تیر   24در  

کچویی در دادگاه به یک سـال حـبس         . بیابداش بود     تا از طریق او ردی از عزت شاهی که شاگرد مغازه          
هـای فعـال و مبـارز حفـظ کـرد و در آذر        او پس از آزادی، ارتباط خود را با گـروه         . تأدیبی محکوم شد  

 به دلیل همین ارتباطات و پشتیبانیها و نیز نقل و انتقال پیغامهای عزت شاهی دوباره دستگیر شـد،        1353
اما در تغییـر شـرایط سیاسـی سـال            جرم به حبس ابد محکوم گردید،     او این بار در دادگاه به دلیل تکرار         

  .  مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد56 مرداد 28 و فشار کمیسیون حقوق بشر، در 1356
های فعال زندان و از زمره اصحاب فتوا بود کـه بـه نجاسـت مارکسیـستها اعتقـاد                     کچویی از چهره  

او با پیروزی انقالب اسـالمی و       .  آنها به مارکسیستها بود    رو مخالف مجاهدین و نزدیکی      داشت و از این   
و پـس از تخلیـه مدرسـه،     تشکیل کمیته استقبال در مدرسه رفاه مسئولیت انتظامات را به عهـده گرفـت،    

  .مسئولیت زندان اوین را پذیرفت
ان از رهبران سازم  (تأثیر محمدرضا سعادتی      ای که تحت     به دست کاظم افجه    1360 تیر   8کچویی در   
  .  بود ترور شد و به شهادت رسید) مجاهدین خلق
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  . برای اطالع بیشتر بنگرید به خاطرات محمد کچویی در پیوست چهارمـ 61



Ö¿ê kôï

ìzÜ ìvédBðú 

OñËýî: ÞPBJ|ðýõq



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   اهللا  حزب  با گروه
   یـک    خبـر از دسـتگیری       و جنجـالی     بزرگ   با تیترهای    مطبوعات 1344   بهمن  اوایل

   سـیدکاظم   آقـای   حـزب  رهبـر ایـن  . دادنـد »   اسـالمی   ملـل   حـزب  «  نـام    به   مسلح  گروه
   گـروه  از دیگر افراد مؤثر ایـن .  شدم   آشنا و دوست  با او در زندان   من   بود که  1بجنوردی

   و جـواد منـصوری    4، عربـشاهی  3زاده   سـرحدی   ، ابوالقاسـم  2 کرمـانی   محمدجواد حجتی 
 بـود و      کـرده    را پیـشه     مـسلحانه    مـشی    رژیم،   برای براندازی  5 اسالمی   ملل  حزب. بودند

   گـروه    ایـن   اشـتباه   بارزترین.  کند   فعالیت   و چریکی    کار تشکیالتی   درصدد بود بر مبنای   
در . چون رهبر آنها متولد و بزرگ شده عراق بـود         .   بود   ایران   از جامعه   عدم شناخت آنها  

  . رمز و مستعار داشتند  خود اسم کردند و برای  برگزار می ، آنها جلساتی  شناخت نبود این
   مثـل    عربی   کشورهای  های   و گروه    احزاب   با بعضی از     گروه   از افراد این    گویا برخی 

   ملـل   حـزب « خـود را       دلیـل    همـین   کردند و شـاید بـه        می  همکاری»   المسلمین  اخوان«
 بودنـد امـا از نظـر          و صـادقی     پـاک    انـسانهای    گرچـه    ایـشان  6. بودند   نهاده  نام»  اسالمی

 بر اثر آشناییها      گذشته  روابط   بودند و بیشتر بر اساس       ضعیف   خیلی   و سیاسی   تشکیالتی
  گیرند وقتـی   می  در عراق تصمیم    از ایشان   ای  عده.  بودند   شده   جمع  و یا رفاقت، دور هم    

  از جمله:  دادند   صورت   هم   کارهایی  بعد از شروع،  .  کنند   فعالیت   به   آمدند شروع    ایران  به
  ... و   افراد و انتشار جزوه ، جذب  تیراندازی ، تمرین  آموزشی  جلسات برگزاری
   از هرگونه فعالیـت      قبل   تشکیالتی،   ضعف   خاطر همان    نداشتند و به     بلندی  اقبالآنها  
بعد از چند   .  شدند   را متحمل    متفاوتی   رفتند و حبسهای     زندان   دستگیر شدند و به     عملی
 را    دیگـری    خود گـروه     پیشین   تجارب   به   با توجه    حزب   این   از آزادشدگان    تعدادی  سال
   کار تئوریک    خود را بر مبنای      فعالیت 47  آنها از سال  .  کردند  ریزی   پی 7» اهللا  زبح «  نام  به

   بـویژه    جامعـه    اقشار مختلـف     برای   عربی   کالسهای   خصوص  به.  آغاز کردند   و آموزشی 
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   صـورت    و بـه    ها و مراکز دیگـر شناسـایی         از دانشگاه    را هم   تعدادی.  دایر کردند   جوانان
در .  بود   کالسها جواد منصوری     بیشتر این   مدرس. کردند   می   کالسها هدایت   ن ای   به  هیئتی
   بـا تکیـه بـر    البالغـه  نهـج  از   و فرازهـایی   و احادیـث   آیـات   به  مربوط  کالسها متون   این

   تقریبـاً جنبـۀ      مرحلـه    این 8.شد   می  ، توزیع    مسلحانه   اقدام   به   و دعوت    ظلم   علیه  مبارزات
   کالس درس  فقط  پیوسته  ظاهر آن  باخبر بود چرا که  از آن   هم   رژیم   و حتی   ت داش  علنی
   و همکـاری   از آنهـا ارتبـاط     و بـا برخـی      رفتم   کالسها می    این   به   مدتی   نیز برای   من. بود

رانـی و حـضور در        ریشه برخی ارتباطات و آشـناییها از طریـق جلـسات سـخن            .  داشتم
 این مراکز افرادی آمد و شد داشتند که از برخـورد و گفتارشـان               در. هیئتهای مذهبی بود  

ای   ای آقـای خامنـه      مثالً اگر در جلسه   . آمد   می  کند و تند بودن آنها خیلی سریع به دست        
شنیدم که چه کـسانی   دیدم و می   گرفت، می   کردند و پرسش و پاسخی در می        صحبت می 

کارانه و نیز چـه       سانی سؤاالت سازش  کنند و چه ک     سؤاالت تند و تیز و انقالبی طرح می       
. اهللا آشنا شـده بـودم       های حزب   من نیز از این طریق با بچه      . کنند  کسانی اصالً سؤال نمی   

  .در فعالیتهای مذهبی ایشان، اهداف سیاسی نهفته بود
   بـه    اینکـه   رو بـود؛ در عـین        روبه   دوگانگی   با  اهللا  ، حزب    ایدئولوژیک   مسائل   لحاظ  به
 وجود   آنها تناقضاتی  در گفتار و حرکات  موارد  اعتقاد داشتند اما در برخی   ت سخ  مذهب
   گـروه    را بـرای     و سرقت    آنها دزدی    نمونه   عنوان  به. کرد   نمی   تطبیق   با مذهب    که  داشت
 دو  اهللا در حـزب . داد  نمی ای  اجازه  چنین  ایشان  به  مذهب  که دانستند در حالی   می  مشروع
 و    تأکید داشـت     و ایدئولوژیک    بر کار تئوریک     که   اول  دیدگاه.  بود   و فعال    حاکم  هدیدگا
.   را در دسـتور کـار خـود داشـت           البالغـه   نهـج  و     و تفسیر قرآن     عربی  رو خواندن   از این 

   دوم  دیدگاه.  بودند 10  آقازمانی   و عباس  9  جواد منصوری    دیدگاه   این   و مروجین   طرفداران
 و    فعـالین   ، کـه     داشـت    توجـه    آن   و آموزشـهای     مـسلحانه    و اقـدام     نظـامی   جنبـه    به  هم

   ایـشان   در میـان  .  بودنـد    و علیرضـا سپاسـی      ، بـاقر عباسـی       محمد مفیـدی     آن  طرفداران
   لحـاظ   به خورد، ضمن آنکه    می   چشم   به   زیادی  طلبی  غرور و جاه  )   دوم   دیدگاه  صاحبان(

   که  و پلیسی  جو خفقان   بودند، در آن    توجه   و بی    شلخته   خیلی  امنیتی و     تشکیالتی  مسائل
   غـرور هـیچ      بـود، آنهـا از روی        وظـایف    از اهـم     هر مبارزی    برای   امنیتی   مسائل  رعایت
 و در    کردنـد    آویـزان مـی      شلوارشان   پشت   را به    بزرگی  مثالً نارنجک . کردند   نمی  رعایت
 کامالً پیدا     از پشت    نارنجک  پوشیدند برآمدگی    می   هم   اگر کت    حتی .رفتند   می   راه  خیابان

   آنهـا بـا ایـن     کـه   بگـویم  بهتـر اسـت  . زد   مـی    بیرون   از زیرکتشان    اسلحه  بود و یا گوشه   
 آنهـا     دیگـر اینکـه     نمونـه .  بودنـد    نکرده   را درک    آن   و قدرت    پلیس   در واقع   احتیاطی  بی

 بر سـر قـرار        دیر و زودشدن     دقیقه 5  که  در حالی . گذاشتند  د نمی  موعد قرار خو     به  وقعی
   سـاعت    یک   ساعت،   آنها نیم   گاه.  باشد   داشته   خود و گروه     خطر جانی برای    توانست  می
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 اصـالً حاضـر       هـم    و تـأخیر داشـتند و گـاهی          قـرار تعجیـل     و یا حتی بیشتر در ساعت     
که من چند سالی است کـه از طـرف پلـیس و             گفتم    اهللا می   های حزب   ه بچه ب. شدند  نمی

ساواک تحت تعقیب و فراری هستم لذا بدون هماهنگی و اطـالع قبلـی بـه منـزل مـن                    
خواستند با من تماس بگیرند، بـا آنهـا در بیـرون از منـزل قـرار                   هر وقت آنها می   . نیایید
. رفتـیم    مـی  جایی که خیلی دور و با فاصله از منزل باشد، بعد با هم به منزل              . گذاشتم  می

گـاهی مجبـور بـودم آنهـا را تهدیـد کـنم،             . کـردم   من تا این اندازه رعایت مسائل را می       
تـان   گفتم که اگر روزی به خانه من آمدید و به دست پلیس دستگیر شدید مـسئولیت       می

گـویم    کنید، من صـریح بـه شـما مـی           شما با جان خود بازی می     . به عهده خودتان است   
ما که قـرار منظمـی نـداریم و         . رود  ام می    احتمال دستگیری  تحت تعقیب هستم و هر آن     

ام را تا عصر لو ندهم ممکن نیـست، از         اگر مرا بگیرند، تصور اینکه مقاومت کنم و خانه        
توانم مأمورین را در کوچه و خیابانها قال بگذارم، اما شـاید یـک روز                 آن گذشته من می   

و در آنجا به کمین نشستند و هر که         رودست خوردم و آنها محل زندگی مرا پیدا کردند          
آیید حتمـاً بـا همـاهنگی باشـد و            لذا اگر به خانه من می     . از در وارد شد دستگیر کردند     

بدون اطالع من کسی را همراه خودتان نیاورید، اصالً شاید من نخواهم کسی را بشناسم       
  .یا آن کس مرا بشناسد

آیند تا    د و سرزده به منزلم می     ها به قص    کردم بعضی از بچه     گاهی اوقات احساس می   
زد و    ام را مـی     من هم اگر کسی زنـگ خانـه       . کنم  بفهمند من با که هستم و یا چه کار می         

دادم، اگـر     اش کـنم، او را بـه منـزل راه نمـی             اگر با او قراری نداشتم بـرای اینکـه تنبیـه          
ـ   کرد، باز هم وی را از راهرو برمی خانه در را باز می    صاحب آوردم و  مـی  ه گردانـدم، بهان

اآلن : گفـتم   ام است که مایل نیستم شما او را ببینید و یا اینکه می              کسی در خانه  : گفتم  می
شـان    شـان در ایـن بـود کـه دل           متأسفانه ایشان اشتباه  . خواهم بروم   جایی کار دارم و می    

خواست همه یکدیگر را بشناسند و از اسم و رسم هم خبر داشته باشند، که این امـر                    می
البته بعدها با هدایت مجربین حزب،      . ترین اصول امنیتی بود     ده گرفتن یکی از بدیهی    ندی

  . شان اسامی مستعار در نظر گرفته شد برای
به خاطر همین ظرایف بود که وقتی من بـه آنهـا برخـوردم، در مـدت کوتـاهی بـه                     

 را بـه    اسرارشان پی بردم و حاضر نشدم امکاناتی در اختیارشان قرار دهم و یـا افـرادی               
دانستند که مـن      ای از آنها از سوابق من مطلع بودند و می           در ضمن عده  . آنها معرفی کنم  

با بسیاری از افراد مبارز آشنا و در ارتباط هستم، لذا اصرار داشتند که برخی را بـه آنهـا                    
شناسـم    گفتم کسی را ندارم و یا کسی را نمی          کردم و می    معرفی کنم، و من استنکاف می     

رو، اگرچه با آنها بـودم ولـی چـون بـه لحـاظ امنیتـی             از این . د کار شما بخورد   که به در  
  .دادم امیدی به آنها نداشتم، کارهایی را جداگانه انجام می
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 25افراد  .  بود   کم  شان   و سال    و سن    جوان   اسالمی   ملل   نیز مانند حزب    اهللا  افراد حزب 
 و    الزم   و پختگـی     آنهـا فاقـد تجربـه        طرفی از. شد   می   آنها یافت    در میان    سختی   به  ساله

 بودنـد و      و بـا شـور و حـرارت          پرانرژی   دیگر خیلی   از طرفی .  بودند   جامعه  شناخت از 
رو   ندارنـد و از ایـن    کـارکردن   حـال  گفتنـد آنهـا     نبودند و می     قایل   قدیمیها ارزشی   برای

 از    نگـرفتن    را در مـشورت     امنیتـی    مسائل   رعایت   اشتباه،   به  همچنین.  هستند  ضدانقالب
  در میـان . بها  کم  پربها بودند و دیگران  خودشان  خالصه. دانستند  ترها و قدیمیها می     بزرگ
   قایـل    طبقـه    ایـن    بـرای    بودند و نقـشی      اصالً ضدروحانی    بودند که    هم   افرادی  اهللا  حزب

 و یـا     گیری   تصمیم   گونی  گونه   این .کردند   کار می    با دیگر افراد هم      حال  نبودند و در عین   
   در خـود بـا دیگـر افـراد گـروه تفـاوت       کشاند، و آنها کـه   می بست  بن  را به  ریزی  برنامه
  .شدند  جدا می دیدند از آن جمع می

 امـر را     خواسـتند ایـن      نمی   خودشان  البته.   از آنها جدا شدم    49   نیز در اواخر سال     من
  خواهی   نمی   نداری   تو ما را قبول      چون  شناسیم  ما تو را کامالً می      گفتند که   می.  کنند  قبول

   تـو اجـازه   ، اصـالً ذات    بردار نیـستی     دست   تو از مبارزه     که  دانیم   ما می    ولی  با ما کار کنی   
   را از تـو قبـول        و درخواسـت     حـرف    و مـا ایـن       امور کنـار بنـشینی       از این   دهد که   نمی
  . کنیم نمی

  
   اهللا  حزب روه بر گ نقدی

   با برخی    هر از گاهی   1350 اما تا شهریور       جدا شدم،   اهللا   حزب   از دوستان    من  با آنکه 
  ، بهتـر اسـت       هـستی    تعقیـب    تو تحت   گفتند فالنی   می.  کردم   برخورد می    تصادفی  از آنها 
   کـنم   حمـل  لحه اس  با خودم    که   نیستم   دیوانه  من:  گفتم  می.   کنی   تهیه   اسلحه   خودت  برای

   زنـدان محکـومم      سـال   بگیرند به دو یا سـه     )   اسلحه  بدون ( طوری   اگر مرا همین    چرا که 
  خواهم   نمی   خواهم شد، و من      ابد محکوم    حبس   به   دستگیر شوم    اگر مسلح   کنند ولی   می
   تـسلیم  بیاینـد   دنبـالم   و هـر وقـت      کـنم    نمی   هم   شود مقاومتی   ، اگر چنین     بروم   زندان  به
   دوسـت   چـون  من:  گفتم می.  نشوند  دماغم  تا موی ترساندم  می  هم آنها را  گاهی.  شوم  می

، هـر   دهـم   چیز را لو مـی   و همه کنم  نمی  مقاومتی ، اگر دستگیر شوم  بروم  زندان   به  ندارم
  . شوم  می  تسلیم  بیایند خودم  دنبالم وقت

مـن  .  بیاورند  اسلحه  تا برایم  گذاشتم قراری. سلح شوم م  که بر اثر اصرار آنها پذیرفتم  
   میـدان    بعـدازظهر و در اطـراف      2 قـرار حـدود       سـاعت .  دانـستم    مسیر آنها را می     تقریباً

   بایـد از بـازار بـه        مـن . بود) شهید محمد مهدی مشهدی رحیم    ( زیبا     در خیابان   خراسان
 بـا او      کـه    کسی  نه( از آنها      آمدم، یکی    ری  ان در خیاب    ادیب   کوچه   به  وقتی.  رفتم  آنجا می 

   و از پـشت   داشـت   تن  تریکو به او پیراهن. کرد  از آنجا عبور می  که  را دیدم )  قرار داشتم 
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 قبـضه  دو     حـاوی    داشـت    در دسـت     هم   بود، پاکتی    مشخص   نارنجک   برآمدگی  کمرش
   بـه    توجهی  داد و هیچ     می   ادامه   راهش   به او.  بود   کرده   انگور استتار    زیر مقداری    که  کلت

 و در     کـردم    حرکـت    دنبـالش    سر به    از پشت   کمی.  رفت   هوا می    سر به   . نداشت  اطرافش
   نـارنجکش    روی   را به    دیگرم   دست  زمان   هم   کوفتم و    سرش   به   با مشت    مناسب  موقعیتی
   روی  ها بـه     شد و انگورها و اسلحه      رها   از دستش    کرد، پاکت   او ترسید و هول   .  گذاشتم
   هم  او کمی .   کردم   جمع   آنها را از زمین     ، سریع    نرسیده   از راه   تا کسی .  شدند   پخش  زمین

   سـخت    امنیتـی    مـسائل    نکـردن    خاطر رعایت    او را به     بود اما من     ترسیده   کار من   از این 
  جالـب .   غیر از او قـرار داشـتم         دیگری  س با ک   من.   افتادیم   راه  بعد با هم  .   کردم  سرزنش

 و    بنـا بـود نتیجـه        زنجیـروار کـه     طور قرارهای    و همین    قرار داشت    با کسی    او هم   اینکه
بـرد و از       مـی    مسیر خودش    مرا به    سادگی  او از روی  .  باشد   من   به   اسلحه   تحویل  آخرش

 بـا    هـم  11در آنجا محمد مفیـدی .   رفتیم زیبا  خیابان  به  ما با هم  باالخره. شد   جدا نمی   من
 پـر از پوسـته        گـونی   یـک .  آمـد    داشت   تن   به  ای   پاره   پیراهن   که   در حالی    دوچرخه  یک

  ، کـه     کـنم    با آنها چـه      عصبانیت   از فرط   دانستم  نمی.   بود   بسته   دوچرخه   ترک   به  نارنجک
  بعـد سـه   .   با آنها برخـورد کـنم        موقع   تا به    کردم  خودخوری. کردند  مباالتی می    بی  چنین
بـا آنهـا    .  بـود    منتظـر آنهـا     12در آنجا علیرضا سپاسـی    .  تر رفتیم    پایین   کوچه   یک   به  نفری

 منتظـر    دل   خوش   مصطفی جوان    ورزشگاهی  ، مقابل    رفتیم   دیگری   کوچه  به(!)  دستجمعی
 از   کـه   بـا مـن    ساعت  نیم در عرض   بودند که اهللا  حزب  نظامی   از شاخه   همه.  بود  ایستاده

   بـه    کـردم    بـود، شـروع     حـاال وقـتش   .   بـودیم    شده  جا جمع    در یک    بودم،  آنها جدا شده  
   شدید شهید محسوب  کشته  راه  اگر شما در این فکر نکنید که  :  ، گفتم    و پرخاش   سرزنش

   مـردم    بـه    و نهایتاً نـسبت     نتا   گروه   و بعد به     خودمان   به   اول   شما در وهله    شوید بلکه   می
   سرمایه   را که    گروه   راحتی   به   ندارد که    با خیانت    کار شما فرق چندانی     این.  هستید  خائن

   وضـع  شـما اگـر در ایـن   . دهید  قرار می  خطر و انقراض   در معرض    است   مردم  مبارزاتی
   را بـه    احتیـاطی   شما بـی  . دای   زده   ضربه   مردم   مبارزاتی   و حرکت    جنبش  دستگیر شوید به  

 را    پلـیس    قـدرت   انگـاری   کنیـد و بـا سـهل         نمی  اید و خطر را درک       رسانده  حد اعالیش 
  . بگیـرم    اسـلحه   احتیـاطی    و بی   مباالت   افراد بی    از چنین   توانم   نمی  من. اید   گرفته  کم  دست
  13.  گفتم آمیز آنها را ترک  تند و سرزنش  از نصیحتی پس

   خـورد و بخـش    از ساواک   کاری  ای   ضربه   خلق   مجاهدین   سازمان 1350در شهریور   
ساواک در اثر خیانـت فـردی بـه نـام           .  دستگیر شدند    و اعضایش    از کادر مرکزی    زیادی
 ساله شاهنشاهی، در بامـداد      2500دلفانی، در آستانه بر پایی جشنهای       ) مراد  اهللا(مراد    شاه

های امن و مخفی سازمان مجاهدین        به بیشتر خانه  سابقه     با یورش بی   1350اول شهریور   
این اقدامات ساواک تا    . خلق، تعدادی از کادر مرکزی و اعضای فعال آن را دستگیر کرد           
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نـژاد ادامـه یافـت و در          آبان ماه و دستگیری رهبران اصلی سازمان، چون محمد حنیـف          
 دسـتخوش   نتیجه وضعیت جدید سازمان را به لحـاظ رهبـری، تـشکیالت و اسـتراتژی              

 در ببـرد،    بـه   سـالم   جـان   حمالت  بود از این  توانسته  که ، کسی  احمد رضایی .تغییر کرد 
 را   و جـور کنـد و بازمانـدگان آن     را جمـع   سـازمان   شـکلی   کـرد تـا بـه        فراوانـی   سعی

 دو   بـود کـه      مجاهـدین    فعـال    از اعـضای    14 خوشـدل    جوان  مصطفی.  نماید  دهی  سازمان
   خوبشان  های  کرد و بچه     می   اینها را کنترل    اهللا   در حزب   کرد؛ یعنی با حضور      می  کار  جانبه

   از ضـربه    پـس .   سـازمان    بـود بـرای      پاچالی  حزب،. کرد   می   مجاهدین   سازمان  را جذب 
   سازمان   برای  اهللا   حزب   و استعدادهای    از امکانات   کرد که    می   تالش   او خیلی  50شهریور  
،  اهللا  نظـامی حـزب    خـود در شـاخه    همکـاری   سـال   دو ـ سـه    طی او که. د نمای استفاده
 با    پس   از آن  د، کن   را با خود همراه      و محمد مفیدی    ، علیرضا سپاسی     باقر عباسی   توانست
 را در     سـازمان   هـای    و نوشـته     بـود جـزوات      کرده   درست  اهللا   در حزب    که   جدیدی  جبهه
   آقازمـانی    و عبـاس    جواد منـصوری  . کرد   می   توزیع  اهللا  حزب   اعضای   میان   وسیعی  سطح

.  بـود    از حـزب     جـواد و عبـاس       جـدایی    آن   حاصل   که  کردند   می   و مخالفتهایی   انتقادات
   روابـط    در جریان    بعد از مدتی     هم   رفت و جواد منصوری      لبنان  به)  آقازمانی ( ابوشریف
  . دستگیر شد انفرادی

 گرفتنـد و      ارتبـاط    و رضا رضایی   15 ، با احمد رضایی      و باقر عباسی     و سپاسی   مفیدی
   را صـورت     کارهـایی  51   سـال    افزودنـد و در اوایـل        با سازمان    حزب   همکاری  بر دامنه 
 غیـر     را به    امر مشکالتی    این  البته.  فراهم شد    در مجاهدین   اهللا   حزب   ادغام   زمینه  دادند که 

   طـرف  از یـک .   داشـت   در پـی   و ابوشـریف    منـصوری    چـون   به عناصر باتجر   از جدایی 
   به   مفیدی   مثل   دیگر کسانی   دادند و از طرف      زیاد بها نمی    اهللا   حزب  های   بچه   به  مجاهدین

  بهـایی   کـم    بـا آن    طلبی   جاه  این. دادند   نمی   رضایت   سازمان   در مرکزیت   کمتر از عضویت  
   بـه    حزب   نظامی  تقریباً شاخه .  حرفها بود   تر از این    اساسی   مشکالت،  البته. شد   نمی  جمع
   را بـه    ، اصالت    نداشت   فرقی   و غیرمذهبی    مذهبی   بود و برایشان     افتاده   روشنفکری  ورطه
 و نماز     داشت   چپ   موضع   مارکسیست شده بود،   50 از سال     باقر عباسی . دادند   می  مبارزه
   فـرش    یـا روی     زمـین   کـرد و روی      نمـی   ز مهر اسـتفاده   خواند ا    می  خواند و اگر هم     نمی

   و مهـر مخـصوص       با سنیها نباید مهـر بگـذاریم         وحدت  برای«:  گفت  می. کرد   می  سجده
   طریـق    این   به   پندار بود که    در این . کرد   می ا اقتد   زنش   در نماز به    سپاسی» . ها است   شیعه
  . کند حل حد   تا این  و مرد را توانسته  زن مسئله

 چنـد مهـر بـر         بود و   مدر یادگار ما    که  ای   سجاده  من.  دو نبود    بهتر از آن     مفیدی  وضع
  ای   پارچـه    تکه   عزیز بود چرا که      خیلی   یادگار برایم   این.   گذاشته بودم    اتاقم   طاقچه  روی

  گـاهی . ال کـرب    از تربـت     تسبیح   و یک    تن   پنج   انگشتری عقیق    و یک    مادرم بود   از لباس 
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   جانمـاز را پهـن       ایـن   افتادم   می   یاد مادرم    و به    داشتم   حالی   که   جمعه   مثالً شبهای   اوقات
.  گـرفتم   مـی   خاصی  حال خالصه...  و  و دعایی  و قرآن خواندم  نماز می    و رویش   کردم  می

.  نمـاز بخوانـد   و خواست) آمد  ما می    منزل   به  او هرازگاهی ( آمد    ام   خانه   به  روزی مفیدی 
 مهـر    از  کـرد و فقـط    پـرت  ای  گوشه  را به سجاده.  جانماز را باز کرد  و آن    قصد رفت   به

؟ اگر     کار را کردی    محمد چرا این  «:   گفتم  بعد از نمازش  . برای نماز خواندن استفاده کرد    
  داری   سـرمایه   ه کارها نـشان    ، این   نه«:  گفت» ! بود   در کنار سجاده     که  خواستی   مهر می   فقط
  » . است

خواند، اگـر      زور می    را به   اش   نماز یومیه    که  دیدم   و می    با او بودم     سال   حدود یک   من
بایـد در  . زنـد   می  نوک  زمین  تندتند به  که  کالغی  و تند مانند   قدر سبک   خواند، آن    می  هم

  .کرد  می  زندگی  بود و طور دیگری  پدر محمد پزشک  که نظر داشت
  دانست  می داری  سرمایه  را نشانه  کهنه  پارچه  تکه  یک  بود که قدر خشک  این  از طرفی 
   نمـاز یومیـه هـم       افتـاد و در گـزاردن        می  ور بام    از آن   قدر باز بود که      دیگر آن   و از طرفی  

   تـرک    نمـاز شـبش     کنند کـه     می   طور درست    این  اش  بعد در دفاعیه  . کرد   می  انگاری  سهل
 بلـد نبـود و     را هم  قرآن   روخوانی  او حتی . خواند   می   و چنان    را چنین   شد و یا قرآن     نمی

   16. بودند  کرده  درست از او بت
خواهیـد     مـی    را کـه     هـر کـس     گفـت    مـی    بود که    این   داشت   مفیدی   که  ایراد دیگری 

خواستند    می   را که   ؛ لذا هر کس      بزنم   و محک    باید او را بشناسم      کنید ابتدا من    عضوگیری
 محمـد بـا او        دو جلـسه     یکـی   گذشت؛   می   و فیلتر مفیدی     کنند باید از کانال     عضوگیری

   اسـاس    بر ایـن   17!  یا نه    هست   دردخوری   به   آدم  داد که    می  کرد بعد تشخیص     می  صحبت
  .  شناخت  را می همه

  تـو اگـر روزی    !  کنـی    مـی   نت خیا   واقعاً داری    کارت   تو با این     او گفتم    بار به   چندین
  ام تکـه  ، اگر مرا تکـه  نه«:  گفت  و او می  بزنی توانی  را می  ضربه  ترین   بزرگ  دستگیر بشوی 

. دهیـد    پربهـا مـی      خودتـان    به  . است   شما همین   اشتباه«:  گفتم  می» . گویم   نمی  کنند چیزی 
 را داریـد      تحملش   ببینید که   زنم ب   پایتان   کف   شالق به    صد ضربه    کنید، بیایید من    آزمایش

  شـان  تکـه    اگـر تکـه     زنند حتی    نمی   حرفی  کردند که    فکر می    نخورده   کتک  آنها. یا ندارید 
کرد مـا      کار می    چه   زیر شکنجه    حبشی   بالل  گفتند که   دادند و می     می  شعارهایی هم . کنند
   بودنـد و همـان       کرده   و درک    دیده  پیغمبر را    زمان   آنها در آن    گفتم  می.  کنیم   می   همان  هم

 آنهـا را      زمـان    در آن   شـان    و صـداقت     بود؛ تقوا، ایمـان      قلب   قوت   پیغمبر برایشان   دیدن
 طور   چه  خوانی   زور می    را به    نمازت  عالی   جناب   که   زمان  اما در این  . کرد   می   مقاوم  خیلی

  ؟! کنی  می  پیغمبر مقایسه  را با زمان خودت
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  18  طاهری  سرتیپترور
.  کنـد    ائـتالف    بـا سـازمان     اهللا  ، قرار شد حزب      و تالشهایی    از صحبتها، مذاکرات    پس

   و آزمایـشی بـه آنهـا         کـار مـشترک      اولـین    عنـوان    را به    طاهری   ترور سرتیپ   مجاهدین
، علیرضـا     19، بـاقر عباسـی       محمـد مفیـدی      طـرح    این   کردن   پیاده  برای. دنده  پیشنهاد می 

 ـ چهـار    از سـه . کردنـد   مـی   شناساییها را شروع اینها.  شدند  انتخاب دل  و خوش اسیسپ
چـرا  .   است  در میان ای  و نقشه   طرح   چنین  دانستند که    می   افراد هم    بقیه   از ترور،   روز قبل 

  در  گفتنـد کـه     رفتند، می    می   آشنایی   منزل  اگر به . زدند   جار می    چهار نفر خودشان     این  که
   به   عملیات با سر زدن      شب   در همان    از ایشان    یکی  حتی! شود   می   روز خبری    دو سه   این
 دعـا    دهـیم،   را انجام  ما فردا عملیاتی  قرار است  بود که ها گفته  نفر از بچه  دو ـ سه  منزل

   من   که  بدانید   برنگشتم 9   و اگر تا ساعت      رزرو هستم    من   بود که   گفته!   شویم  کنید موفق 
 و    وقـوف    بودنـد اصـالً صـالحیت        شده   مطلع   جریان   از این    که   افرادی  حال!  ام   رفته  هم

 بود،    از غرور ایشان     برخاسته  دقتیها که   توجهیها و بی     بی  این.  امر را نداشتند     از این   آگاهی
 دادنـد و      انجـام    را بـا موفقیـت       عملیات   چهار نفری   اینها.  یافت   نیز ادامه   بعد از عملیات  

 کنند و در انظار   و ردپاها را پاک     خود را مخفی     سرعت   باید به    که   است  طبیعی. گشتند  بر
   در خیابانها ظاهر شدند و به    عملیات   صبح   از همان    آقایان   این  ولی.  ظاهر نشوند   عمومی

 رفتند    اکبر مشدی   یفروش   بستنی   به   چهار نفری   بعدازظهر هم . رفتند   سو می    سو و آن    این
   خیابـان    اطـراف    بـه    و مفیدی    عباسی  بعد هم .  خوردند   بستنی  شان   موفقیت   سالمتی  و به 
) رحـیم   شهید محمدمهدی مشهدی  ( زیبا    و خیابان ) شهید سید عبداهللا رضوی    (  مَنْگل  آب
  .ند بود ه بازار آمد  طرف  به  هم  و خوشدل  و سپاسی ندرفت

 بودنـد بلنـد بلنـد      اجـرا کـرده      کـه    عملیـاتی    به   راجع   و مفیدی   ی عباس   منگل  در آب 
 درصدد بـر   پاسبان. شود  می  آنها مشکوک  به  پاسبانی خندیدند که   کردند و می     می  صحبت

 تـو بـود       رئـیس   گویند پـدر آنکـه      خندند و می     آنها می    کند که    آنها را بازرسی    آید که   می
. آورند  درمی  را از پای  پاسبان ای  گلوله  و در آنجا با شلیک      نیستی   عددی   تو که   درآوردیم

 جـدا     از هـم    شـوند کـه     آنها مجبـور مـی    . کنند   می   آنها را تعقیب     گیر و دار، مردم     در این 
 گیـر    منگـل    در آب    را مـردم    کند اما بـاقر عباسـی        فرار می    جنوب   از طرف   مفیدی. شوند
   آقارضـا نجـار، کـه     نام  به  فردی  شکم  به   هم  ای  ، گلوله   او با شلیک تیر هوایی    . اندازند  می

 درویـشی     حسین   نام   به   پلیس   دانشجوی  بعد یک . زند   می   است،   داشته   همکاری  با پلیس 
 کمر باقر     به   با موتورش   ای   کوچه  کرد و در داخل      می   او را تعقیب    ای   با موتور دنده    را که 

 14 کالنتـری     ماند، و گشت     نمی   برایش  دیگر فرصتی . کشد  یزده بود، او را هم با کلت م       
  .شود  فرار می  به  موفق اما محمد مفیدی. برد کند و می رسد و او را دستگیر می  می از راه
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 و    دوسـت   دانـد    مـی    کـه   او در حالی  . دهد   می   ادامه   اشتباهاتش   به  اما مفیدی همچنان  
 باز حاضر     حال   با این    است،   او هنوز زنده    داند که   و نیز می     است   دستگیر شده   رزمش  هم
 او   پلیس کشد تا  می  اینجا و آنجا سرک شود و به  نمی  امنیتی  اصول ترین   بدیهی   رعایت  به

  اند چـون     گفته  برخی.   است   دستگیری   بر این   دو روایت . کند   دستگیر می    راحتی  را هم به  
   است،  و آمد داشته  رفت  او بود و محمد با خواهرش   شوهرخواهر  شیبانی]   عباس[دکتر  
. کنـد    را دسـتگیر مـی       مفیـدی    طریـق   گیرد و از ایـن      نظر می    را تحت    شیبانی   منزل  پلیس
   او بـرای    گاهی   صبح   و اینکه    محمد است    و تمام    تام  احتیاطی   از بی    دیگر حکایت   روایت
   کـه   کند در حالی     ظاهر می    در انظار عمومی   رود و خود را      می  پزی   کله   به   صبحانه  صرف
 و دستگیر     او را در آنجا شناسایی      مأمورین.   است   و در اختیار پلیس      او تکثیر شده    عکس

 با خود     همیشه   که  ضمناً اویی .  او دارد   احتیاطی   از بی    فوق نشان    هر دو روایت   20.کنند  می
   کـه   سـیانوری   و از جعبـه   اسـت   اسـلحه   بـدون   شرایطی  در چنین کرده  می   حمل  اسلحه
  گیـری    تـصمیم    بر سر دوراهی     وقتی  یعنی. کند   نمی   استفاده   هم   دانه   یک   دارد حتی   همراه
 در    مـرگ    بمانـد و دسـتگیر شـود هـم          و اگـر زنـده    . تواند سیانور بخـورد     رسد، نمی   می

  فرصتی)  سیانور   بر اثر بلعیدن    شدن  کشته (  اول   در حالت    که   تفاوت   با این    است  انتظارش
 و   گذشـت   کـه    حال  آورد در عین     نمی   پیش   هم  ای   را لو بدهد و مسئله       تا او کسی    نیست

   قاطع   تصمیم   این   ظهور رساند، او باید سریع       منصه   کار به    با این   توانست   را می   فداکاری
   قابـل    از دسـتگیری    محمد پس    وضعیت   جایز نبود چرا که      درنگ  ای  لحظه.  گرفت  را می 
 و   باقر عباسـی   شد که و این.  دهد تواند انجام  نمی  کار را هر کسی  نبود، اما این   بینی  پیش

 دستگیر  51 در شهریور      خوشدل   میان  از این .  شدند   سپرده   اعدام   جوخه   به  محمد مفیدی 
  ستگیر نشد و با مجاهـدین      د   شد، اما علیرضا سپاسی      کشته   رژیم   به دست  54  و در سال  

 و   گرفـت   جـای   شد و در مرکزیـت مجاهـدین      مارکسیست 54   و در سال     داشت  ارتباط
 21. دارد   حاضر ارتباطی    در حال    هم  با شوروی  .کند   می   پیکار همکاری    با سازمان    هم  اآلن

  ، توسـط  بـود   مهمـی   مـدارک   بودند و حاوی  کشته  را که  22  دو مستشار امریکایی    کیفهای
   سـرتیپ   شـدن    بـا کـشته      ترتیـب   بـدین .  دادنـد    تحویل   عوامل شوروی    به   سپاسی  همین

  . شد  بسته  پاشید و دفترش  از هم اهللا ، کالً و عمالً حزب51 در مرداد  طاهری
   از اعدام    قبل   اصالً وی    سر و صدا شد و گفتند که         خیلی   هم   مفیدی   شکنجه   به  راجع

طور نبود و      این   که  در صورتی .   است   نرسیده   و اصالً به اعدام      شده   کشته  در زیر شکنجه  
و پـذیرفت کـه خـودش و چنـد نفـر               چیز را گفت     برید و همه     اول   ساعت   همان  او در 

شـناخت لـو      او حتی افرادی را که از ده سال پیش می         . اند  دیگر مبادرت به این کار کرده     
  .د که بیست تومان بابت خاک زغال به او داده بودمثالً نام کسی را برده بو. داد
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 حاضر    کردند خود مجاهدین     اعدامش   وقتی   بود که    او خراب    بازجویی   قدر وضع   آن
، که دیدنـد       مدتی  بعد از .  مجاهد قلمداد کنند     یک   عنوان   بدهند و او را به      نشدند اعالمیه 

 کردنـد و      سـاختند و آقـا را قهرمـان         بـت  از او     ، اسـت    تبلیغاتی   وسیله   بهترین   وی  خون
 کردند    تبلیغاتی   تغذیه   حسابی   و عباسی    مفیدی   از خون   مجاهدین.  ساختند   دفاعیه  برایش

  اش  در دفاعیـه     مفیـدی    کردند کـه     خود سود جستند، نوشتند و توزیع        نفع   به  و از جریان  
   اجـازه    نظـامی    در دادگاه    که  صورتی در     است   کرده   حمله   کسی   و به    گفته   و چنان   چنین
 در   مفیـدی   کـه  ای  آمـد؟ دفاعیـه      از کجا بیـرون      دفاعیه  اصالً این . دادند   کارها را نمی    این

بردنـد و بعـد           کمیته   به   انفرادی   گذاشتند و او را از سلول       اش   پرونده   ارائه داد، در    دادگاه
 یـا    کـسی   بخواهد به  که  نبوده  عمومی  در سلولاو.  کردند گردانند و اعدامش  او را بر   هم

  معلـوم .  را بـشنود    دفاعیـاتش    نبود تا کـسی      علنی   هم   بگوید، دادگاه    از دادگاهش   کسانی
   کـه   باید بگـوییم   باشد پس ای  دفاعیه ؟ اگر چنین  است   از کجا آمده     دفاعیه   این   که  نیست
  یـا اینکـه  .   است  داده   را بیرون    دفاعیه   و این   بوده مبارز     خودش   هم   ارتش   دادرسی  رئیس
   این  قدر مسلم !  شده است    آنها وحی    به   در خواب    دفاعیه   و این   اند  نما شده    خواب  آقایان
کردنـد تـا از آنهـا            بنـدی    را سـرهم     جمالت   این   که  دانیم   و ما می     است   ساختگی  دفاعیه
  .دند و بر  ساختند که.  کنند استفاده
  

    شکننده  و مقاومت مبارزه
ما این همه آدمهـایی را کـه در زنـدان هـستند از کنـار خیابـان                  «: گفتند  ساواکیها می 

حاال یکی پنج نفـر و دیگـری ده نفـر و آن             . اند  آنها، همدیگر را به اینجا آورده     . نگرفتیم
  ».بستگی به آدمش دارد. یکی پنجاه نفر را آورده است

 در    گردد کـه     برمی   ناخالصیهایش   به   و دادگاه   ، زندان   ر بازجویی  د   مفیدی   ضعف  علت
 در نـاز     کسی که .  و در آنجا بروز کرد       داشت   در بیرون    که  وابستگیهایی. کند   می  آنجا گل 
   اسـت   نکـشیده   و سـختی     نرفتـه    پـایش    کـف    تیـغ    اصـطالح    و بـه     شده   بزرگ  و نعمت 

. شـود    مـی    مـضاعف    هـم    باشد آن    ضعیف  اگر ایمانش  کند، و     تواند شالق را تحمل     نمی
   زنـدانیان    کمیـت    چـرا در زنـدان،       کـه    داشـت    تأمـل    جـای    همیـشه    سؤال   این   من  برای

 بود   فاحش  خیلی  تفاوت ؟ این    است   مسلمان   از مذهبیهای    بیش   و مارکسیست   کمونیست
   بـه   ولـی .  از تعـداد مـذهبیها اسـت        ون افز   تعداد مارکسیستها   آمد که    نظر می    به  و همیشه 

و نیـز بایـد پرسـید چـرا افـراد           .  بودنـد   تـری    نازل   آنها در سطح     و کیفی    محتوایی  لحاظ
 بودند و بعـد       تلویزیونی   و اعترافات    مطبوعاتی  های   مصاحبه   حاضر به    همیشه  غیرمذهبی

  شدند؟  می  پشیمان  علنی  در دادگاه هم
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   مبـارزه   و عرصـه   آزادی  از زمان  کامالً متفاوت  شرایط   و دادگاه    و زندان   در بازجویی 
   مطـرح    و زنـدگی     مرگ   مسئله  شود برایش    دستگیر می    کسی  وقتی.   است   از زندان   خارج
 تشر    با یک    شالق فقط    بدون   از دستگیری    باشد پس    نداشته   ایمان   آخرت  اگر به . شود  می
  اگـر شـالق بخـورد بـرایش       .  ندارد   ایمان   آخرت   جزای   به  نچو. دهد   چیز را لو می     همه

 و  رگمـ  « آنجـا دیگـر مـسئله     .   را خواهـد گرفـت       آن   و جزای    جواب   که   نیست  پذیرفته
 نفـر     بیست   کتاب،   خاطر یک    به   وضعی   در چنین    که  بینیم  لذا می . شود   می  مطرح»  ندگیز

  مبارزِ فاقـد بیـنش     [.افتند   گیر می    گروه   تمام   کار جزیی    خاطر یک   شوند و به    دستگیر می 
 نـدارد و      اعتقـادی    عمـل    مکافات   به  آید و چون     می   تنگ   عرصه بر او     که   وقتی  توحیدی

   اسـت    او این    زندگی   همه  داند که    می   دنیوی   و آسایش   ، رفاه    از لذتها    را محرومیت   زندان
   خـود را بـه       از ایـن    لذا بـیش  . پندارد  ر و مزد می   اج   را بی    در برابر شکنجه    و نیز مقاومت  

  و حاضر نیـست ] شود  می  و اعتراف  همکاری اندازد و حاضر به      نمی   و محرومیت   سختی
   آنهـا در زنـدان    کمیـت    فزونی   امر موجب   این.  کند   دیگری   را فدای    خودش   از این   بیش
توان تعمـیم داد و نبایـد         ص چپ نمی  ها و اشخا   هالبته این امر را به تمامی گرو      . شود  می

  . را نادیده گرفت…ها و ها، روزبه ها، گلسرخی به سبب آن، مقاومت احمدزاده
   بـه   کرد با توجه    می]  و تمام   تام [ شد و اعتراف     حاضر می    هم   مذهبی   اگر زندانی   حال

خـود  . شـد   ی مـ    زندانها مملو از افـراد مـذهبی         مذهبی،   مبارزین   فعالیت   و گسترش   دامنه
   خیلـی    مذهبی  های   بچه   شکنجه   و تحمل    مقاومت  اند که    معترف   هم   غیر مذهبی   مبارزین

سـاواک   23.  اسـت    و شخـصی     نیـست    علمـی    مـسائل   گویند این   ، و می    بیشتر از آنهاست  
آینـد،    شوند و به زندان می      گفت غیرمذهبیها آدمهای منطقی هستند، وقتی دستگیر می         می

شـوند و     د کلمه با آنها منطقی صحبت کنیم، آنها محکـوم و متقاعـد مـی              کافی است چن  
های مذهبی اصالً منطقی نیـستند مثـل مریـدهای حـسن              اما بچه . زنند  حرفهایشان را می  

شـدند تـا سرسـپرده کامـل حـسن             می  دادند و نشئه    صباح هستند که بهشان حشیش می     
مـذهبیها هـم بـا      . گذشتند  یصباح شوند و دست به ترور بزنند و حتی از جان خویش م            

ای بـرای خـود در        شان کرده امید و آینـده       العین در بهشت و ذهنیاتی که نشئه        وعده حور 
انـد و مقاومـت       ها و منطقهای این دنیا بی تفـاوت         آخرت متصور هستند، نسبت به وعده     

لـذا بـه هـیچ      . گویند اگر شکنجه هم بشویم آن دنیا اجرش محفوظ اسـت            کنند و می    می
  . رود شان فرو نمی طق در کلهوجه من

   و استراتژی    در مشی    و مجاهدین   اهللا   حزب   مثل   مخفی  های  دیگر گروه   ی اساس  اشکال
 را    باشـد تـا بتوانـد جامعـه          جامعه   باید در متن     مبارز و سیاسی     آدم   معتقدم  من. آنها بود 
 را   و مبـارزاتی     فکـری   ن جریـا    یک   یا هدایت    جامعه   رهبری   ادعای   که  کسی.  کند  تحلیل

 درگیـر شـود، نبایـد خـود را در             شاهنـشاهی    سیـستم    مثل  خواهد با سیستمی    دارد و می  
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 بگیـرد و بگویـد     بـر آتـش    کند و از آنجا نظر و تز بدهـد، از دور دسـتی            پستوها مخفی 
تـا   مبـارز   هـای   گـروه  این.   است  شکست  به  محکوم ای  و شیوه  مشی چنین. »  کن  لنگش«

   و پـرورش     تربیـت    قابلیـت   کردند کـه     را پیدا می     دردبخور و کارآمدی     به   عنصری  وقتی
و بایـد   [!]  هـستی    انقالبـی   ناآلگفتند تو دیگر      کردند و می     می   او را مخفی    ، سریع   داشت
 و منجر     داشت   عکس   کار نتیجه    این   که  در حالی [!]  کنی   را حفظ    تا خودت    شوی  مخفی

 افـراد     ایـن   های   خانواده   باید در نبود آمادگی      را هم   دلیلش. شد   او می   ر و لو رفتن    فشا  به
  . جست

 را    فامیـل   ، تمام   آمد، پدر و مادرش      نمی   خانه  شد و به     می   مخفی   مدتی   شخصی  وقتی
   بـسیج    فرزندشـان    یـافتن    را بـرای     و دوسـتان     آشـنایان   گذاشـتند و همـه       مـی   در جریان 

  .  است  یا فراری  فرد مخفی  این  که یافت  درمی  هم ساواک.  کردند می
 بتوانند  تا نبودند     مردم   بین  ، چرا که    یافت   می   کاهش   امکانات نیز   ، جذب    بر این   عالوه

 از اوضاع   ی درست   نمایند و تحلیل     را فراهم    بیاورند و امکانی     دست   به   و اطالعاتی   خبری
بـا  . شـد    مـی    از مـردم    گیـری    و کناره    ایشان   انزوای   موجب   مشی  و   روش  این. ارایه کنند 
   جنبـه   شـد و بـه       می   خارج   عینی   از جنبه    جامعه   آنها به    دید و نگرش     از مردم،   دورافتادن

 و در     عمـومی   توانـستند در جلـسات       نمی  شده   افراد مخفی   چرا که .  یافت   سوق می   ذهنی
ترسـیدند و      مـی   اشـان هـم      و سـایه     از خودشـان    یـشه  حاضر شوند و هم      شلوغ  مکانهای
  .کردند  می وحشت

 عمـدتاً     که   است   الزم  ی و مراحل    و آمادگیها، مقدمات     شدن   مخفی   برای   هم  از طرفی 
 پـدر،     عـاطفی   ، وجـود مـسائل      هایشان   خانواده   به  شدگان   مخفی  وابستگی. شد   نمی  کسب

  لذا بعـد از مـدتی     . داد   را نمی    وضع   این   ادامه   و امکان    آنها اجازه   مادر، خواهر و برادر به    
   در غربـت     دارنـد و نـه       در وطـن     رویـی    نه   معروف   قول  به. شدند   می   کشیده  بست   بن  به

   مخفـی    زنـدگی   توانند به    می   برگردند و نه    هایشان   خانه  توانند به   می  نه.   شاد است   دلشان
   باید   مخفی  در زندگی .  برگردند   پس  توانند به    می   دارند و نه     پیش   راهی به   نه.  دهند  ادامه

  چـون ایـن   .  شـود    باشد تـا فـرد بتوانـد سـرگرم           تأمین   ایدئولوژی   و خوراک   کار فکری 
   عالّفـی    بـه    ابتدا   از چندی    را پر کنند، آنها پس       افرادشان   وقت  مامتوانستند ت   ها نمی   گروه

  بـه ] دیدنـد    ناکجاآبـاد مـی      خـود را در      و حیران   سردرگم: [رسیدند   می   پوچی  بعد هم به  
   شوند و بعد هـم       زندانی   زودتر دستگیر و دو ماه      شدند که    می  رسیدند و شایق     می  حالتی
  . بروند  خودشان  زندگی ال دنب  بیایند و به بیرون

   و اشـکال     ضـعف    بر ایـن     از مدتی    پس  باز آن    دسیسه  گران  ها و هدایت     گروه  رهبران
   کردنـد آرام   شـروع  بلکـه .   آن   درسـت    از راه    افتادند اما نه    جویی   چاره   یافتند و به    آگاهی
ـ    سـر مـی      بـه    مخفی   در زندگی    که   افرادی   ترساندن   به  آرام  شـما را دسـتگیر       د، کـه  بردن
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بعد آنها را به سـویی      .  است   در انتظارتان   کنند و اعدام     می   شکنجه   و چنان   کنند، چنین   می
   وضـع   ایـن ...  بگذارنـد و       ترور کنند، بمـب      بقا و حیات     باید برای   کردند که    می  هدایت
   طـوری  گرفتند، به  ار می  قر   نداشتند در رودربایستی     الزم را    اصالً آمادگی    که  ای   عده  برای
 و یا     کار را ندارم     این   انجام   ظرفیت   و یا بگوید الاقل       را نداشت    فرد شهامت نه گفتن     که

  . نماید  فعالیت  تبلیغات  در حیطه  فقط  کند که  درخواست اینکه
هـا   وه گر  و مسئولین ریزان  و برنامه کنندگان   و مخالفتها، هدایت     موانع   برخی   رفع  برای
   بـه    و مخفی    عنصر عملیاتی    یک   که   بار آورند، تا جایی     کردند تا افراد را ذهنی       می  تالش
   با چنین   من. دهد   را لو نمی     و اسمی    کنند مطلبی   اش  تکه   تکه   اگر حتی    باور برسد که    این

   قطعـه   طعه اگر ق   گفتند که   کردند و می     می   ادعایی   چنین   که   بسیار برخورد داشتم    مواردی
   اگـر مـن      ولـی   گفـتم    آنها می    به   من  گویند ولی    مرا نمی    شوند، اسم    سوزانده   تدریج  و به 

 کار کند و یـا        ظرفیتش   اندازه   به  شد که    می   امر باعث   این.  گویم   ترا می    اسم  دستگیر شوم 
   با فـرد دیگـری     فرد در مواجهه     همین  ولی.  بدهد یا بگیرد     ارائه   کمتری   اطالعات  حداقل
 ادعـا را      همـین    دیگـران    نزد   فرد دیگر هم    ، آن کوبد  می خود    ستوهین و     مقاومت  بر طبل 

   چنـین    بـه    بـاهم    مبارز مـرتبط     آدمهای   سلسله   از یک    فراخی   دایره   ترتیب   این  به. کند  می
   نفر و پـس      یک   با دستگیری   اما بعد؟ فقط  .  خواهند کرد    مقاومت  رسند که    می  باور ذهنی 

 افـراد زنجیـروار دسـتگیر         دسـته   شود و دسـته      چیز افشا می     همه   یا بیستم   از شالق دهم  
 تـو    شـده   فالن  فالن کنند که  دعوا می باهم)   و زندان در بازداشت(بعد در آنجا . شوند  می
  ! شد؟  چه  پس دهم،  تو را لو نمی  گفتی  من  به که

  دادند، و همـین      خود را لو می      مرتبطین   تمام   سیلی   ضربه  یک   بدون   حتی  واقعاً برخی 
   در برابر پلـیس      که  فردی. شدند   می   شناخته   مقاومت   سمبل   عنوان   دروغ به    به  افراد گاهی 

  تـرین   بـزرگ   زنـدان   دیگـر در محـیط     های   و یا نقشه     پلیس   فرد بود با نقشه     ترین  ضعیف
   اسـت    انقالبی   وانمود کند که     اینکه   برای   گاهی  حتی. شد  می   شناخته   و قهرمان   شخصیت

   انفـرادی    او را به     هم  شد، چند روزی     درگیر می    با پاسبان    تصنعی   دارد حتی   و سر نترس  
   دیگـران    در مقابـل     قهرمـان    شخـصیت    از او یـک     گـشت    برمـی    کـه   بردند و بعد هم     می
 اصـالً  53   دسـتگیر شـد تـا سـال     50شهریور   در    ، وقتی   نظیر مسعود رجوی  . ساختند  می

   بـود کـه   ای  گونـه   بـه   و همه  همه  در دادگاه    وی  آراییها و دفاعیات     نشد و صحنه    شکنجه
   باورهـای    با همـان     که   بود   کسانی ءاو جز .   است   قهرمان   او یک    واقع  پنداشتند به    می  همه
  از بین.   لو رفت  چیزشان گیر شدند همه   دست   وقتی  آنها.  دستگیر شدند    شب   در یک   ذهنی
 و   ساواک  زمان  در آن  بود که  این  هم  آن علت.  خورد  کتک  زادگان   اصغر بدیع    فقط  ایشان

وجـود  )]   مـشترک   کمیتـه  (  کننـده   هماهنـگ  [ کردنـد و کمیتـه       کار می    جداگانه  شهربانی
 و   بـرده  قلعـه   قزل  به  ساواک دگاندستگیرش. کردند  کار می   از هم    مستقل  هر یک .  نداشت
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   و بـازجویی     بـرده    شـهربانی    زنـدان   بههم     شهربانی  شدند و دستگیرشدگان     می  بازجویی
 در  زادگـان   بدیع.  شد   نمایان   و شهربانی    تضاد ساواک   زادگان   بدیع  در دستگیری . شدند  می

 دستگیر   ساواک  توسط وستانشتر از او د    پیش   بود که    دستگیر شده    شهربانی   توسط  حالی
   و شـکنجه     بـا کتـک     شـهربانی . ها و افراد اعتراف کرده بودند        فعالیتها، برنامه   و بر تمامی  

 چیـز را      همـه    دیگـران    کـه   دانـست   او نمـی  .  کنـد    را تخلیه   زادگان  کند تا بدیع     می  تالش
 او آوردنـد      بـه    کـه   ی بـر اثـر فـشار        ولـی    نداشت   از قضایا خبری     هم  شهربانی. اند  گفته

   شـد هـر جـا کـه          وارد عمل    موفقیت   کسب   برای  شهربانی.  را لو داد     اطالعاتی  سرانجام
. یافـت    نمـی    دست   جدیدی   مطلب  دید و به     را جلوتر از خود می       ساواک  رفت ردپای   می

.  خـورد   ی زیاد  واقعاً او کتک  .  کرد   را بیشتر و بیشتر شکنجه      زادگان   و بدیع    شد  لذا جری 
 را    مطالـب   خـورد و همـه       نمی   دردش   به   مسائل   این   رسید که    این نتیجه    به  بعد شهربانی 

  . داد  ساواک داند و او را تحویل  می ساواک
   سـیلی    دستگیر شدند حداکثر در حد ضربات      50   در سال    که   افراد مجاهدین   شکنجه
لفانی لو رفته بود و ساواک نیازی به        تر توسط د    چرا که اطالعات ایشان پیش    . و لگد بود  

اطالعات آنها نداشت و آنها هم بعد از مالحظه لو رفتن اطالعاتشان دلیلی بـر مقاومـت                 
گوید   شما بود می  ) هوادار (  قبالً سمپات    که  فالنی«:   پرسیدم  یک بار از رجوی   . دیدند  نمی
  من!  نه:  ؟ مسعود گفت     یا نه  گوید   می   آیا واقعاً راست     شدم   شکنجه   خیلی 50   در سال   من
  ». بود  در دو نوبت  که  شالق خوردم  ضربه24   فقط  بودم  و در رأس  در مرکزیت که

 او ابتـدا     بـرای . برانگیز بـود     تأمل   صادر شد خیلی     مسعود رجوی    در حق    که  احکامی
   بـا حکـم   جـوی  و ر  یافـت   ابد تنزل  حبس  به   حکم   در تجدیدنظر این     بریدند ولی   اعدام
  . شد  زندان  ابد روانه حبس

 کـرد تـا      بـازی    بود، پارتی    مجلس   نماینده   رجوی   از بستگان    یکی   گفتند چون    برخی
   و جریـان     دادگـاه    در سـطح     فقـط   پـارتی .  ندارد   صحت   گفته  این.  نشود   شکنجه  رجوی
،    بـود    سـاواک    در دسـت    هم مـت    که   و زمانی    در بازجویی    و نه    مفید و مؤثر است     محاکمه
 را    خواسـته    ایـن    و هـر کـس      خواسـت    مـی   اطالعات. کرد   نمی   رحم  کس   هیچ   به  ساواک
. ماند   می   در امان    از شکنجه   گذاشت   می   را در اختیار ساواک     کرد و اطالعاتش     می  برآورده
  پـارتی . لو ندهد را   و گروهش  را بپذیرد تا فرد، دوستش  پارتی تواند دخالت    نمی  ساواک

 رد   تـوان    را نمی    محاکمه   در جریان    و تأثیرش    نفوذ را ندارد، اما نقش       اعمال  خود جرئت 
  .کرد

 در    از برادرهـایش     یکی 24. نفوذ دارد    و در خارج     ثروتمند است   ای   از خانواده   رجوی
 و    ملـل   زمانسا.  کردند   زیادی   و تبلیغات   ، در آنجا تظاهرات      است   استاد دانشگاه  ئیسسو

   تنـزل    مجبـور بـه      عوامل   مجموعه   در برابر این     رژیم  حقوق بشر فشار آوردند تا باالخره     
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   افـراد و ایـن    ایـن   روابـط  در خصوص.  ابد شد  حبس  به   از اعدام    رجوی   مجازات  حکم
ما  اگر شـ     که  گیری   جهت  با این .  بود   و بغض    حب   از روی   شد که    غلو می   ها خیلی   گروه
   قـدم    جریـان    این   منافع   اگر در جهت     باشی،   خائن   آدمی   و حتی    باشی   ضعیفی   آدم  خیلی

زنند اما   می کشند و کف  هورا می  ، برایتان   شوید   می   محسوب   خوبی و قهرمان     آدم  برداری
 اگــر   باشــی،  داشــته  رأی  اســتقالل  و بخــواهی  بایــستی  ایــشان  در برابــر جریــان وقتــی

 را    شخـصیتت    حـسابی    باشـی    کـه    هـم    شخص   و اندیشمندترین   ترین  ، مقاوم   ترین  گبزر
  . شما خواهند زد را به...  و   و بریده  خائن کنند و برچسبهای  می لگدمال

   حرکتهـای    من   نبود که    آن   دیگر مانع از     با هر گروه     و یا ارتباط    اهللا   ما با حزب    فعالیت
    مثـل    با دوسـتانی     سالها در ارتباط     در این   من.   باشم   را نداشته   م خود   و تشکیالتی   مستقل
   و مـسلحانه     و فعالیتهـای تـشکیالتی       اعالمیـه    کـار پخـش      بـه    و اکبر مهدوی   25 کچویی

 از     داشـتم    که تمایل    بود   خاطر آن    دیگر عمدتاً به     گروه   به   رویکرد من    علت  .پرداختم  می
 فقیـر     از نظـر تئـوری       فقط  م نداشت   چندانی   مشکل   از نظر مادی    البته.   بشویم   تغذیه  جایی
   اول  در سـالهای   تحـصیالت   لحـاظ  بـه .  بودند  با ما در ارتباط  که هایی  بچه چرا که .  مبود

   حتـی    بودنـد و برخـی       را رهـا کـرده       و درس   ،   دبیرستان   بودند و یا در مقطع      دانشجویی
  . بودند  کارگری  سطح و در تر از این پایین

 باشـند و یـا      مبـارزه    اهـل    کـه   گشتیم  فکر می    و افراد خوش     گروه   دنبال  لذا ما همیشه  
  . کنند  بتوانند تهیه ای یا اسلحه و  ای  جزوه ،  کتابی حداقل

  
  :نوشتها یپ
 بـه ایـران آمـد و    1339در .  در نجـف اشـرف اسـت   1321سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی متولد    ـ  1

 حزب ملل   1340در اسفند   . پی گرفت ) شهید مطهری (مدرسه سپهساالر   در  تحصیالت حوزوی خود را     
ی را با هدف براندازی رژیم سلطنتی و تشکیل حکومت اسالمی، با مشی مسلحانه و قهرآمیـز پـی                   اسالم

پنـاه بردنـد، امـا در آنجـا بـه      ) دارآباد(آباد   های شاه   پس از کشف حزب، او و یارانش به کوه        . ریزی کرد 
اطت آیـت اهللا  حکم او در دادگاه اعدام بود؛ کـه بـا وسـ    . محاصره مأموران رژیم افتادند و دستگیر شدند      

 اثـر شـهید     اقتـصادنا بجنـوردی در زنـدان کتـاب        . حکیم با یک درجه تخفیف به حبس ابد تنزل یافـت          
ی وی پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی؛ اسـتانداری               در کارنامـه  . سیدمحمدباقر صدر را ترجمـه کـرد      

عـارف بـزرگ    الم هاصفهان، نمایندگی اولین دوره مجلس شـورای اسـالمی، تأسـیس و اداره مرکـز دایـر                
به ) آقای سید محمد خاتمی   (اسالمی، ریاست کتابخانه ملی ایران و مشاورت فرهنگی ریاست جمهوری           

  .  خورد چشم می
 بـه   43در بهمن   .  در کرمان است   1311االسالم والمسلمین محمد جواد حجتی کرمانی، متولد           تحجـ  2

به خاطر  نیز   44در سال   . زندانی شد ی در مدح ترور حسنعلی منصور دستگیر و چند ماه           ران  خاطر سخن 
 هم  57در سال   . در زندان به سر برد    ) ده سال  (54 تا پاییز     دستگیر شد و   عضویت در حزب ملل اسالمی    

هـای مختلـف    پس از پیروزی انقالب اسالمی در عرصـه . مجدداً دستگیر و در کمیته مشترک زندانی شد 
  . تسیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور و فعالیت داشته اس
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 بـه حـزب ملـل اسـالمی         42 خـرداد    15قبل از   .  در تهران است   1324زاده متولد     ابوالقاسم سرحدی ـ  3

بعـدها بـا یـک      . ، در دادگاه تجدیدنظر به حبس ابد محکوم شـد         44پیوست و پس از دستگیری در مهر        
الب زاده پـس از پیـروزی انقـ         سـرحدی . درجه تخفیف محکومیت وی به پانزده سال زندان تقلیل یافت         

اسالمی به همکاری با سپاه پاسداران انقالب اسالمی، عضویت در شورای سرپرستی و قـائم مقـام بنیـاد          
 ریاست شورای سرپرستی زندانها، عضویت در شورای مرکزی حـزب جمهـوری اسـالمی،               ،مستضعفان

 ، وزارت کار در کابینه مهنـدس میرحـسین موسـوی، نماینـدگی مـردم              صبح آزادگان سرپرستی روزنامه   
های سوم، پنجم و ششم مجلس شورای اسالمی، عضویت در هیئت مرکزی خانه کـارگر،      تهران در دوره  

  .  پرداخته است…مشاورت رئیس جمهور در امور کار و کارگری و 
های مهندسی بود که توانست پس از کشف حـزب            محمد مولوی عربشاهی، دانشجوی یکی از رشته      ـ  4

ماند و بعد هـم   او پس از فرار، سالها در نجف، لبنان و سوریه           . ریزدملل اسالمی از محاصره مأمورین بگ     
وی اکنون عضو هیئت علمی و رئیس بخـش         . به آلمان شرقی رفت و تحصیالت خود را به پایان رساند          

   .المعارف بزرگ اسالمی است هعلوم دایر
بی بود که در اسـفند      حزب ملل اسالمی، سازمان و تشکیالتی سیاسی با مشی مسلحانه و مرامی انقال            ـ  5

اساس و برنامه کار حـزب بـر محـور          .  به رهبری سید محمد کاظم موسوی بجنوردی تشکیل شد         1340
هـای اقتـصادی، قـضایی، فرهنگـی و سیاسـت             هایش در عرصـه     ایجاد حکومت اسالمی استوار و برنامه     

ه ازدیـاد و تعلـیم   مرحلـ . 1:  ماده مدون شده بود و برای آن سه مرحله تدوین شـده بـود   65خارجی در   
ایـن حـزب   ). مبـارزه علنـی  (مرحله ظهور . 3) آمادگی رزمی(مرحله استعداد   . 2) رشد کمی و آموزش   (

حزب کـامالً  .  پر در داخل یک دایره سفید بود8ای    و پرچمی سرخ با ستاره     خلقای به نام      نامه  دارای ماه 
شکیالت خود به ترتیب رهبر حزب،      پرداخت و در سلسله مراتب ت       گزینشی و مخفیانه به جذب نیرو می      

کمیته مرکزی، چند شبکه، هر شبکه دو گروه، هر گروه یک دسته و هر دسته دو شاخه و هـر شـاخه دو               
هنگامی .  کشف شد1344این تشکیالت مخفی و مسلحانه در مهر      . واحد و  هر واحد دو مدرسه داشت       

مأمورین به او مشکوک شدند و پـس از         که محمدباقر صنوبری برای جذب دو نفر به شهر ری رفته بود             
های آموزشی و سایر مدارک       ، جزوه خلقنامه    نامه، ماه   تعقیب و گریزی به همراه یک کیف محتوی اساس        
  .  نفر از اعضای حزب ملل اسالمی55حزبی دستگیر شد و این آغازی بود بر دستگیری 

در آمـده بـود در خـاطرات خـود          » االسـالمیه    ه الدعو  حزب« سالگی به عضویت     16بجنوردی که در    ـ  6
در حزب الدعوه با اینکه من نوجوان بودم به خـاطر سـطح بـاالی مطالعـات و آگـاهی                   «: گوید  چنین می 

شـان از مـن بیـشتر     ها سن و سال بعضی از اعضای حوزه. نسبی که داشتم، مسئول سه حوزه حزبی شدم     
ودم در مسائل سیاسی صاحب نظر شـده        حاال دیگر برای خ   . کردند  پیدا بود که روی من حساب می      . بود

بـه خـاطر اسـتقبال مـردم از کودتـای ژنـرال             . [توانستم اوضاع سیاسی را تحلیل و تفسیر کنم         بودم و می  
دیگر امکان برپایی انقالب اسالمی نیـست،       ] …[یک بار به مسئولم گفتم که در عراق         ] عبدالکریم قاسم 

 مرداد به وجود آمده ایـن امکـان و احتمـال خیلـی     28 ولی در ایران به دلیل شرایطی که پس از کودتای        
  » .بیشتر است

  )16 و 15بجنوردی، (
 28توان گفت بجنوردی که از شرایط سیاسی ایران بعد از سرکوب و خفقـان ناشـی از کودتـای                     می
 در ذهنش است با الهام از حزب الدعوه و حوادث و جریانات سیاسـی عـراق و جهـان بـه               1332مرداد  

 سازمان و گروهی مخفی افتاده است تا بـا قیـامی مـسلحانه در جهـت برقـراری حکومـت                     فکر تشکیل 
   .اسالمی حرکت کند

، جواد منصوری، احمد احمد و علیرضا سپاسـی آشـتیانی           )ابوشریف( عباس آقازمانی    1346در سال   ـ  7
یه بر تجربیـات    که همگی از اعضای سابق حزب ملل اسالمی بودند، برای ادامه مبارزه با رژیم شاه با تک                
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گذشته و نیز خودسازی فردی و جمعی و کسب آمادگی الزم برای مقابله با هر گونـه تهدیـد از سـوی                      

» فان حزب اهللا هم الغـالبون     «دستگاه، سازمان و تشکیالتی مخفی راه انداختند که با الهام از آیات شریفه              
نام نهادند که هدف آن،     » حزب اهللا «آن را   ) 22/ مجادله  (» اال ان حزب اهللا هم المفلحون     «و  ) 56/ مائده  (

  . مبارزه با رژیم شاه و براندازی آن بود
این گروه با ایدئولوژی اسالمی و جهان بینی توحیدی، فاقد اسم، رسم و دفتر و تشکیالتی تـابلودار                

یک آنان بنا داشتند تا قبل از ورود به عرصه عملی مبارزه بـه جـذب افـراد و کـار عمیـق ایـدئولوژ                       . بود
پس از ضربه مهلکی که ساواک      . بپردازند و تشکیالت و سازمان خود را کامالً در خفا سازمان دهی کنند            

 تـا بـا اسـتفاده از عناصـر          ندکوشـید    وارد کرد، مجاهـدین      1350به سازمان مجاهدین خلق در شهریور       
نات و استعدادهای آن    ند تا در سازمان ادغام شود و از امکا        ناهللا را به سویی هدایت ک      نفوذی خود، حزب  

برخـی پایـه گـذاران    . گـردد دهی مجدد اسـتفاده   برای پناه دادن به افراد تحت تعقیب خود و نیز سازمان     
اهللا چون جواد منصوری که موافق طرح ادغام نبودند از حزب جدا شدند، و این پایانی بـود بـرای        حزب

  . اهللا گروه حزب
سهای آموزشی زبان عربی را ابتدا در مسجد حـاج امجـد و             عباس آقازمانی کال  ] در گروه حزب اهللا   [ـ  8

این کالسها با سبکی جدید و به صـورت رایگـان           . راه انداخت ) ع(بعد در مسجد حضرت امیرالمؤمنین      
خواست که آیاتی از قـرآن، بیـشتر آیـات            شد و در حاشیه آن آقازمانی از شاگردان کالسها می           برگزار می 

ز مـدتی جمـال نیکوقـدم، جـواد منـصوری و عبـاس دوزدوزانـی نیـز                  پس ا ] …. [کنندجهاد، را حفظ    
این کالسها در ساختمانی سه طبقه وابسته به مسجد حـضرت امیـر             . دار شدند   کالسهای دیگری را عهده   

کـار  (تبلیغ و سـازندگی     . 1 :شد  سه هدف دنبال می   ] …[با این نحوه عمل     . و در جنب آن دایر بود     ) ع(
  . برداری از تواناییهای افراد اداره و بهره. 3.  و دعوت از افراد به حزب اهللاشناسایی، جذب. 2). فرهنگی

  )  172 ـ 3، خاطرات احمد احمد(
محیط مذهبی خـانواده در    .  در شهر کاشان به دنیا آمد      1324ـ جواد منصوری، فرزند ماشاءاهللا، در سال        9

. خـانواده بـه تهـران آمـد       او در سـنین کـودکی بـه همـراه           . تکوین شخصیت وی سهم بـسزایی داشـت       
پس از آن به کـار در بـازار پرداخـت و            . تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه نوشیروان به پایان رساند         

پس از یکـسال وقفـه در       . شبها در مسجد محمدی به فراگیری برخی دروس ابتدایی حوزه مبادرت کرد           
 تحصیل، فعالیتهایی را در انجمـن       وی در کنار  . تحصیل، برای طی دوره دبیرستان به مدرسه علوی رفت        

در آنجـا بـا آقـای میرمحمـد     . آموزان آغاز کرد و مدت کوتاهی به انجمن حجتیه پیوسـت           اسالمی دانش 
آقای منصوری قبل از اینکه تحصیالت متوسـطه را بـه           . صادقی آشنا و به حزب ملل اسالمی جذب شد        

 دسـتگیر و بـه شـش سـال     44رماه سـال  پایان برساند همراه برادرش احمد و سایر اعضای حزب در مه  
منصوری در ایـن    .  از زندان آزاد گشت    47پس از تخفیف محکومیت در اسفند سال        . زندان محکوم شد  

او فردی  . دوره از زندان و زندانهای بعد خود، از هر امکانی برای سازندگی و پرورش خود استفاده کرد                
 توانست به همراه برادرش احمد دیـپلم خـود را در            متخلق به اخالق اسالمی، آشنا به علوم قرآنی بود و         

اهللا وارد شد ولی پس از ادغام این گروه            به حوزه مرکزی گروه حزب     48منصوری در سال    . زندان بگیرد 
او توانست محـدودیتهای سـاواک   .  از آن کناره گرفت1350با سازمان مجاهدین خلق در نیمه دوم سال        

دانشگاه تهران شود و لیسانس خود را در رشـته علـوم اقتـصادی               وارد   1348را در هم شکسته در سال       
 توسط ساواک دستگیر و به شدت مـورد شـکنجه قـرار           1351منصوری مجدداً در خرداد سال      . اخذ کند 

ای از خود نشان دهد و مأمورین ساواک را از خود مـأیوس کنـد و                  گرفت و توانست مقاومت قهرمانانه    
پـرداز بـه مخالفـت بـا مارکسیـستها            طالعات وسیع خود به عنوان نظریـه      در طول این دوره از زندان با م       

 در زندان، توسط فردی به نام داوود محبوب مجاز از ناحیـه سـر و          1353او در فروردین سال     . پرداخت
علـت و انگیـزه ایـن حملـه بـه آقـای منـصوری               . مورد سوءقصد قرار گرفـت    ) وزنه(کمر با یک دمبل     
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های فراوان ساواک دچار اختالالت       است محبوب مجاز به خاطر شکنجه     آنچه که مسلم    . مشخص نیست 

منصوری به خاطر حفظ روند انقالبی خود به جاهای مختلف از جمله کرمانـشاه و               . روحی و روانی بود   
  .  از زندان مشهد آزاد شد57مشهد تبعید شد و  سرانجام در آذرماه سال 

اولین فرمانـده سـپاه پاسـداران،    : اند از     می عبارت مسئولیتهای منصوری پس از پیروزی انقالب اسال      
 …معاون فرهنگی وزارت امور خارجه، سفیر ایران در پاکستان، معاون فرهنگی دانـشگاه آزاد اسـالمی و    

 گلولـه بـه وی خوشـبختانه        13 توسط سازمان منافقین ترور شد که با وجـود اصـابت             1360او در سال    
از وی تاکنون آثاری چـون      .  تحقیقی وزارت امور خارجه است     او اکنون مشاور پژوهشی و    . نجات یافت 

  .  به چاپ رسیده است1342 خرداد 15قیام  و سیر تکوینی انقالب اسالمی، استقالل، فرهنگ و توسعه
  ) 135-134، خاطرات احمد احمد(

 تحـصیالت ابتـدایی و  .  در تهـران بـه دنیـا آمـد    1318ـ عباس آقازمانی معروف به ابوشریف به سال         10
او هنگـام   . سرای تعلیمات دینی راه یافـت        به دانش  1339متوسطه را در مدرسه تمدن گذراند و در سال          

پـس از   . تدریس در مدارس الریجان با عباس دوزدوزانی آشنا و از طریق وی جذب حـزب ملـل شـد                  
 ، ابوشریف نیز دستگیر گردید و دو سال در زندانهای موقـت شـهربانی،             1344کشف حزب ملل در مهر      

، از دانـشکده ادبیـات      1346پـس از آزادی از زنـدان در         . عشرت آباد، جمشیدیه و قصر محبـوس شـد        
  . نامه مترجمی و از دانشکده الهیات لیسانس حقوق اسالمی گرفت گواهی

 به همراه دوستانش جواد منصوری، احمد احمد و علیرضا سپاسی آشتیانی            1346آقا زمانی در پاییز     
او در ایـن گـروه بـه    . ستراتژی آموزشی و مسلحانه به صـورت مخفـی بنـا نهادنـد          اهللا را با ا     گروه حزب 

  . تدریس زبان عربی پرداخت
اهللا جدا شد و به فلسطین و لبنان رفت،           اهللا در سازمان مجاهدین خلق از حزب        او هنگام ادغام حزب   

 فریـب سـاواک و      امـا پـس از    . یک سال بعد هنگام بازگشت در مرز بازرگان دستگیر و روانه زندان شد            
اخذ مرخصی از زندان، از ایران گریخت و به پاکستان رفت و به تحصیل علوم دینـی در مـدارس اهـل                      

مـدتی بعـد    . پس از آن به اروپا رفت و به انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپـا پیوسـت              . سنت پرداخت 
لـسطینی بـه نبـرد بـا        برای حضور در صحنه سیاسی و نظامی لبنان به آنجا رفت و دوشادوش مبارزین ف              

م بـرای  1974ابوشریف پس از مدتی حضور در خاورمیانـه بـه اروپـا بازگـشت و در     . اسرائیل پرداخت 
در مقطـع فـوق لیـسانس وارد دانـشگاه          ) با رشته فرعی تاریخ فلسفه    (الملل    تحصیل در رشته حقوق بین    

 اروپا و خاورمیانه موفـق بـه        دولتی فرانکفورت شد،اما به دلیل حضور در جریانهای سیاسی و تردد میان           
او همچنین برای مدتی در دمشق به تحصیل علوم دینـی اهـل سـنت               . ارایه رساله و پایان نامه خود نشد      

  . پرداخت» جامعه الفتح االسالمیه«در دانشکده اسالمی ) مکتب حنفی ـ شافعی(
زمان  آنجا پیوست او همدر ) ره( به نوفل لوشاتو رفت و به جمع یاران امام 1357ابوشریف در پاییز    

دهـی نظـامی نیروهـا و تـأمین      با پیروزی انقالب اسالمی به ایران بازگشت و در مدرسه رفاه به سـازمان     
کننـده و مؤسـس سـپاه پاسـداران انقـالب             او یکی از عناصر تعیـین     . امنیت و حراست آنجا مشغول شد     

سـمت فرمانـدهی عملیـات سـپاه         از طرف شورای انقالب اسالمی بـه         58اسالمی بود و در اردیبهشت      
  . منصوب شد

 بـه   1359 خرداد   2او در   . های کردستان و تبریز نقش داشت       ائلهغآقا زمانی در آرام کردن آشوبها و        
اما به دلیل اختالفات و مواضع موجود در سپاه از بیست و هفـتم              . فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد    

  . همان ماه از این سمت استعفا کرد
 به سـمت  1361 به سمت کاردار ایران در پاکستان منصوب شد و در فروردین         1360شهریور  او در   

  . پس از دو سال مأموریت وی پایان یافت و از وزارت امورخارجه باز نشسته شد. سفیر ارتقا یافت
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ابوشریف پس از بازگشت از پاکستان به تکمیل تحصیالت علوم دینی و حوزوی در مقطع خارج فقه و                  

اهللا منتظـری در امـور افغانـستان را           در حوزه علمیه قم پرداخت و در همین زمان نمایندگی آیـت           اصول  
دار شد، و پس از مدتی رهسپار پاکستان شد و ارتباطات خود را بـا نیروهـای جهـادی افغانـستان                       عهده
راه آنان وارد اهللا، در کنار مجاهدین افغان بود و هم        به هنگام سقوط دولت کمونیستی نجیب     . تر کرد   عمیق

کابل شد، و قبل از سقوط کابل به دست گروه طالبان، ابوشریف به همراه تعدادی از نیروهـای جهـادی                    
با تغییر چهره و ظاهر به پاکستان گریخت و از آن زمان تـاکنون بـه فعالیتهـای علمـی و مـذهبی در آن                         

  . کشور مشغول است
  ) 94 ـ 91، ج دوم، …فرهنگ ناموران(

تحـصیالت متوسـطه را در رشـته طبیعـی در         .  در تهران به دنیا آمد     1327فیدی به سال    سیدمحمد م ـ  11
از دوران نوجوانی و جوانی در جلسات مـذهبی و تفـسیر قرآنـی در               . دبیرستان دارالفنون به پایان رساند    

در سالهای آخر دبیرسـتان بـه سـبب فعالیتهـای           . کرد  شرکت می ) دکتر سید ابراهیم مفیدی   (منزل پدرش   
او پـس از    . ادرانش، با مبارزین نهضت آزادی آشنا شد و به مطالعات سیاسـی و اجتمـاعی روی آورد                بر

اخذ دیپلم در مدرسه عالی ترجمه پذیرفته شد اما به دلیل گرایش شـدید بـه کارهـای انقالبـی از ادامـه                       
رار معـاش   فکرش جلسات اسالمی به راه انداخت و برای امـ           ابتدا با دوستان هم   . تحصیل خودداری کرد  

او در جلسات اسالمی به سبب آشنایی با محمد باقر عباسی و احمد رضـایی               . نیز شروع به تدریس کرد    
به سازمان مجاهدین خلق پیوست، اما آن طور که احمد احمد در خاطراتش روایـت کـرده اسـت ابتـدا                     

بـه یـاری    اهللا     کـه حـزب    1350اهللا شده است و پس از شـهریور           مفیدی توسط احمد جذب گروه حزب     
سازمان مجاهدین خلق رفت و  در آن ادغام شد، مفیدی نیز در همین رونـد بـه حلقـه مجاهـدین گـره                        

  . خورد
گرا در سازمان، در مأموریتهای مختلف در کنار محمد باقر عباسـی              مفیدی به عنوان یک عنصر عمل     

او .  بـود  1351داد  ترین آن ترور سرتیپ طاهری در مـر         و علیرضا سپاسی آشتیانی شرکت داشت که مهم       
 مـورد   50در سازمان با نامهای مستعار محمد لطفی و محمد امینی فعالیت داشت، و یـک بـار در سـال                     

 پس از رفع ظن آزاد گردید، اما پس از ترور طاهری در شـهریور               او. سوءظن قرار گرفت و دستگیر شد     
  .  سپرده شد به جوخه اعدام5/10/1351، دستگیر شد و پس از شکنجه بسیار در 51سال 

  ) 6-1 محمد مفیدی،  ؛190-184، خاطرات احمد احمد(
او پـس از طـی   .  در آشتیان اراک متولد شـد 1323ـ علیرضا سپاسی آشتیانی فرزند ابوالقاسم در سال       12

 توسـط اصـغر قریـشی    1343وی در سال . تحصیالت ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده هنرهای زیبا شد 
 به اتهام فعالیت در حزب ملـل و اقـدام علیـه امنیـت               1344د و در سال     به حزب ملل اسالمی جذب ش     

 پس از آزادی از زندان به همراه احمد احمد و عباس آقا زمانی گروه               1346در سال   . کشور دستگیر شد  
. اهللا را پایه ریزی کرد و به نوشتن درسهای سیاسی و گزارشهای تحلیلی برای گروه مبـادرت کـرد                حزب

اهللا  او پس از ادغام سازمان حـزب . ا توانست تحصیالت نیمه کاره خود را به اتمام برسانداو در این ساله   
 در اجرای   1351 جذب سازمان و در مرداد ماه سال         1350در سال   ) منافقین(در سازمان مجاهدین خلق     

وی پس از دستگیری آن     . طرح ترور سرتیپ طاهری با محمد مفیدی و محمد باقر عباسی همکاری کرد            
  . و نفر به زندگی مخفی روی آوردد

بـین، مغـرور و       سپاسی آشتیانی فردی تندخو، تندرو و احساساتی و بسیار بلند پـرواز و خـودبزرگ              
او به خاطر تندی و جدیت خود در کارها مراتب سازمانی را به سرعت طی کرد و در سـال      . گستاخ بود 

 بـا اعـالم تغییـر ایـدئولوژی بـه      1354در سـال  .  به عضویت کادر مرکزی مجاهدین خلق در آمد        1353
رهبری تقی شهرام، خط انحراف را پیمود و به آنها پیوست و همراه منحرفین دیگر، به تـصفیه و کـشتار         

 به فعالیـت مخفـی خـود در گـروه تقـی             57او تا سال    . افرادی که این تغییر را نپذیرفته بودند دست زد        
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بعد از پیروزی انقـالب بـه صـورت         . بقه کارگر ادامه داد   شهرام موسوم به سازمان پیکار در راه آزادی ط        

او در  .  دستگیر شـد   1360آشکار و افراطی به ضدیت و مخالفت خود با نظام پرداخت و در اواخر سال                
این دوره بازداشت به مقدسات اسالمی اهانت کرد و روزهایی پر از درگیری و هیاهو داشت و حتی بـه                    

  .  روزی هنگام فرار توسط زندانبانان اوین کشته شدوی. درگیری با پاسداران پرداخت
   ) 7 و6صفحات  (13بنگرید به سند شماره ـ 13
و از جـوانی بـه فعالیتهـای        . ای مذهبی متولد شد      در خانواده  1325مصطفی جوان خوشدل به سال      ـ  14

خلق بود که   اهللا و سازمان مجاهدین       داد و از اعضای فعال و عملیاتی گروه حزب          سیاسی عالقه نشان می   
 به همراه هشت مبارز دیگر در زندان اوین تیربـاران           1354 فروردین   29 دستگیر و در     1351در شهریور   

  . های اوین کشته شدند شد، ولی رژیم ادعا کرد که ایشان حین فرار در تپه
مـد  اح. پدرش، بازاری و از طرفداران مصدق بود.  در تهران به دنیا آمد1325احمد رضایی به سال     ـ  15

او در سال آخر دبیرستان درس      . رضایی از معدود رهبران مجاهدین است که فاقد مدرک دانشگاهی بود          
 نیـز شـرکت     42 خـرداد    15او در قیـام     . را رها کرد و در کنار فعالیت با نهضت آزادی به سربازی رفت            

ـ  50دهی مجـدد مجاهـدین پـس از ضـربه شـهریور               نقش وی در انسجام و سازمان     . فعال داشت  سیار  ب
 7اما فرصـت زیـادی بـرای او نبـود چـرا کـه قـرار او در سـاعت         . حیاتی، با اهمیت و تعیین کننده بود    

 غفاری، لو رفت و با مأمورین ساواک درگیـر         با یکی دیگر از اعضا در خیابان       1350 بهمن   11بعدازظهر  
ین شهید سازمان محسوب از این رو اول. شت خود نیز از بین رفتک را آنهاشد و پس از آنکه سه نفر از        

  . شود می
  : اهللا درباره محمد مفیدی، نظر دیگری دارد احمد احمد، یکی دیگر از اعضای حزبـ 16

چند روزی در حال . جلب شد] …[ام به جوان قدبلندی  در رفت و آمدهایم توجه] …[ جدر پادگان کر 
در آن فضا و زمان ایـن نـوع         . ندخوا  او دقیق شدم، دیدم که قرآن را بسیار خوب، شیوا و بدون غلط می             

لـذا طـرح دوسـتی را بـا او          . آشنایی با قرآن، مالک و معیار خوبی برای شناخت برخی افراد مذهبی بود            
برخـورد و   . مدتی که گذشت من برخی مـسائل اعتقـادی و سیاسـی را بـا او طـرح کـردم                   ] …[ریختم  

در روزهـای  . امالً سیاسی ـ مذهبی است دریافتم که او فردی ک. واکنش محمد بسیار پخته و سنجیده بود
پس از گذشت سه ماه، هـر دو  ] …[شد  بعد تمام اوقات فراغت ما صرف مباحث سیاسی و اعتقادی می          

او برخی فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی خود را بـا مـن            . نسبت به یکدیگر اعتماد و اطمینان متقابل یافتیم       
انی معرفی کردم تـا پـس از تأییـد وی، جـذب حـزب اهللا                من نیز او را به عباس آقازم      . در میان گذاشت  

ای با عباس به بحث و گفتگو نشست و پس از آن وارد کادر مرکزی حـزب اهللا                    محمد چند جلسه  . شود
  . شد

   )186-7، خاطرات احمد احمد(
  : گوید جواد منصوری نیز درباره مفیدی چنین میـ 17

موجب شد شورای مرکزی در جریان آخـرین اخبـار و           های مختلف     ارتباطات وسیع او با افراد و گروه      «
او به وسیله افرادی با فداییان خلق درتماس بود و نشریات، اخبار و مواضع              . اطالعات سیاسی قرار گیرد   

از جمله افرادی است کـه او  بـرای حـزب اهللا عـضوگیری     » مهدی افتخاری«. کرد آنها را به ما منتقل می   
مهـدی شـدیداً مجـذوب      . فیدی بازداشت و به زنـدان محکـوم شـد         وی پس از دستگیری محمد م     . کرد

مجاهدین خلق شد و پس از پیروزی انقالب از کادرهای باالی سازمان شد و از اعـضای کـادر مرکـزی     
  . منافقین در بغداد بود

  )88، خاطرات جواد منصوری(
که در مقابلـه و      1342 خرداد   15ـ سرهنگ سعید طاهری، یکی از عوامل اصلی سرکوب خونین قیام            18

پیمـایی مـردم در تـشییع     راه: پیماییهای دیگر مردم علیه رژیـم شـاه نظیـر    مهار بسیاری از تظاهرات و راه   
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، سرکوب تظاهرات ضد اسرائیلی مردم هنگام مسابقات فوتبال ایران          1343اهللا فومنی در سال       جنازه آیت 

 یورش گارد شهربانی تحـت       جهان چیت، ، حمله به کارگران اعتصابی کارخانه       1349و اسرائیل در سال     
 نقـش  …فرماندهی وی به دانشجویان معترض و مخالف رژیم در دانشگاه صنعتی و دانـشگاه تهـران و                 

  . مؤثر و چشمگیری داشت
 به معاونـت پلـیس   1349او به خاطر همین خوش خدمتیها به درجه سرتیپی ارتقاء یافت و در سال        

از سـال   . زندان و بازداشتگاه شهربانی نیـز بـه او محـول گردیـد            تهران منصوب شد و مدتی نیز ریاست        
ای که برای مقابله با اغتشاشات و تحرکات سیاسی در شهربانی به وجود                در ستاد فرماندهی کمیته    1350

هـای مبـارز سیاسـی پرداخـت و مبـارزین بـسیاری را          آمده بود در کنار سرتیپ ختائی با مقابله به گروه         
  . شکنجه کردتحقیق و  بازجویی، 

 در ساعت   1350 مرداد   22این عنصر سراپا به خدمت در آمده رژیم شاه سرانجام در بامداد یکشنبه              
 و ده دقیقه توسط محمد مفیدی و محمد باقر عباسی و همراهی علیرضا سپاسـی آشـتیانی از اعـضای                     6

  . سازمان مجاهدین خلق ترور شد و به هالکت رسید
  ) …، بیانیه سازمان »…چرا طاهری«؛ 81-80، خاطرات احمد احمد(

هنگام تحصیل در دبیرستان بـه      .  در قم به دنیا آمد     1325ـ محمد باقر عباسی فرزند حسینعلی به سال         19
 او  1344به دنبال کشف این گروه در مهر        . فعالیتهای سیاسی روی آورد و جذب حزب ملل اسالمی شد         

عباسـی  . اهللا پیوست او پس از آزادی به گروه حزب.  در زندان به سر برد1346نیز دستگیر شد و تا سال     
اهللا تعارضـات وسـیعی یافـت، سـپس بـه سـازمان                به مارکسیسم گروید و با گروه حزب       1350در سال   

مجاهدین خلق پیوست و در چندین عملیات این سازمان از جمله ترور سرتیپ طاهری شرکت کـرد، و             
  .  اعدام شد1351گردید و در دی به همین دلیل تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر 

 در سلول مجاور سلول مفیـدی زنـدانی بـود، روایتـی بـه نقـل از                  1351مسعود حقگو که در سال      ـ  20
بـرای  (مفیدی از نحوه ترور سرتیپ طاهری و چگونگی دستگیری مفیدی و عباسـی بیـان کـرده اسـت                    

  )  190-189، خاطرات احمد احمد: اطالع بیشتر از این روایت رجوع کنید به 
، زمـانی کـه هنـوز       1358تاریخ این قسمت از مصاحبه آقای عزت شاهی مربوط اسـت بـه بهمـن                ـ  21

  . علیرضا سپاسی زنده بود
 40 و   6که در سـاعت     » ترنر ویل   جک«و سرهنگ دوم    » شفر جویز «دو مستشار امریکایی به نامهای      ـ  22

  . رور شدند توسط سازمان مجاهدین خلق ت1352 اردیبهشت 31دقیقه چهارشنبه 
کسی که مذهبی نباشد، وقتـی      «: شهید محمد کچویی در خاطرات خود در این خصوص گفته است          ـ  23

دهم، بگذار آنها را هم بگیرند، دلیـل نـدارد            گوید چرا کتک بخورم؟ چهار نفر را لو می          دستگیر شود، می  
ولـی مـن    . دادند  را لو می  گاهی مارکسیستها تا دویست نفر    . دهد  بینیم که لو می     و می . که من کتک بخورم   

خورم چرا باید فردی دیگـر بـه خـاطر مـن یـک       همیشه زیر شکنجه، نیتّم این بود حال که من کتک می       
او . دیدم نقش خدا در وجود کسی که به خدا معتقـد اسـت چقـدر زیـاد اسـت       چک بخورد؟ واقعاً می

. ه و پدر و مادرش دور شود      آید که کسی به خاطر من شکنجه و از زن و بچ             گوید خدا را خوش نمی      می
اما برای یک کمونیست مطرح نبود که صد نفر را در ارتباط با خودش اینجا بیاورد، ولی برای من مطرح         

  »!حساب؛ فقط به خاطر خدا بود، روی چه
  )1358 ـ 59مصاحبه با محمد کچویی، (

یی خلـق کـه در      یکـی از سـردمداران چریکهـای فـدا        ) زاده دهقـانی    ربابه اشرف (اما اشرف دهقانی    
شـالق، واقعیـت    « : دستگیر و به زندان برده شد در شرح خاطرات زندانش نوشـته اسـت              1350تابستان  

ام را  تـوانم اندیـشه  واقعیتـی عینـی الزم بـود کـه ب    .  را تحمل کرد شد آن مادی بود و با این احساس نمی
. مزد   را صـدا مـی     …اسـم، و  شد؛ ایپک، ریحان، ربـاب، ق       هر بار درد شالق شدیدتر می      .زممتوجه آن سا  
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زمانی که مرا به « : کند میاو اضافه » .کشان روستایی بودند، که من آنجا معلم بودم   ای از زحمت    ینها عده ا

ا فریـاد   کردم و از آنجا که دیگر مزدوری نبود که ب           نیمکت چوبی بستند و رفتند، شدیداً احساس درد می        
پنجـه برگهـا   «شروع به خواندن شعر .  درد بی اعتنا باشمکشیدن و فحش دادن به او بتوانم نسبت به این

  »(!!)کردم رفیق مائو می» آویزان است

  )24 و 22دهقانی، (
  .   صورت گرفته است1358این قسمت از مصاحبه در تاریخ بهمن ـ 24
  ).  58بهمن  (تاس همصاحبه در زمان حیات کچویی صورت گرفتـ 25
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   مرموز  ارتباط
ی یرفـتم و در آنجـا نـان و خرمـا          من روزهای جمعه به طـور معمـول بـه کـوه مـی             

. خواند  در آنجا به فردی برخوردم که خیلی خوب و با صفا، نماز و قرآن می              . خوردم  می
ه آدم روشـن  پس از چند بار که او را دیدم حدس زدم ک         . رسید  خیلی هم تنها به نظر می     

وی علیرضـا   . و آگاهی است از او خواستم که به من قرآن یاد دهـد و او هـم پـذیرفت                  
 بود که با سازمان مجاهدین خلق همکاری داشت و من توسط او نسبت به ایـن                 1بهشتی

   2.گروه سمپاتی پیدا کردم
   بـه    داشـتیم    ما دوستی    دوران  در این .  بود   آن   از فروپاشی    قبل  اهللا   از حزب    من  جدایی

 از    و به ما و تعـدادی        داشت   بود و کمربند مشکی      او استاد جودو و کاراته     3.  مهرآیین  نام
 بـا او      هم  مجاهدین.  آموخت   می   رزمی   و آمادگی    شخصی   دفاع   مبارز و سیاسی    های  بچه

  کردنـد و بـه      ی در باشگاه، تردد مـ       و یا   اش   در خانه    او یا    تمرین   محل   داشتند و به    ارتباط
   آن   کـه   ، مهـرآیین  50 از شهریور     پس. کردند   می   و جذب    بعضیها را شناسایی     ترتیب  این

   کـرد کـه      آشـنایم    برد و با کـسی      اش   خانه  شد، مرا به     می   شناخته   داودآبادی   اسم   به  موقع
 و نیز از      امنیتی  ئل مسا   رعایت   لحاظ   او را به     اول  در ارزیابی .  بود   و باسوادی    مذهبی  بچه

 گویـا دانـشجو      از نظر تحصیالت  .   را باالتر از خود دیدم      تر و سطحش     کامل  نظر سیاسی 
   کـه    کـردم   نیـز احـساس   ...  و     و نیز ظاهر، تقوا، نماز و دیانت         تشکیالتی   لحاظ  بود و به  

 و    اسـت   قوا و خـوبی    او پسر بات     بود که    گفته   من   به  مهرآیین.   است   باالتر از من    ای  مرتبه
 کارهـا و      او را بـرای      مـن    کـه    اسـت    این   منظورش  ابتدا پنداشتم .  با او کار کنی     توانی  می

  . مدنظر بود  این  عکس  که  در حالی  کنم  و استفاده  خود عضوگیری های برنامه
  در منـزل   بـا او      ای  چند جلسه .   نکردم   از او سؤالی     امنیتی   مسائل   رعایت   لحاظ   به  من
 علیرضـا     بعداً فهمیدم    که   شدم   معرفی   کسی   من به    ترتیب   این  به.   کردم   صحبت  مهرآیین
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   اول  جلـسه   دو ـ سه   برخوردهای در همان.  معروف به اسقف مجاهدین است 4زمردیان
   است   این   من   استنباط   که   گفتم   مهرآیین  توانم با او کار کنم، لذا به        احساس کردم که نمی   

 کـار     بـا ایـشان      نـشود مـن      روشـن    وابستگی   دارد، و تا این      وابستگی   جایی    به   ایشان  که
 و رفتـار او       از حرکات   توان   را می   این.   است   دارد یا عضو گروهی     او یا گروهی  .  کنم  نمی

خورد کند  بر  در اختیار او قرار گیرد باید صادقانه       من   امکانات   که  اگر قرار است  .  دریافت
،    باشم   با او روراست    توانم   نیز نمی   لذا من . کند   برخورد می    مرموزانه   او با من    که  در حالی 

  در ایـن  .   او نـرفتم     دیگـر پـیش      شد که   چنین.  شود   قطع   ما با وی     ارتباط   بهتر است   پس
 او از   فهمیدم  شد که  دیگر دستگیر شدند و این   شد او و تعدادی      ما قطع    ارتباط   که  مدتی

  .  است مجاهدین
 بـا     نکردنـد، چـون     ، رهـایم     مـن    از امکانـات     و برخـورداری     استفاده   برای  مجاهدین

بـار    ایـن .  بود   مرا کرده    دیگر سفارش    احتماالً او از کانالهای     . داشتم   هنوز ارتباط   مهرآیین
ان در خیابـان    مرتضی الویری به سراغ من آمـد و قـراری را بـا یکـی از اعـضای سـازم                   

ابتدا من  . در آنجا بود که برای اولین بار با وحید افراخته آشنا شدم           .بوذرجمهری گذاشت 
ایشان از  :  یعنی به وحید گفت    5.نه با هویت واقعی بلکه با نام مستعار، به او معرفی شدم           

 و  او بعد از معرفی ما به یکدیگر تنهایمان گذاشت        . مندان به مبارزه است     رفقا و از عالقه   
 را در اختیـارم   … و   6انفال،  محمد،  های توبه   تفسیر سوره افراخته ابتدا چند جزوه     . رفت

روی کردیم؛ از بوذرجمهری تا میدان اعدام و میدان ارک،            بعد هم مقداری پیاده   . گذاشت
بعد قرارهای دیگری . دو ـ سه ساعتی با هم در خیابان قدم زدیم، پیاده رفتیم و برگشتیم 

بعـدها در اسـناد دیـدم کـه     .  و چند جلسه با هم گفتگو و بحـث کـردیم          با هم گذاشتیم  
منوچهری بر اساس اعترافات افراخته گزارش کرده است که مـن از طریـق الـویری بـه                  

گاه از الـویری در بازجوییهـایم صـحبت نکـردم      وحید افراخته مرتبط شدم البته من هیچ 
  . ای نبود ه آن هم مسئلهمگر در مورد سفر به دماوند و رفتن به دریاچه تار ک

، محمـد یزدانیـان، عبـاس جـاودانی، حـسن ابـراری، از              7بعد از وی محسن فاضـل     
ای هـم     چند جلسه . کادرهای اولیه سازمان به ترتیب یکی پس از دیگری رابط من شدند           

آمدند تا ارزیابی صحیحی از وضع ما به دست           فرهاد صفا و بهرام آرام به جلسات ما می        
. دادم  من هم با تحلیل خودم به همکاری بـا آنهـا ادامـه مـی              . را تست بزنند  بیاورند و ما    

خواستم عیار آنها را محک بزنم و اگر توانستم برخی سمپاتها را برای کـار کـردن از                    می
سازمان خارج کنم و یا اگـر آنهـا را صـالح دانـستم، برخـی امکانـاتم را در اختیارشـان                      

  .بگذارم
   امکـان   که  هر کسی  به  بلکه  من  به  بودند، نه  نیرو شده  دچار محدودیت  که  مجاهدین

  .کردند  می  از او بود مراجعه  کمک دریافت
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    بر مجاهدین  اشکال طرح
هر «:   آن   براساس   رواج یافت که     مجاهدین   در میان   ، تفکری 50 شهریور    بعد از ضربه  

 تعداد    طرز تفکر بود که      همین  ساسبرا» . کنیم   می   او کمک    کند ما به     بخواهد مبارزه   کس
   سـازمان    بیـشتر یـک      مجاهـدین    ترتیـب    ایـن   بـه .   یافت   افزایش   در سازمان   افراد الابالی 

   مـذهبی    سازمانی   هم  الفتح. »ساف «  شبیه  ؛ چیزی    ایدئولوژیک   سازمان   بود تا یک    سیاسی
   ـ نظـامی    سیاسـی   سـازمانی  بلکه،   نیست  هم  غیرمذهبی  سازمانی  که  حال  در عین نیست
  . است

 بودند، چرا کـه       مواجه   و محدوداتی    بود، اما با محذورات      الفتح   هم   مجاهدین  الگوی
 تظاهر کنند چرا      و اسالم    مذهب   به   مجبور بودند که    ، و مجاهدین     بود   مذهبی   جامعه  جو
   مبارزه   خاطر اصل   گفتند ما به    میآنها اگر   . شدند   طرد می    از جامعه   صورت   در غیر این    که

   آنهـا روی     بـه    در جامعـه     دیگر کـسی    ایم  دار، استبداد و استعمار ایستاده      در برابر سرمایه  
. شـدند    برخوردار نمـی     شرعی   و از وجوهات     مردمی  داد و از کمکهای      نمی   نشان  خوش

 و    بتواننـد از احـساسات       که دادند   می   جلوه   خاطر خود را مذهبی      این   به   و فقط   آنها فقط 
 رفتـار، گفتـار و کـردار       بـه    ابتدا نـسبت     از همان   من.  کنند   استفاده   مردم   مذهبی  امکانات

   هم  آن.   رفتم   خودم   و فقط    نکردم   اینها معرفی    را به   لذا کسی .   داشتم  ایشان شک و تردید   
بیـشترین  .   بیـابم    از ایـشان    دقیق و     درست   و شناخت    بیشتر بشناسمشان    خاطر که    این  به

. کردم  از طریق او با برخی آقایان برخورد می       . ارتباط من در سازمان با وحید افراخته بود       
دیدم که او با دیگران ارتباطاتی دارد و با           رفتم می   به این صورت که وقتی به سر قرار می        
بیـشتر  . آمد   می شد و به طرف من      از او جدا می   . کسی در حال قدم زدن و صحبت است       

خواست مرا به او نـشان        شناختم، شاید وحید هم با این کار می         اوقات من آن کس را می     
  .کارهایی که به لحاظ امنیتی اشکال داشت. بدهد یا او را به من نشان بدهد

زننـد     می   که   حرفهایی   خالف   اگر چنانچه    بودم   قرار گذاشته    مذاکراتی   طی   از قبل   من
   خـواهم   هـم   افشاگری  به  دست  بلکه شوم  جدا می  گروه  تنها از این ن نه  شود م   مشخص

   کـه    گذاشـت    بتوانم، نخـواهم     که   کرد و تا آنجایی     تر خواهم    روشن   را هم   زد، و دیگران  
 بـر نفـوذ و        نکته و نیـز وقـوف        به این    آنها با علم    بنابراین.  قرار گیرند   مورد سوءاستفاده 

  هـای   دیـدگاه   از برخـی   من  نبودند که  مبارز، مایل  مذهبی  و تیپهای ا بازاریان  ب   من  ارتباط
آمد و مغایر با نظر مـن بـود، توجیـه و              اگر هم مسائلی پیش می     .   شوم   آگاه  شان  انحرافی

گفتم بیایید با هم قرآن یـا کتـابی    به عنوان نمونه هر وقت به آنها می. کردند  الپوشانی می 
تـو کـه    «: گفتنـد   کـشیدند و مـی      حبتی بکنیم، دستی به سر و گوش من می        بخوانیم یا ص  

دانی ما اآلن امکاناتمان کم اسـت، بایـستی وقتمـان را بـر تربیـت افـراد                    موضع ما را می   
تـو بایـد خـودت      . بگذاریم، اگر ما چهار نفر مثل تو داشتیم وضعمان خیلی خوب بـود            
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مـن کـه سـواد نـدارم، ولـی در          «: گفـتم   من هم صریح می   » .بیایی و به همه درس بدهی     
مسائل تشکیالتی و نظامی شهامتش را دارم و برای همین نیاز دارم از مواضع سیاسـی و                 

عـزت تـو خـودت خـوب        «: گفتنـد   رفتند و می    آنها طفره می  » . جو تشکیالت آگاه شوم   
دانی که ما وقت این کارها را نداریم ما باید اآلن وقتمـان را صـرف دیگـران بکنـیم،                      می
اگر چنین کردیم،   . مه که مثل تو نیستند، باید روی آنها کار بکنیم تا در حد شما بشوند              ه

ایم، و هر وقت هم کـه فرصـت داشـتیم بـا هـم کـار        کار اصلی و مهمی را صورت داده 
  ».کنیم می

دیـدم و برخـی از         مجاهدین مـی     و ایدئولوژی   رفته رفته اشکاالتی جدی در مواضع     
کردند به هر نحوی شده مرا توجیـه کننـد ولـی              نها ابتدا سعی می   آ. کردم  آنها را طرح می   

کردنـد اصـطکاک و       دیدنـد سـعی مـی       وقتی جدی بـودن اشـکاالت و مواضـعم را مـی           
کردند که من اطالعی نیـابم و کـار بـه     برخوردی پیش نیاید و از اول طوری برخورد می       

  .این مراحل کشیده نشود
آنها در این جزوه راجع به شهادت .  صحبت شد سوره محمد یک روز در باب جزوه      

در تفـسیری کـه   . انگیـز بـود     و سمبلهای شهادت مصادیقی را ذکر کرده بودند که بحـث          
گوارا، هوشی مینه و امثال ایشان را به عنوان سـمبل شـهادت معرفـی کـرده                   داشتند چه   

هـای   کردم که این صحیح نیست در حالی که مکتب خود ما نمونـه      من اشکال می  . بودند
واالیی از شهدا را دارد شما این مارکسیستها و کمونیـستها را بـه عنـوان شـهید معرفـی                    

قضاوت در مورد انجام و عاقبت این افراد در دست خداست اما این پر واضـح                . کنید  می
. شان نیـز اعتقـادی ندارنـد        طور پیروان   است که آنها اعتقادی به شهادت نداشتند و همین        

 اسـم   … ایشان از بالل حبشی، ابوذر غفاری، عمار، یاسر و           آیا بهتر نیست شما به جای     
  !ببرید؟

اند باید کسانی مطـرح شـوند کـه در جریـان      این افراد قدیمی شده ! نه: گفتند  آنها می 
جنبشهای آزادیبخش معاصر کشته شده باشند و ذهن مردم آمادگی پذیرش موضـوعات             

. لحانه به روش امروزی انجام ندادند     ابوذر و عمار و بالل که کار مس       . آنها را داشته باشد   
گفتم پس اگر دنبال آدمهای امروزی هستید آقای سعیدی که در شکنجه کشته شـد و                  می

یا حداقل اینکه به سـراغ کـسانی        . های اولیه سازمان که اعدام شدند را طرح کنید          یا بچه 
 باز بـه شـکل      که آنها . اند مثل جمیله بوپاشا     بروید که در کشورهای اسالمی مبارزه کرده      

  . رفتند دیگری از پاسخ صحیح طفره می
کردنـد دم الی تلـه        این طرز تفکر باعث محدودتر شدن من بـود و آنهـا سـعی مـی               

شـان مـن چیـزی        هـای انحرافـی     ندهند، و از ارتباطهایشان با کمونیستها و دیگر دیـدگاه         
  .نفهمم و اگر فهمیدم به طریقی ذهنم را از آن مسئله منحرف کنند
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   کـه    کـردم   احـساس .  ندادنـد    مـن    شـد کـه بـه        پخـش   ای   اعالمیه 50  اخر سال در او 
  .دهند  نمی  من  را به هایشان  عمداً نوشته مجاهدین

   اعالمیـه    در ایـن    مجاهـدین .  رسـید    من   دست   به   اعالمیه   از این   ای   نسخه   هر حال   به
   کـرده   درسـت   شـرعی  توجیه   خلق  فدایی   چریکهای   بانکها توسط    مسلحانه   سرقت  برای

   مـسلمین    بـه مـصرف      بدر که    در جنگ    کفار قریش    اموال  بودند و کار آنها را با مصادره      
گفتند این کار همانند عمل پیامبر اسـت کـه بـه سـر                می.  بودند   کرده   بود، مقایسه   رسیده
. کرد خرج میکرد و به نفع بیچارگان  رفت و کاروانهای قریش را مصادره می  ها می   گردنه

شرایط آنها با ما یکی ! زنید؟ اعتراض شدید من آن بود که این حرفها چیست که شما می      
کردنـد    کردند؟ پیامبر کی به کاروانها حمله می        نبوده و اصالً کی پیامبر چنین کارهایی می       

یک مورد استثناء است و آن حمله سعد ابی وقاص اسـت کـه بـدون اجـازه صـورت                    (
بلکه این مشرکین بودند که با پیـامبر و         .) شود  ه آن هم بازخواست می    گیرد و نسبت ب     می

  .اصحابش سر جنگ داشتند
 را   اعالمیه  ندارد لذا پای  خاصی  اسم  سازمان هنوز  که  است  زمانی  اعالمیه صدور این

   عنـوان   بـه .  بـود    بـا سـازمان      من   رابط   وحید افراخته    زمان  در آن .  بودند   امضا نکرده   هم
   ادعا کرد کـه   نداشت  آن  برای   پاسخی  ، او که     وحید دادم    مزبور را نشان     اعالمیه  اعتراض،

   گرفت  از من  را هم  نسخه   یک   همان   ادعایش   اثبات  برای.  است   را ندیده    اعالمیه   هم  وی
اما .  کرد   خواهم   را فراموش   کرد بعد از چند روز قضیه       او فکر می  .  بیاورد   جوابی  تا برایم 

  اطالعـی    اظهار بـی     مدام   و او هم    کردم   می   از او سؤال     مرتب  دیدم   او را می     هر جا که    من
  تا اینکه .   است   و او نیز از آن مطلع        سازمان   مربوط به    اعالمیه   که   داشتم   یقین  من. کرد  می
 را درآورد و      او کـتش    منزلدر  .   رفتیم   منزل   به   با هم    داشتیم   که   خاطر قراری    روز به   یک
   کـه  ، هنگـامی   گذرانـدیم   نوشـیدن    و چـای     صـحبت    را بـه     مـدتی   . انداخت  ای   گوشه  به

:   را پوشـید گفـت       کفـشهایش    از اینکه   پس.  را بردارد    کرد کتش    برود، فراموش   خواست
   دفعـه    یـک    کـه   م و بلند کـرد      گرفته   کتش را    پایین   اتفاقی از گوشۀ     خیلی  من!   را بده   کتم
  اش  و دسته  جمع  یکی ها را یکی اعالمیه.  شد  زمین  فرش  اعالمیه  از آن  نسخه50 از  بیش
  ! فعالً اینها را بردار و برو  و گفتم  او گذاشتم بغلجیب    و بعد به کردم

 را  هـا   اعالمیه  نسخه از این  ـ پانزده   بعد وحید ده جلسه. رفتند  از رو نمی  اینکه جالب
هـا   بچـه .  بـود   شده  عوض ، کتم  بودم ها را ندیده  اعالمیه  من باور کن:   آورد و گفت   برایم
 او   تـا را بـه    ـ پـانزده    ده آن.   خبـر نداشـتم    بودنـد و مـن    را تکثیـر کـرده    سری  این تازه

  چپیها را پخـش    اعالمیه من. خورد  نمی  درد من  و به   نیست  دیگر مهم :   و گفتم   برگرداندم
  . کنم نمی
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 رژیم در صدد بود تا تعدادی از مبارزین را به جوخه اعدام بسپارد              51در اوایل سال    
مجاهـدین و   . میتینگی هم قرار بود از طرف رژیم برگـزار شـود          . ای بود   و به دنبال بهانه   

فداییها اعالمیه دادند که مردم در میتینگ شرکت نکنند، چون خود رژیم در صدد اسـت                
هـای مبـارز    بین محصلین و افراد عادی بمب منفجر کنـد و تقـصیر را بـه گـردن گـروه        

 هم رخ داد و بر اثر آن یـک راننـده تاکـسی کـشته                50شبیه این ماجرا در سال      (بیندازد  
  ).شد

چند بسته اعالمیه در دست داشت،   . روزی برسر همین جریان وحید افراخته را دیدم       
 بسته را باز کردم دیدم حاوی حدود صد نسخه اعالمیه           وقتی. یک بسته را هم به من داد      

و پنجـاه نـسخه هـم مربـوط بـه           ) مجاهدین(پنجاه نسخه آن مربوط به خودشان       . است
قرار ما این   : های فداییان را پاره کردم و دور ریختم و گفتم           بالدرنگ اعالمیه . فداییان بود 

کند کـه   فرقی نمی: گفتم. ن نبودبسته تو ای ! اشتباه شده : وحید دستپاچه شد و گفت    ! نبود
این اعالمیه را من پخش کنم یا دیگری، جـزء قـرار مـا بـا شـما، همکـاری نکـردن بـا                        

زنیـد و زیـر آبـی         کلـک مـی   ! گویید  دروغ می ! شما صداقت ندارید  . های چپی بود    گروه
  !روید می

وقتـی  . دان  ای فهمیدم که مجاهدین به فداییها پول داده         یک بار هم در ارتباط با مسئله      
! نـه : اول گفتنـد  . ایـد   سرنخ به دستم آمد، از آنها سؤال کردم که شما به فداییها پول داده             

تـا  . کردنـد  کـردم و آنهـا انکـار مـی     حدود ده ـ بیست روزی من این سؤال را مطرح می 
که از فـالن کانـال رد       : شان بدهم و گفتم     ای از سرنخ را نشان      باالخره مجبور شدم گوشه   

  .اید شده
حتماً منظورت همان پولی است کـه    : ی رودست خوردند و قضیه لو رفت، گفتند       وقت

شدم و اعتراض و انتقـاد        من قانع نمی  ! آنکه قرض است  ! ایم  الحسنه داده   ما به آنها قرض   
دهند در اختیـار افـراد ضـد     کردم که چرا پولهایی را که از محل وجوهات به شما می        می

خود پیامبر هم به    : گفتند  استناد به وقایع صدر اسالم می     آنها باز با    ! دهید؟  مذهب قرار می  
ای نیست، مـا بایـد بـه     اصالً مسئله. داد کفار تحت عنوان تألیف و تحبیب قلوب پول می  

 و  …یکدیگر کمک کنیم چه در مسائل امنیتی چه تشکیالتی و چه اقتصادی و مـالی و                 
 دو در یـک راه هـستیم و         چـرا کـه مـا هـر       . زنیم  یا هر مسئله دیگری که در آن لنگ می        

  .کنیم مبارزه می
مـا مبـارزه مبتنـی بـر مـذهب و ایـدئولوژی             . گفتم نه مبارزه ما با آنها فـرق دارد          می

اسالمی داریم در حالی که آنها مبارزه ضـد مـذهبی دارنـد و خـدا و مـذهب را افیـون                      
   .به چنین طرز تفکری نباید کمک کرد. دانند ها می توده
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  ریز با مجاهدینبرخورد کج دار و م
در اوایل همکاری با سازمان، امکانات و کمکهایی در اختیارشـان گذاشـته بـودم، از                

کپی و ماشین تحریر و مقداری پول، ولی از زمانی            چند قبضه اسلحه، دستگاه پلی    : جمله
که به دورویی و نفاق آنها پی بردم و مسائل برایم روشن شد، دیگر این کمکها را قطـع                   

چندین مرتبه با صراحت و مستقیم خواستار کمک، امکانـات و نیـرو شـدند،              آنها  . کردم
من هم در حالی که توانایی فراهم آوردن تقاضاهای آنها را داشتم ولی با وقوف بـه بـی                   

گفتم دیگر کسی ندارم      زدم و می    هاشان سر باز می     شان از برآورده کردن خواسته      صداقتی
شـناختم دیگـر      گفتم کسانی را که مـی       چرا؟ می : پرسیدند  می. یا کسی برایم نمانده است    

اند، فهمیدم کـه      خورند، کسانی که با من در ارتباط بوده         اند و به درد این کار نمی        سوخته
شـود در حـد ودرسـطح         شود روی آنها حساب کرد، مـی        وابستگیهایی دارند، دیگر نمی   

را بـه کارهـای     شـود آنهـا       پخش اعالمیه و خبر کارهایی را از آنها خواسـت ولـی نمـی             
شد روی آنها فکـر کـرد ولـی           قبالً مسائل ذهنی بود و می     . مسلحانه و قهرآمیز وارد کرد    

. شود از آنها استفاده کـرد       بینم که نمی    رود، می   اآلن که شرایط به سوی عینی تر شدن می        
. ام  اگر اآلن من بخواهم آنها را معرفی کنم، به سازمان و آرمانهای مبـارزه خیانـت کـرده                 

ئن هستم که این گونه افراد اگر دستگیر شوند چون هنوز در شرایط ذهنـی هـستند                 مطم
زنند، اصالً آنها در عمل، اعتقادی به         دهند و به ما ضربه می       اطالعات را به سرعت لو می     

  .فعالیت مسلحانه ندارند
کردم و از ارائه کمک و یاری طفـره           ها، آنها را دست به سر می        با این توجیه و تفسیر    

از طرفی هر طوری که بود      .  بود  در این مرحله شک من به آنها خیلی زیاد شده         . رفتم  می
خواستم ته و توی قضیه را درآورم و از طرف دیگر هم اعتقادی به ضـعیف شـدن و                  می

حاضـر نبـودم کـه آنهـا هـم      . های مارکسیستی ـ کمونیستی نداشـتم   ضربه خوردن گروه
ما دودوزه بازی مجاهـدین بـرایم قابـل تحمـل           ا. ای از رژیم بخورند     ترین ضربه   کوچک

من با توجه به وسعت ارتباطات و دامنه آشناییهایم، به خیلی از مـسائل و مواضـع                 . نبود
  .فهمیدند و نمی دانستند بردم که آنها نمی پی می

بردم که فالن منطقه و محل تحت کنترل و زیر نظر ساواک اسـت و اگـر                   مثالً پی می  
شان زیاد اسـت، و یـا         به آنجا بروند، احتمال دستگیری    ) هواداران(ا  از مبارزین و سمپاته   

ای به او موجب لو رفـتن         شدم فالنی تحت نظر و مراقبت است و هر مراجعه           با خبر می  
از طرفـی   . داد  ای قـرار مـی      این حالت مرا در یک وضعیت دوگانـه       . شود  و دستگیری می  

حت نظر برود یـا بـا کـسی کـه           گذاشتم کسی خطر کند و به محل مشکوک وت          نباید می 
کردم بایـد     طعمه و تله است ارتباط بگیرد، از طرفی هم اگر چنین خطری را گوشزد می              

گفـتم یکـی از       اگر مـی  . ام  گفتم که از کجا به این خبر دست یافته          به این سؤال پاسخ می    
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جیه لذا باید تو  ! کنی؟  گفتند پس چرا چنین نیرویی را معرفی نمی         رفقا خبر داده است می    
شـدم یکـی از دوسـتان     گفتم که وقتی از مقابل بازار رد می   مثالً می . کردم  بهتری ارائه می  

گفتند این دوست را      وقتی می . سابقم را دیدم که گفت فالنی یا فالن جا تحت نظر است           
گفتم مدتهاسـت کـه بـا او ارتبـاط نـدارم و            برای همکاری وجذب به ما معرفی کن، می       

دهم تا به شما معرفی    ای ترتیب می     اگر بار دیگر دیدمش برنامه     اتفاقی و گذری دیدمش،   
  (!)شود 

گفتم از دو جـوان کـه در          های دیگری از پاسخ را در آستین داشتم مثالً می           البته گونه 
  .کردند، اتفاقی شنیدم اتوبوس ودر صندلی جلو من نشسته بودند و با هم صحبت می

من در ارائـه اطالعـات و   .  خوشایند نبوددالیل و توجیهات من برای ایشان دلپذیر و  
گـاهی اوقـات در   . دادم دانش مبارزاتی خودم به مجاهدین خیلی خـست بـه خـرج مـی     

پرسیدند کـه مـن بـه آنهـا           صحبتها و بحثهایی که داشتیم، یک سری مسائل را از من می           
یـک روز حـسن     . شـدم   دادم ویا خیلی خالصه و کلـی از آن رد مـی             درست جواب نمی  

. طور جواب پس بدهی خیلی خوب است        عزت اگر تو در بازجویی همین     : گفتابراری  
کنـی تـو را بایـد حـسابی      تو مثل یک ساواکی با ما برخورد مـی      : چطور؟ گفت : پرسیدم

  !فشار دهند و بچالنند تا یک کلمه حرف از دهانت بیرون بیاید
 و آنها هم خود     کردم  این در حالی بود که من خیلی از اطالعاتم را برای آنها رو نمی             

  .کنم دانستند که من مطالب و اخباری دارم که بازگو نمی می
دانم به درد  گویم که اطالعاتی ندارم، اما چیزهایی که دارم یا می من نمی : گفتم  لذا می 
آید، پس چرا بیخـودی مطـالبی را بگـویم کـه بـه شـما          خورد و به کارتان نمی      شما نمی 

اعتماد هم ندارم از کجا معلـوم کـه شـما فـردا زیـر               از طرفی من به شما      . مربوط نیست 
پس بهتر است از خیر دانستن این اخبـار بگذریـد تـا هـم               . شکنجه همه چیز را نگویید    

  .برای من و هم برای خودتان اسباب زحمت نشوید
دانـستند،    مجاهدین که در فعالیت تشکیالتی و سیاسی، مرا خطری بـرای خـود مـی              

سـعی  . مرا به حـوزه فعالیتهـای نظـامی و عملیـاتی بیندازنـد            ای نداشتند جز اینکه       چاره
هـای تـرور      داشتند تا با گماردن من به کارهای مربوط به ساخت بمب و طراحی نقـشه              

اما این سیاست نیز چـاره سـاز        . سرگرم کنند تا فرصتی برای پراکنده کاری نداشته باشم        
شـدم بـه      دادم موفـق مـی      چرا که من بادقت و سرعتی که در کارهایم به خرج مـی            . نبود

اطالعات و تجربیاتی را که من از سازمان به         . ها و ارتباطهای خودم برسم      کارها و برنامه  
آنها حتی برای اینکه تمام وقت مرا پـر  . خورد آوردم خیلی در کارها به درد می      دست می 

چه  ساعت گذشته من     24خواستند که در      روزانه می ) گزارش کار (کنند از من بیالن کار      
  این امر حکایت از این داشت که ایشان در برخورد با من به بن بست رسـیده                . کار کردم 
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گفتند بمب بـساز،      می: دادم  خواستند انجام می    می) نظامی(هر کاری در این زمینه      . بودند
گفتند فالن جا و فالن       می. ساختم  گفتند مواد و محلول انفجاری بساز، می        می. ساختم  می

  .چنان که نمی توانستند ایرادی از کارم بگیرند. کردم کن، میجا را شناسایی 
اعتراض من به راه و روش تـوهم  . اعتقادم این بود که من به آنها ایراد دارم نه به کار    

بـه  . رسـاندم   لذا با جدیت کارهای محوله را به انجام می        . انگیز و بینش انحرافی آنها بود     
فهمانـدم کـه اعتـراض مـن از تـرس             آنها مـی  این ترتیب با این نوع عمل و برخورد به          

فهماندم کـه مـن       زندگی و جانم نیست بلکه به خاطر اعتقادی است که دارم، به آنها می             
  .مرد عمل و خطر کردن هستم

برای اینکه بتوانم در کنار انبوه کارهای محوله از طرف سازمان به کارهای خودم هم               
مثالً برای درست کردن محلولی     . بخوابمبرسم، مجبور بودم که با سرعت کار کنم و کم           

در . کـردم  ماندم و آن را آماده مـی  از کلرات و گوگرد و شکر، شب تا دیر وقت بیدار می      
 8ام، صـبح هـم از سـاعت            شب خوابیـده   10نوشتم که ساعت      حالی که در گزارشم می    

در در حالی که از صبح تا ظهـر         . ام   ظهر مشغول ساخت و تکمیل بمب بوده       12صبح تا   
گاهی هم که قرار مـا مـثالً بـه فـردا ظهـر              . جای دیگری و به دنبال کارهای خودم بودم       

گفتم این مدت تا زمان قـرار را در منـزل هـستم و چـون آنهـا              شد به آنها می     موکول می 
از طرفی پس از جـدا شـدن از آنهـا           . توانستند کنترلم کنند    آدرس منزلم را نداشتند، نمی    

دیـدم لـذا همـان وقـت قـرار             که شاید تا فردا ظهر آنها را نمی        شدم چرا   منتظر فردا نمی  
آمدم و  رفتم، فردا هم از آنجا می بعد مثالً به دماوند یا به قم می     . زدم  را می   سالمت فردایم 

به این ترتیب برای آنها اصالً مقـدور نبـود         . رساندم  تا بعد از ظهر خود را به سر قرار می         
  .ام  با چه کسانی گذراندهکه بفهمند من این مدت را کجا و

جسارت ارتکاب چنین حرکتی فقـط و فقـط از آنجـا بـود کـه مـن بـه مقاومـت و                       
ام در برابر شکنجه و بازجویی ایمان داشتم، که اگر چنین نبود این خطر وجود                 ایستادگی

داشت که با دستگیری من و با آن عالمت سالمتی که بـر روی دیـوار زده بـودم، تمـام                     
ام   ولی خب من تا این انـدازه ایمـان داشـتم کـه بـا دسـتگیری                .  لو بروند  مرتبطین با من  

  .ای به گروه نخواهم زد ترین ضربه کوچک
  

  انفجار بمب در هتل شاه عباس اصفهان
.  یکی از شخصیتهای سیاسی کـشورهای بلـوک شـرق بـه ایـران آمـد                51در خرداد   

کفـایتی    ضها و انعکاس بی   سازمان تصمیم گرفت تا برای اعالم برخی نارضایتیها و اعترا         
این شهر بدان خاطر انتخاب شده بود       . رژیم چند عملیات در شهر اصفهان صورت دهد       

تا آن زمان عملیات . برد و مهمان استانداری بود که آن مقام سیاسی در اصفهان به سر می    
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خرابکاری ما انعکاس واقعی نداشت اما با انتخاب این موقعیت زمانی، فرصتی به دست              
. ها منعکس کند    شد تا اخبار این انفجارها را در جراید و رسانه           آمد و رژیم مجبور می     می

بـه سـوی    . من، حسن ابراری و وحید افراخته هم مأمور شدیم تا در اصفهان عمل کنیم             
محسن فاضـل هـم جداگانـه بـه         . ای اتاقی کرایه کردیم     این شهر رفتیم و در مسافرخانه     
. ای که او در آن ساکن بود رفتیم         خت بمب به مسافرخانه   اصفهان آمده بود و ما برای سا      

برای اولـین   . محسن مواد منفجره را با خود به اصفهان آورده بود         . کسی را با او ندیدیم      
تا آن موقع من بـا همـان ترکیبـات بنـزین،            . بمب ساختم » تی. ان. تی«مرتبه من آنجا با     

بوی بدی داشـت و چـشم       »  تی .ان. تی«. ساختم     بمب می  …کلرات، شکر و گوگرد و      
شاید به خاطر اینکـه    . دانستم و همراهانم هم چیزی نگفتند       من این را نمی   . سوزاند  را می 

شاخه شاخه مثل شمعهای ده سانتی بود که باید کنار          » تی. ان. تی«. من به آن عادت کنم    
نم و  مال دادم تا گـرد و گلولـه کـ           شد ولی من آنها را درهم آمیخته و مشت          هم چیده می  

در اثر همین کار، بـویش متـصاعد شـد و چـشمانم را حـسابی سـوزاند و                   . مچاله شود 
  . سردرد عجیبی گرفتم و تا دو ـ سه روز حالم خوب نبود

ابتدا بمبی را در مقابل شهربانی اصـفهان واقـع در میـدان چهـار بـاغ، در زیـر یـک                      
 مقـام سیاسـی ضـیافت       قرار بود استاندار به افتخـار آن      . اتوبوس شهربانی منفجر کردیم   

لذا تصمیم گرفتیم که در مقابل هتـل هـم بمـب            . ناهاری در هتل شاه عباس برگزار کند      
رو   در پیـاده  . دار درست کـرده بـودیم       و به صورت زمان   » تی.ان.تی«بمبها را با    . بگذاریم

بمـب را دربـسته سـبز       . ای پوشیده از چمن و گـل رز بـود           مقابل ساختمان هتل، باغچه   
برای ایجاد پوشش و رد گم کـردن یـک تـسبیح پـاره     . یم و به آنجا آوردیم   رنگی گذاشت 
بعد روی زمین نشستیم و به بهانه جمع کردن         . هایش را روی زمین ریختیم      کردیم و دانه  

زمان را برای ساعت یک     . های تسبیح، بمب را ال به الی گلها پنهان نمودیم و رفتیم             دانه
شب شد و خبـری     . تظر ماندیم تا بمب منفجر شود     بعد از ظهر تنظیم کردیم، در شهر من       

آمد و چاشنی خراب بود و گیر داشـت و سـر        این مشکل گاهی پیش می    . از انفجار نشد  
چون بیم تدابیر ویژه امنیتی از طرف پلیس بعد از انفجار بـود،             . کرد  زمان مقرر عمل نمی   

 نتیجـه کارمـان را      تصمیم گرفتیم که همه به تهران برگردند اال مـن کـه آنجـا مانـدم تـا                 
سمپاتی در اصفهان داشتم به نام . آن شب را به مسافرخانه نرفتم. ارزیابی و گزارش کنم  

تا آن زمان که خبری از انفجار بمب نشد،         .  که شب را به منزل او رفتم       8اشرف خراسانی 
اند، به لحاظ امنیتی هم چون شـهر بـه دلیـل        حتم داشتم که بمب را کشف و خنثی کرده        

ر اتومبیل شهربانی در میدان چهارباغ حساس شده بـود درسـت نبـود کـه بـروم و             انفجا
  . بررسی کنم که چرا بمب منفجر نشده است
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بـرای احتیـاط    . گـشتم   پس باید به تهران باز می     . صبح که شد دیدم که خبری نیست      
 بـه تهـران بـاز       10 بگذرم و از مسیر دورتری     9بیشتر تصمیم گرفتم که از خیر مسیر اصلی       

.  صبح بود که رفتم به گاراژ که یکدفعه صدای انفجاری شـنیدم            10حدود ساعت   . مگرد
جا برگشتم به داخل شهر و یک تاکسی دربست گرفتم و رفتم بـه سـمت هتـل                    از همان 

طور در حال حرکت دیدم که بمب عمـل کـرده     از تاکسی پیاده نشدم و همان     . عباس  شاه
شـنیدم کـه    . بریهای آن هم ریخته بـود       قسمتی از گچ  . های هتل شکسته بود     شیشه. است

اند، کـه در بیمارسـتان فـوت          یک نظافتچی هم زخمی شده و به بیمارستان انتقالش داده         
  11.کرده است

. های اصفهان هم خبر آن را منتشر کردنـد          رادیو اصفهان خبر را اعالم کرد و روزنامه       
گویـا او بـسته را   . من از این حادثه به خاطر کشته شدن آن خدمه خیلی ناراحـت شـدم          

کنـد و بمـب       زند که در نتیجه چاشنی عمل مـی         کند و به آن دست می       الی گلها پیدا می   
کـردیم   ناراحتی من هم فقط و فقط به خاطر او بود، چرا که ما تالش می   . شود  منفجر می 

بعد از اطالع از این حادثـه، طبـق       .گناه آسیبی نرسد    و دقت داشتیم که حداقل به افراد بی       
تشکیالتی که داشتم به کالنتری زنگ زدم و گفتم که سازمان مجاهدین مسئولیت       دستور  

  12.گیرد این انفجار را به عهده می
  

  لو رفتن خانه خیابان عارف
ای اجـاره   خانـه ) الـدین مخبـر   شهید سـیدکمال (های خیابان عارف  در یکی از کوچه  

 بـاقی فرزنـدانش    کـرد و    صاحب خانه خانمی بود که با دخترش زندگی مـی         . کرده بودم 
این خانم به همراه دخترش بیـشتر اوقـات در          . ازدواج کرده سر زندگی خود رفته بودند      

فـضا و محیطـی     ) صـاحب خانـه   (در نبود آنها    . آنجا جای دلخواه من بود    . مسافرت بود 
ای در آنجـا      توانستم آزادانـه و بـدون هـیچ شـک و شـبهه              برایم درست شده بود که می     

  .فعالیت نمایم
یـک یـا دو     ( قرارهایم با رابطین و مسئولین سـازمان در همـان حـوالی منـزل                بیشتر

کردم قراری در منزل نگـذارم امـا          از روی احتیاط سعی می    . بود) تر  خیابان باالتر یا پایین   
گذاشـتم و بعـد بـا هـم بـه       خواستم کسی را به منزل ببرم ابتدا در بیرون قرار می            اگر می 

ابراری قرار داشتم، او گفت کـه امـروز حـال مـن خـوب      یک روز که با     . رفتیم  منزل می 
حـدود سـاعت   . نیست بهتر است برویم به خانه و کته ماستی درسـت کنـیم و بخـوریم     

 به خانه برگشتیم، حسن کته درست کـرد و مـن بـرای خریـد ماسـت ، سـبزی و                     5/11
چـه   کو مقابـل بـه بقـالی     . زمینی با همان لباس راحتی که در تن داشتم بیـرون زدم             سیب

رفقایت آمده بودند و با     : گفت! حسین آقا کجا بودی؟ پرسیدم چطور؟     : رفتم، بقال گفت  
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من هیچ رفیقی نداشتم که بخواهد و بتوانـد بـدون همـاهنگی بـه منـزلم                 . تو کار داشتند  
خواسـتیم او را      گفتند که رفیق ما مشهد بـوده مـی        : چند نفر بودند؟ گفت   : پرسیدم. بیاید
اند و احتماالً به کمین نشسته بودند تا در فرصتی مناسب به            غ گفته فهمیدم که درو  . ببینیم

  .خانه یورش بیاورند
از آنجا که جواد منصوری را هم چند وقتی بود گرفته بودند به یکباره ذهنم رفت به                 

 یقـین  13.با خود گفتم مبادا از ناحیه جواد باشد چـرا کـه او خانـه را بلـد بـود               . سوی او 
چیـزی نخریـدم و بـه بقـال         . اند  همین حول و حوش کمین کرده     داشتم که مأمورین در     

دیـدم حـسن بـا زیـر        . آسا وارد خانه شدم     برق. آیم  گفتم تو ماست را بکش من اآلن می       
حـسن جـست و برخاسـت، سـریع         ! اوضاع خراب اسـت   : گفتم. شلواری نشسته است  

ر فـالن   قـرار مـا د    : هنوز به آستانه در نرسیده بـود برگـشت وگفـت          ! روم  من می : گفت
و بـه سـرعت زد   . انـد  ساعت در فالن جا، اگر آمدم که آمدم وگرنه بدان که مـرا گرفتـه              

مـن بایـد برخـی مـدارک را کـه           . بیرون، در حالی که شلوار رویش را به دست داشـت          
  .داشتم بردم یا با خود برمی جاسازی کرده بودم از بین می

اس شده بود موفـق شـد از        ها را داشت و سرش هم ت        حسن از آنجا که قیافه پیرمرد     
. ای بعد از رفتن او در به صدا درآمد پنج ـ شش دقیقه . محاصره و کمین مأمورین بگذرد

در این چند دقیقه برخی مدارک را یافتـه و          . دیگر فرصتی نبود  . مأمورین پشت در بودند   
برداشته بودم، جای فکر کردن برای باقی مدارک نبود، حتی فرصت لباس پوشـیدن هـم                

با همان زیر پیراهنی و زیر شلواری به باالی دیوار پریـدم و از آنجـا بـه دیـوار                    . تمنداش
تر در پـشت مـأمورین بـه خیابـان            همسایه و بعد به پشت بام رفتم، چند خانه آن طرف          

  14.پریدم
ها بعد از چند بار کوفتن در به زور متوسل شدند وبا لگد در را بـاز کردنـد و                      مأمور

ـ . داخل شدند کنندگان احتمـالی   مانند و منتظر من و یا مراجعه  سه روز آنجا میگویا دو 
در این مدت قسمتهای در دسترس را جستجو و مدارکی هم اعم از شناسنامه              . نشینند  می

طور که در قضیه فرار از دست مأمورین ساواک گفتم،            همان. کنند   پیدا می  …و اعالمیه و    
در ایـن  . شـان مـشخص نـشود    ند تا کوتاهینوشت شان به نفع خود می آنها در گزارشهای

اما آنها آمدند . ما به منزل وی رفتیم ولی کسی نبود: مورد هم آنها گزارش کرده بودند که
  15.و ما آنها را قال گذاشتیم و در رفتیم

من بعد از فرار در اولین فرصت از یک باجه تلفن همگانی به حـسن فرزانـه، یکـی                   
خانه من لو رفته نه خودت و نه هیچ کـس     ! حسن: تمدیگر از مجاهدین، زنگ زدم و گف      

  به یکی ـ دو نفر دیگر هم زنـگ زدم و آنهـا را در جریـان    . دیگر به آنجا نزدیک نشوید
منزل یکی از بستگان حسن فرزانه در حوالی خانه من بود، و حاال حسن یـا از                 . گذاشتم
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ن، مأمورین جلویش را  رود و هنگام رد شد      روی نفهمی یا از روی کنجکاوی به آنجا می        
 او هم گفته بود کـه منـزل بـرادرم    …گیرند که تو که هستی؟ اینجا چه کار داری؟ و        می

خالصه . خواستم سری به خانوادۀ برادرم بزنم       اینجاست، کار خاصی هم نداشتم فقط می      
  .کنند کنند و بعد خوشبختانه رهایش می سؤاالت دیگری هم از او می
 زیرشلواری فرار کرد اما شـلوارش را در دسـتش گرفـت و              حسن ابراری با اینکه با    

بعد از تماس با رفقا، به فکرم رسـید کـه بـه             . رفت اما من این فرصت را هم پیدا نکردم        
آن فامیل از مـن     . بروم) باالتر از خیابان عارف   (منزل یکی از بستگان در خیابان احمدیه        

 با کسی دعوایم شد و لباسم پـاره         در خیابان : گفتم! ای؟  جوری آمده   پس چرا این  : پرسید
اتفاقـاً بـرادر شـوهر او کـه      . خواهم بروم کالنتری    پاره شد حاال یک لباس به من بده می        

غلط کرده که ترا به این ریخت انداخته، پاشو برویم          ! کی بود؟ :  بود گفت  مأمور کالنتری 
نه اآلن  : تمگف. نزدیک بود همه چیز خراب شود     . دهم   خودم ترتیب قضایا را می     کالنتری

اند و منتظرند تا با من به کالنتری برویم، اگر الزم باشـد بـه    دو ـ سه نفر از رفقایم آمده 
اگـر دیـدی حرفـت پـیش        ! تعارف نکنیهـا  : گفت. دهیم  زنیم و زحمت می     شما زنگ می  

خالصه لباس را گرفتم و به یک سلمانی رفتم و سر و صـورتم      . رود بیا سراغ خودم     نمی
در قـرار خیالمـان راحـت شـد کـه           .  بعد به سراغ حسن ابـراری رفـتم        .را اصالح کردم  

  .توانستیم از آن مهلکه جان سالم به در ببریم
با این حال هنوز خیالم راحت نبود و نسبت به بعـضی جاسـازیها در خانـه دغدغـه                   

بـار    مان صبحهای زود به میدان میـوه و تـره           دانستم بقال سر کوچه     از آنجا که می   . داشتم
 تا سبزی و میوه بخرد تصمیم گرفتم در آنجا به سراغش بـروم، و از او بخـواهم                   رود  می

کچویی موتـور گـازی رکـس       . ها را از بین ببرد        که به منزلم برود و برخی جاسازی شده       
من شاپو به سر گذاشته بودم و سر و وضعم را تغییر            . به همراه او به میدان رفتیم     . داشت

چه شد؟ آنها که    : د پیدا کردم و پس از احوال پرسی گفت        بقال راکه کاشی بو   . داده بودم 
گفتند که تو آدم     تو به من دروغ گفتی، آنها می      : تو بگوآنها که بودند؟ گفت    : بودند؟ گفتم 

اآلن هم پنج   : گفت! اند  خود گفته   بی: با تحکم گفتم  . های خالف هستی    ای و در کار     کشته
فردی مذهبی است اما از این قـضیه حـسابی          دانستم او     می. اند  نفر در خانه منتظر نشسته    

لذا توضیح دادم که مـن کـسی را نکـشتم و فقـط در کـار پخـش و تکثیـر                 . ترسیده بود 
وقتی ترس او را دیدم دیگر از طرح امحاء مطالب و مدارک جاسازی شده              . اعالمیه بودم 

  .نظر کردم و برگشتم صرف
زیـادی مـدال و   نـویس، جـزوه و تعـداد     من در کف کمد خانـه یـک سـری دسـت           

های مبـارز فلـسطینی مثـل الفـتح، الـصاعقه،             جاسوئیچی که منقش به طرح و آرم گروه       
مـأمورین سـاواک چنـد تـایی از ایـن مـدالها و              .  بود، جاسازی کرده بودم    …العاصفه و 



  
  
  
  

 ت شاهی خاطرات عز□ 132

جاسوئیچیها را پیدا کرده بودند و از آنجا که چند سالی هم فراری و تحت تعقیب بـودم                  
ام و به احتمال خیلی       یت شده بود که من مدتی هم در فلسطین بوده         این فکر در آنها تقو    

عالوه بر این شناسنامه عکس دارم هم به دست مـأمورین افتـاد و        . زیاد مسلح هم هستم   
  .به این ترتیب به لحاظ چهره هم لو رفتم

  
  حسین ترشی فروش

بر مهـدوی   ام در خیابان عارف لو رفت، خانه دیگری با وساطت اک            بعد از اینکه خانه   
ای در طبقه پایین بود و وحیـد افراختـه هـم              اتاق اجاره . در خیابان صاحب جمع گرفتم    

خانه، حسین شـعبانی      صاحب. کرد  جا بیتوته می    آمد آنجا را دید و هر از گاهی هم همان         
شعبانی مغازه سـرکه و     . کرد  بود که خود سمپات سازمان شد وخیلی هم به ما کمک می           

سوادی بود ولی نسبت به مسائل سیاسی روز مطلـع            چه آدم بی  گر. ترشی فروشی داشت  
آدم پاک، صاف، ساده و سالمی بود اما یـک ایـراد داشـت و آن اینکـه                  . مند بود   و عالقه 

خانـه    با اینکه او صـاحب    . خواست سر از همه چیز ما در بیاورد         خیلی کنجکاو بود و می    
کـرد    طور سرزده در اتاق را باز می        ینمثالً هم . شد  ای موارد مزاحم ما می      بود ولی در پاره   

ای نداشـت و بـه        البتـه او از ایـن کـار انگیـزه         . داد  شد و از قبل اطالعی نمی       و داخل می  
. یک نوع احساس هـم دردی بـا مـن داشـت     . خواست خدمت کند    اصطالح خودش می  

ی از طرفـ . دیدم تنهایی آمدم تا با هم گپ بزنیم دلمان باز شود      : گفت  آمد و می    گاهی می 
مانند نان و ماست یا     (خورم    دید من نه زن دارم نه خانواده و غالباً غذای سرد می             هم می 

گاهی یک کاسه آبگوشـت یـا یـک بـشقاب سـهم             ) …پنیر یا نان و انگور یا هندوانه و       
بـا هـم    : گفـت   آمد به اتـاق مـن و مـی          کرد و می    اش جدا می    غذای خود را از زن و بچه      

آمـد پـایین      داشـت و مـی      وبی دو تا استکان چای بر می      بعضی وقتها هم دم غر    . بخوریم
آمد تـا از      گاهی وقتها شعبانی  می    . دادم  پسری داشت که من به او قرآن یاد می        . پیش من 

ایـن  . بـرد   از این کـار لـذت مـی       . نزدیک شاهد یادگیری و آموزش قرآن فرزندش باشد       
 به بحثهـای سیاسـی   نشست و مفصل رفتارها او را به ما نزدیک کرد طوری که گاهی می  

او از آنجا کـه ترشـیهای عمـل آورده خـود را نزدیـک               . کرد  پرداخت و اظهارنظر می     می
شـنید،    فروخت و در آنجا بعـضی حرفهـا و صـحبتها را مـی               برد و می    حسینیه ارشاد می  

ای در حد خود به دست آورده بود و نسبت به فـساد اخالقـی                 اطالعات شکسته و بسته   
تــراض داشــت و امریکاییهــای حاضــر در ایــران را ســگ بــاز حجــابی اع جامعــه و بــی

هایی هستند کـه      بچه: گفتم  من هم کم کم با او سر صحبت را باز کردم و می            . دانست  می
انـد و کـشته هـم         مثل تو مخالف این جریانات هستند و با دولـت بـه مبـارزه برخاسـته               

   …شوند و می
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 طوری که خیلـی اظهـار تمایـل         به این ترتیب آرام آرام شعبانی را به خط آوردمش،         
شـان را     هایی کـه صـحبت      خواهم این بچه    زد که من می     کرد و خود را به هردری می        می
مـان، دو   فرستم به روسـتای  زنم را می. ام را در اختیارشان بگذارم    کنی، ببینم و زندگی     می

ن حرفهای او   ای. دهم تا از پول آن استفاده کنند        فروشم و به اینها می      می. تا هم خانه دارم   
شد و هیچ ریب و فریبی در کـارش نبـود و او بـا اخـالص تمـام                     واقعاً خالصانه ادا می   

 سال سـن، آمـادگی ورود    45حاضر به این فداکاری بود ولی او تازه کار بود و با حدود              
از طرفی هم من حاضر نبودم که او زندگی خود را فـدای گـروه و                . به مبارزه را نداشت   
نه حسین آقا شـما اول      : گفتم  لذا به او می   . من از درونش خبرها داشتم    سازمانی بکند که    

بعد بیا راجـع بـه ایـن مـسئله صـحبت            . کنم   درس بخوان من هم کمکت می      16برو اکابر 
. او با همین تشویقها رفت به دبستان اخباری و شبانه مشغول درس خوانـدن شـد               . کنیم

  .اش خوب بود استعدادش را هم داشت و وضع درسی
خواسـت    انداز کرده بود آورد و مـی        یک بار حدود ده هزار تومان پولی را که پس         او  

مـن  . تحت عنوان وجوهات به مـن بدهـد تـا مـن آن را در اختیـار مجاهـدین بگـذارم                    
خواهد این پول را به ایـن         حسین آقا نمی  : گفتم. خواستم او این پول را به آنها بدهد         نمی
او به هر کسی کـه      .  به نماینده آقای خمینی بدهی     بهتر است آن را ببری و     . ها بدهی   بچه

  17.دهد الزم باشد می
به خاطر خصلتها و منشی که شعبانی داشت، من همیشه یک پتو دم دسـت داشـتم،                 

کردم، پتو را روی اسلحه، کتاب، جزوه و یا هر چیـزی              هر وقت آمدن او را احساس می      
ه بود تا شـب بمانـد، داشـت         یک شب افراخته آمد   . کشیدم  دست داشتم، می    دیگر که دم  

کرد کـه شـعبانی سـرزده داخـل شـد و کلـت را در دسـت                    اش را باز و بسته می       اسلحه
ای به وجـد         خانه با دیدن چنین صحنه      صاحب. پاچه شد   وحید کمی دست  . افراخته دید 

گشتم، حـاال در      من در آسمانها دنبال شما می     : الوصفی گفت   در آمد و با خوشحالی زاید     
بعد بـدون اجـازه آمـد در آنجـا نشـست و             . و در خانه خودم پیدایتان کردم     روی زمین   

شعبانی حدود یک   . از آن به بعد حسابی خودش را به ما چسباند         . شروع به صحبت کرد   
شما بگیرید و هر کاری که      : گفت  می. کرد که آن پول را هم به ما بدهد          ماه هم اصرار می   

بعد آن را به وحید داده بود که او هم به من داد     من نگرفتم، ولی    . خواهید با آن بکنید     می
مـا هـم چنـد بـشکه اسـید          . و البته در راه مبارزه صرفش کردم، شعبانی انبـاری داشـت           

هـای اسـید سـفید رنـگ ولـی             بـشکه  .های سرکه گذاشـتیم     بردیم در کنار بشکه   . داشتیم
 و  داشـتند   مـی  به غیر از این موارد در آنجـا موتـور نگـه           . های سرکه آبی رنگ بود      بشکه

به خاطر نوع روابطی هم که ایجاد شده بود بـا           . کتاب و جزوه هم جا سازی کرده بودیم       
او دیگر حتم داشت که مـا ایـن         . پرداختیم  خیال راحت به کار تکثیر جزوه و اعالمیه می        
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مند بود، ولی از آنجا کـه آدم          شعبانی واقعاً به ما و به مبارزین عالقه       . هستیم) مبارز(کاره  
توانستیم از او کامالً در ایـن راه اسـتفاده کنـیم و یـا وی را در جریـان                      ای بود نمی    دهسا

اش  همین اندازه اطالعی که او از وضعیت و کارهای ما در خانه         . مسائل سازمان بگذاریم  
  . …پیدا کرد، بعدها دردسرهای جدی برای خودش و ما درست کرد

  
  انفجار خیابان فردوسی

 مـأمورین روزهـا و روزهـا       ،ام در خیابان عارف لـو رفـت         خانه وقتی   51در تابستان   
  .انتظار کشیدند تا مرا غافلگیر و دستگیرم کنند، اما نشد که نشد

دار من به دستـشان افتـاد و          در جستجو و بازرسی مأمورین از خانه، شناسنامه عکس        
.  مـرا بیابنـد    موران تجسس قرار دادند تا مرده یـا زنـده         أنمونه آن را تکثیر و در اختیار م       

گویـا دو   . اوایل مردادماه یک تاکسی در خیابان فردوسی چهار راه استانبول منفجـر شـد             
رفته بودنـد، موقعیـت را بـه        ) شرکت نفت (ای از شهر      گذاری به نقطه    نفر که برای بمب   

نظـر    دلیل تراکم جمعیت یا هر دلیل دیگری مناسب ندیدنـد و از انفجـار بمـب صـرف                 
. بعـد سـوار تاکـسی شـدند    .  را قطـع کننـد   ت که اتصال چاشنی آن   اما یادشان رف   ندکرد

شود و دیگری همراه بمب با تاکـسی          جلوتر از چهارراه استانبول یکی از آن دو پیاده می         
قدر شـدید     هنگامی که ماشین در چهارراه استانبول منفجر شد، شدت انفجار آن          . رود  می

 شد و قسمتی از اتومبیل هم به         پرت 18بود که یک در ماشین به طرف ساختمان پالسکو        
از آنجـا کـه     . راننده و سرنشین حامل بمب هم کـشته شـدند         . درون سفارت ترکیه افتاد   

مأموران ساواک از طرفی سه ـ چهار سالی در تعقیب من بودنـد و از رد گـم کردنهـا و     
ند فرارهای بزنگاه من خسته و ذله شده بودند، عالقه مند بودند که پرونده مرا فیصله ده               

و مختومه اعالم کنند از طرفی هم واقعاً فکر کرده بودند که من در حـال نقـل و انتقـال                     
ام و نیز به جهت شباهت عکسی که از من در اختیار داشتند با صورت جسد،                  بمب بوده 

دلبخـواه    ساواک که به نتیجه     . شاهی کشته شده است     گیری و اعالم کردند که عزت       نتیجه
دثه راضی و خشنود و نوعی احساس پیروزی داشت همان شـب     رسیده بود و از این حا     

دار هنگـامی     شاهی، خرابکار سـابقه     در تلویزیون و بعد در مطبوعات اعالم کرد که عزت         
من آن شب خود این . 19کرد بر اثر انفجار کشته شد جا می که بمبی را با یک تاکسی جابه 

قتـی بـه همـراه حـسن ابـراری           بعد از ظهر و    2روز ساعت     خبر را نشنیدم اما فردای آن     
خوردیم،   ای ناهار می    در قهوه خانه   در بازار مسگرها و   ) مسئول و رابط من با تشکیالت     (

در انفجار دیروز عصر در خیابان فردوسی خرابکاری به نام عزت           : از خبر رادیو شنیدیم   
را بـا   از آنجا که ابراری فقط م     ! ام   به این ترتیب فهمیدم که کشته شده       20.شاهی کشته شد  
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مـن هـم بـه      ! شناخت متوجه نشد که آن فرد کشته شده من هستم           نام مستعار حسین می   
  !ام روی خودم نیاوردم که اآلن مرده

البتـه مـن اشـتباه کـردم، در ایـن           . بعد از صرف ناهار با حسن به سمت بازار رفتـیم          
الحرمین رد   از بازار بین  . شدم  شناختند، نباید ظاهر می     وضعیت در بازاری که همه مرا می      

رفتیم تا از آنجا بـا گـذر از ناصرخـسرو بـه بیـرون      ) امام(شدیم و به سمت مسجد شاه     
در مسجد شاه هم دو نفر      . در بازار چند نفری مرا دیدند اما به روی خود نیاوردم          . برویم

 بچه فهمیده و تند وتیـزی بـود،         21یکی از آنها به نام مرتضی کاشانی      . از آشنایان را دیدم   
اما نفر  . ما رسید با اشاره فهماندم که چیزی نگوید و او هم حرفی نزد و رد شد               وقتی به   

هـر  .  بود که مرا در آن طرف حیاط مسجد دید و به سـویم آمـد               22نیا  بعدی محمد خلیل  
مرا در آغوش گرفت، ابـراز احـساسات کـرد و           . چه چشم و ابرو انداختم توجهی نکرد      

 ـ دو ساعت پیش گفتند که تو کشته  عزت کجا بودی و چه شده یکی: گریست و گفت
از اینجا به بعد حسن ابراری نام واقعی مرا فهمید، در حالی کـه             . کار خراب شد  ! ای  شده

حـسین، محمـود، خوانـساری،      : مجاهدین تا آن روز مرا به اسامی مستعار مختلفی چون         
  .شناختند  می…محمدی، ابوذر و 

باه بوده است و آن کسی را کـه کـشته   نیا توضیح دادم که خبر اشت      به هرحال به خلیل   
  .اند شده است با من اشتباه گرفته

طولی نکشید که حسن ابراری هم به تشکیالت اطالع دادکه قضایا از چه قرار است               
  . و عزت شاهی مطرح شده در اخبار همان حسین خودمان است

ل از آن به بعد تشکیالت مرا محدود کردند و گفتنـد بعـد از ایـن حـق نـداری حـو                     
ای و رفتنت به آنجا خطر آفرین است و           وحوش بازار آفتابی شوی، تو اآلن شناخته شده       

من به ظاهر پذیرفتم که به آنجا نروم، ولی در عمل وقعی            . خورد  تشکیالت هم ضربه می   
مجاهدین که . رفتم گذاشتم و به بازار و سراغ رفقای خودم می       به تصمیم و رأی آنها نمی     
یـک روز ابـراری و افراختـه    . ام کننـد  د در صدد آمدند تا تنبیه   متوجه بد عهدی من شدن    

فـردا  . باشد بـا کمـال میـل      : گفتم. خبر دادند که فردا برنامه کوه داریم، تو هم باید بیایی          
قبل از اینکه به کوه برسـیم خیلـی بـا هـم بگـو               . های درکه رفتیم    صبح کله سحر به کوه    
رفتیم وضع بـدین   زمانی که از سینه کوه باال می  ای بین ما نبود و تا         بخند داشتیم و مسئله   

ات را    اسلحه: موقع ناهار وقتی کامالً در ارتفاع جای گیر شدیم افراخته گفت          . منوال بود 
آنها بالفاصله  . ببینم روغن کاری شده یا نه؟ من هم اسلحه را کف دستش گذاشتم            ! ببینم

 به حـرف تـشکیالت گـوش        ای، اصالً   شروع به انتقاد کردند که تو خیلی خیره سر شده         
 تو با این کارهایـت هـم بـه          …! کنی  خواهی می   برای خودت هر کاری که می     ! دهی  نمی

خواهی دسـت از ایـن         معلوم نیست کی می    …زنی    خودت و هم به تشکیالت ضربه می      
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 مگر تشکیالت ترا از     …کارهایت برداری و در قاعده و چار چوب تشکیالت عمل کنی            
   .…کنی  ، پس چرا گوش ندادی و عمل نکردی و نمیبازار رفتن منع نکرد

آمدم تا  گفتند و من که با آنها همراه بودم باید به انقیادشان در می            البته آنها درست می   
کردم، لذا در ایـن شـرایط         گیری می   از بروز خطرهای احتمالی برای خود و سازمان پیش        

کردم که به بازار و یا        قبول نمی رفتم و     شنیدم و هم طفره می      برای توجیه اشتباهم هم می    
مگر تو دیـروز    :  خالصه گفتند  …خود گفته و      گفتم کی گفته، بی   . حوالی آنجا رفته باشم   

اند، جوابی به ذهنم رسید و        به یک سلمانی در آنجا نرفتی؟ فهمیدم آنها برایم بپا گذاشته          
 رعایت حـالم را  او با من آشناست و. گیرد تر می خب آن سلمانی از همه جا ارزان : گفتم
بحـث را بـه اینجـا کـشیدندکه در سـایر            . دلیل من برای آنها قـانع کننـده نبـود         . کند  می

شـود و   های رهایی بخش جهان این کارها و این سرپیچیها خیانـت محـسوب مـی                گروه
اشاره به ویت کنگها کردند و گفتند که در آنجا مجازات چنین کارهـای خیانـت آمیـزی     

لحـن کالمـم را     . ا خیاالتی دارند، و اوضـاع مناسـب نیـست         حدس زدم آنه  . مرگ است 
ام گوش به حـرف    نه بابا من که بچه نیستم؟ همیشه هم سعی کرده         : عوض کردم و گفتم   

تشکیالت باشم، اگر هم به سلمانی در بازار رفتم فقط و فقط علتش این بـود کـه آنجـا                    
  .گیرد تر می چند تومان از جاهای دیگر ارزان

رفتیم و آنها مـرا بـه         های درکه باالو پایین می       کوه  در پستی و بلندی    روز    خالصه آن 
. آوردم که قضیه جـدی اسـت        کردند و من به روی خودم نمی        صورت ضمنی تهدید می   

من یکـی ـ دو هفتـه بـدون اسـلحه      . عصری هم که برگشتیم آنها کلت مرا برنگرداندند
بعـد از دو هفتـه آنهـا        . کنند  بم می رفتم چون حتم داشتم که تعقی       بودم و به بازار هم نمی     

دوباره کلت کمری بهتری نسبت به قبلی در اختیـارم گذاشـتند و بـه عبـارتی تـشویقم                   
  ! کردند
  

  مخ ترور شعبان بی
ای منفـور و   سازمان بـه دنبـال چهـره   . سی ـ چهل روزی بود که ما عملیاتی نداشتیم 

از » 23مـخ   شعبون بی «وف به   شعبان جعفری معر  . خائن در نزد مردم بود تا مجازاتش کند       
 و  1332 مـرداد    28نقش مخرب و منفی وی در کودتـای         . زمره این خائنین به ملت بود     

گـری و زورگیـری       پس از آن ضرب و شتم دکتر سید حـسین فـاطمی در کنـار اوبـاش                
حـال  .ای کامالً ضد مردمی در نزد مـردم بـه وجـود آورده بـود                اش از او چهره     همیشگی

  .قول سازمان اعدام انقالبی شودنوبت او بود تا به 
شناسـاییها و کنترلهـای الزم را در        . وحید افراخته و من برای این کار انتخاب شدیم        

شـعبان هـر روز   . بعد قرار شد کـار او را تمـام کنـیم   . مدت یکی ـ دو هفته انجام دادیم 
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ی گاهی با ماشین لندرور گاه    (کرد    حرکت می ) سپه( از چهار راه پهلوی      6حدود ساعت   
آمد و از آنجا به پـارک شـهر و بعـد در خیابـان                 به سمت چهار راه حسن آباد می      ) پیاده

  .رفت شمال پارک به باشگاهش می
 جمـع بـه      ام در خیابان صاحب     پنجم یا ششم مهر بود که صبح زود با وحید از خانه           

جمـع    خیابان صاحب . سمت محلهای شناسایی شده با یک موتورسیکلت حرکت کردیم        
الً شب قبل هم باران زده بود که خیابـان       انداز و چاله داشت احتما      ا خیلی دست  آن روزه 

طـور کـه داشـتیم        همـین . راندم و وحید در ترک موتور نشسته بود         من می . گلی هم بود  
در همان آن ترمز عقب و جلو موتور را         . رفتیم، یک دفعه یک پیرزن جلو ما سبز شد          می

در نتیجه موتـور کلـه کـرد و مـا افتـادیم بـه یکـی از             گرفتم تا به پیرزن برخورد نکنیم،       
اما چون گرم بـودم از      . کردم  دردی در کتف دستم احساس می     .اندازهای آن خیابان    دست

درد چیز زیادی در آن لحظه نفهمیدم، لذا بلند شدم و موتور را از زمین بلنـد و روشـن                    
 رولور قدیمی اما کلت     کلت من . کردم و دوباره راه افتادیم به سمت چهارراه حسن آباد         

به غیر از ایـن مـا بـا         . داد   ارتشی بود، و او باید شعبان را هدف قرار می          45وحید کالیبر   
  . خود یکی ـ دو تا بمب دودزا داشتیم

بـه  .  سر و کله شـعبان پیـدا شـد         کهدر چهارراه حسن آباد کمی منتظر شدیم دیدیم         
 فهمیـد کـه هـوا پـس اسـت، در            شعبان. سویش رفتیم و چند تا شعار در مقابلش دادیم        

حالی که ترسیده بود شروع کرد به فرار کردن و در ضمن کلتش را در آورد تـا از خـود                     
وحیـد  . کند صدای آژیر ماشین پلیس را شـنیدیم       وقتی وحید خواست شلیک     . دفاع کند 

شعبان هم با اینکه ترسـیده      . من هم تیراندازی کردم   . دستپاچه شد و چند تیر شلیک کرد      
ای شلیک کند، به نظرم کلت او هـم رولـور             ت کرده بود اما توانست چند گلوله      و وحش 

کردنـد و   امـا آنهـا قبـول نمـی     ها گفته بودم که شعبان مسلح اسـت،  من قبالً به بچه. بود
چند گلولـه بـه   . نه شعبان مال این حرفها نیست؛ چند تیر دیگر رد و بدل شد: گفتند می

ن کرد، خشاب من خالی شد، وحید رفت کـه تیـر            جان شعبان نشست و او را نقش زمی       
خالص بزند، اما تزلزلی در او به وجود آمده بود که نتوانست، یک تیر با فاصله شـلیک                  

بایـد سـریع    . شـد   تـر مـی     صدای آژیر پلیس هم هـر لحظـه نزدیـک         . کرد که خطا رفت   
 حـتم   .اسـتفاده کنـیم   گشتیم، برگشتیم؛ حتی فرصت نکردیم کـه از بمبهـای دودزا              می  بر

تر از این حرفها بود، گویـا او          ولی او پوست کلفت   . داشتم که شعبان از پا در آمده است       
با اینکه دو سـه     . کنند  رسانند و مداوایش می     را به بیمارستان سینا که در همان حوالی می        

. گلوله به او خورد، دستش هم آسیب دید اما دوباره سر پا شد اما دیگر بـه گـود نرفـت         
شـد و      ما موفق نشدیم و او جان سالم به در برد، وحید اگر دستپاچه نمی              هر چه که بود   

قدر از محاسبه کارمان       سازمان و ما آن    24.زد، کار شعبان تمام بود      تیر خالص را دقیق می    
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ای را تنظـیم و روز تـرور منتـشر            و موفقیت عملیات مطمئن بودیم که پیـشاپیش بیانیـه         
  25 .کردیم

: گفـتم . زند یم، دیدم که از آستین وحید خون بیرون می    ما که از صحنه ترور دور شد      
اش خـورده     تیر به سر شانه   . آره ولی طوری نیست   : وحید چی شده؟ تیر خوردی؟ گفت     

حیـران بـودیم کـه چـه کنـیم بـه خانـه خودمـان           . دیدم خـونریزی دارد   . و رد شده بود   
 کـه بـه منـزل       به فکرم رسید  . خانه خیلی کنجکاو بود     توانستیم برویم، چون صاحب     نمی

در آنجا روی زخم را موقتاً پانـسمان کـرده          . دوستم اکبر مهدوی در خیابان ادیب برویم      
عزت بهتر است تا زخم عفونت نکرده پـیش         : اکبر گفت . ای هم خوردیم    صبحانه. بستیم

) نهـضت آزادی (های ملی ـ مذهبی   دکتر بروید، من از آنجا که دکتر حسین عالی از بچه
  .تصمیم گرفتم وحید را به مطب او ببرم  شناختم، را می

برای رعایت مـسائل امنیتـی مـن        . به آنجا رفتیم  . مطب دکتر عالی در تیر دو قلو بود       
قبـل  . حتی به وحید نگفتم که دکتر آشناست، فقط گفتم دکتر آدم مسلمان و خوبی است  

اتاق، ببینم  تو اینجا بنشین من بروم داخل       ! وحید: از اینکه وارد اتاق پزشک شویم، گفتم      
رفیقـی دارم کـه   ! آقای دکتر: وارد شدم، سالمی دادم و گفتم    . همه چیز مرتب است یا نه     

اش رفت و از      کردیم یک دفعه سیخی ول شد، از این طرف شانه           در خانه با هم بازی می     
قـضیه  : دکتـر گفـت   . خواهم شما ببینید که یک وقت عفونت نکند         آن طرف در آمد، می    

هـر چـه   ! دانم نمی: خندیدم و گفتم. بر حادثه را از رادیو شنیده بود   گویا خ ! پهلوان است 
  ! برو بیاورش! باشد: که هست دکتر شما کاری به این کارها نداشته باشید، گفت

نه الحمدهللا چیزی نیست فقط     : اش کرد و گفت     دکتر معاینه . وحید را به داخل آوردم    
توانم تأیید کنم، بهتـر       م را خیلی نمی   پانسمان کنید و شستشو بدهید، از آنجا که پزشکیار        

سیلین نوشـت،     لذا چند آمپول پنی   . است جای دیگری او را پانسمان کنید و آمپول بزنید         
خواسـتم    از آنجـا کـه نمـی      . را خود انجام دادم   ) پانسمان و تزریق  (و من همه این کارها      

کنندگان    مراجعه هیچ شکی برای وحید نسبت به آشنائیم با دکتر پیش بیاید رفتم و مانند             
 کـه بعـدها پـس از دسـتگیری وحیـد و             26عادی حق ویزیت خود را به منشی پرداختم،       

شانه وحید خوب شد ولی     . اعتراف او به این مسئله، این رفتار من به نفع دکتر تمام شد            
  27.طور در کنارم آویزان بود و قادر به حرکتش نبودم حدود شش ماه دست من همین

  
   مناقبی برخورد با دکتر جواد

دادیم، بر هم زدن جلـسات        یکی از کارهایی که من و محمد کچویی با هم انجام می           
  . و آتش زدن ماشین او بود) آخوند درباری (28رانی دکتر جواد مناقبی سخن
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دانـم چطـور بـا        اهللا قدوسی بود اما نمـی       مناقبی داماد عالمه طباطبایی و باجناق آیت      
الت دانشگاهی، استاد دانشکده الهیـات بـود و در منـابر    او با تحصی  . دربار کنار آمده بود   

گفت ، و پای منبرش وابستگان حکـومتی          اش در مدح و مناقب شاه سخن می         رانی  سخن
به یاد دارم وقتی که در مسجد بزازها باالی منبر رفت و هویدا پا منبرش بود        . نشستند  می

. ایـد   دتان به اینجـا نیامـده     شما که خود به پای خو     ! جناب آقای امیرعباس هویدا   «: گفت
  .کند اتان می نیز بدرقه) عج(زمان  استقبال کرده و امام) س(شما را حضرت زهرا 

  !جناب آقای امیرعباس هویدا
  ».ورنه هر خشت و گلی لؤلؤ مرجان نشود         نطفۀ پاک بباید که شود قابل فیض

 شـهید جاویـد   رای کتاب   اهللا منتظری که ب     اهللا مشکینی و آیت     بعد به کسانی مثل آیت    
من و کچویی تصمیم گرفتیم او هر جا منبر رفت منبرش           . تقریظ نوشته بودند حمله کرد    

ای دادیـم و فرسـتادیمش در مـسجد           یک بار کمی پول بـه آدم دیوانـه        . را به هم بریزیم   
رانی کـرد او شـروع بـه درآوردن           تا شیخ شروع به سخن    . بزازها، پای منبر شیخ نشست    

تواند ایـن وضـع را تحمـل          ابتدا شیخ به روی خودش نیاورد، اما دید نمی        . شکلک نمود 
مثل اینکه ایشان حالشان خوب نیست، بیایید ببریدش بیـرون          : کند، لذا برگشت و گفت    

گـم بیـا       مـی  …ک«: که یکدفعه آن دیوانه فحش رکیک و چارواداری کشید به جـانش           
س به هم ریخت و شیخ پـایین        در این لحظه کنترل اوضاع از دست رفت و مجل         »  پایین
  . آمد

تـر از چهـارراه سـیروس کوچـه حمـام             ، مناقبی در منزلی پایین    1340در اواخر دهه    
وقتـی او بـه     . کـرد   ای جا به جایش می      ماشین او بنز بود و راننده     . رفت  گلشن به منبر می   

 شیخ  کرد و منتظر    زد و در آن استراحت می       رفت، راننده ماشین را به کناری می        جلسه می 
بعد از کلی مراقبـت وقتـی       . ای ریختیم تا ماشینش را آتش بزنیم        با کچویی نقشه  . شد  می

کچویی دو چرخ الستیک جلو و      . اوضاع را مناسب دیدیم رفتیم سر کوچه حمام گلشن        
که درونـش بنـزین ریختـه بـودیم، بـه بنـزین             ) تافت(پاش    من دو چرخ عقب را با آب      

ور و منتظر من شـد، مـن خزیـدم زیـر ماشـین و      سپس کچویی رفت سوار موت    . آغشتیم
کبریت زدم زیر الستیکها، یکدفعه آتش الو گرفـت، راننـده کـه متوجـه شـد ماشـین را                    

 متری بـا شـتاب رفـت و فـشار هـوا      800 ـ  700. روشن کرد و با سرعت حرکت نمود
. ماشین نسوخت ولی السـتیکهایش کـامالً از بـین رفـت           . سبب خاموش شدن آتش شد    

دستگیر شدند، پای مـرا وسـط نکـشیدند و    ) حسن(که وقتی کچویی و کبیری   جالب این 
  29.فقط از من به عنوان محرک آن حادثه یاد کردند

بعـد حـساب کـردیم      . اسید بپاشـیم  ) مناقبی(ای ریختیم تا روی او        بار هم نقشه     یک
دیدیم ممکن است کور شود، نکردیم، به جـایش جـوهر پاشـیدیم و سـر و صـورت و                    
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بردار نبـود و بـه تبلیـغ     با تمام این اذیت و آزارها او دست      .  را جوهری کردیم   لباسهایش
  . پرداخت خود از رژیم شاه می

 بود که از دوستان و طرفداران شـهید انـدرزگو او را   51 ـ  50یک مرتبه هم در سال 
به بهانه منبر و شرکت در جلسه ترحیم به اطراف تهران، احتماالً جنوب شهر، و بر سـر                  

 بردند و تا حد مرگ زدند تا اینکه شروع کرد به قسم دادن به نام مبارک حضرت                  چاهی
کـنم،    رانـی نمـی      گه خوردم، غلط کردم، دیگـر سـخن        …(که مرا نکشید و     ) س(زهرا  

  . اما باز به کارهایش ادامه داد. ها او را رها کردند  لذا این بچه30)…زنم و حرفی نمی
  

  خانه تیمی مشهد
نده وحید افراخته و سازمان در حق من، موجب شد تا رسـماً             برخوردهای محدودکن 

چرا که آنها فقط از من استفاده تشکیالتی        . از آنها بخواهم که وضعیت مرا مشخص کنند       
کردم امّا    کردند گر چه در این زمینه کارنامه خوبی داشتم و موفق عمل می              و عملیاتی می  

آنهـا هـر   . گفتنـد  با من سـخن نمـی  به هیچ وجه از کارهای ایدئولوژیک و سیاسی خود         
بردنـد امـا کتابهـا و     خواندند و یا با خـود مـی   ای که در اختیار من بود می    کتاب و جزوه  

  .کردند جزوات خود را از من پنهان می
این وضع برایم راضی کننده نبود، بعد از مدتی خواستم که با تعریف موقعیـت مـن،             

  .تکلیفم را مشخص کنند
ن تکلیف از طرف تشکیالت به سراغم آمدنـد و گفتنـد چـون تـو          آقایان بعد از تعیی   

 پنج مـاه  –چنین وضعیتی داری و خطر در کمینت هست، بهترین راه این است که چهار     
  . در آن شرایط تهران خیلی حساس شده بود. از تهران دور باشی
ای تیمی در مشهد اجاره کرد و مـن، حـسن ابـراری، وحیـد افراختـه،                   سازمان، خانه 

و محـسن فاضـل بـه آنجـا رفتـیم و مـستقر            ) یزدانیان (31باس جاودانی، محمد یزدانی   ع
آنها به جاهـای    .  محسن فاضل، عباس جاودانی و وحید افراخته مشهدی بودند         32.شدیم

من هم ماهی یـک بـار بـا قطـار بـه تهـران               . رفتند و همیشه پیش ما نبودند       دیگر هم می  
دوستی داشتم به   . گرفتم  ام را پی می     اطهای پراکنده در تهران ارتب  . گشتم  ز می   آمدم و با    می

گفتند سهام این کارخانه متعلق بـه         می (دکر  نام مراد نانکلی که در کارخانه سافیاد کار می        
گـری کارخانـه، مخفیانـه پوسـته          مراد در ریخته  ). مهندس بازرگان و دکتر سحابی است     

آمـدم از او چنـد عـدد           مـی  من در سفرهایی که به تهران     . کرد  نارنجک دستی درست می   
  .بردم گرفتم و با خود می پوسته نارنجک می
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توانم به دوره اتالف وقت و زایل شدن عمر یاد            ای که ما در مشهد بودیم می        از دوره 
در . نشستیم که فقـط در حـد تئـوری و نظریـه بـود               ساعتها به بحثهای مختلف می    . کنم

هایش به یـک نفـر از افـراد     انها و محلهها وخیاب ای برای شناسایی کوچه    مشهد هر منطقه  
از . کـشیدیم   های خیابانهـا را مـی      ما حتی کروکی مراکز مهم و نقشه      . تیم سپرده شده بود   

به غیر از این، کار عملیاتی دیگری       . شد  این عمل به نام شهرگردی یا شهرشناسی یاد می        
. اده از دست چپم نبودم  دادم که قادر به استف      این کارها را من در حالی انجام می       . نداشتیم

  .مخ آسیب دیده بودم چون در جریان ترور شعبان بی
تا اینکه محـسن  . ای نداشت برای درمان به چند دکتر هم مراجعه کرده بودم اما فایده          

آدرسش را داد . شوهر خواهرم متخصص مغز و اعصاب است، پیش او برو        : فاضل گفت 
مـار عـادی و نگـو کـه چـه کـسی تـو را                و تأکید کرد بهتر است تنها بروی، مثل یک بی         

دو ـ سه  . خواهم پیش او بیایم یا بفهمد که من با تو ارتباطی دارم من نمی. فرستاده است
ای نزد آن دکتر رفتم، وقتی برای گرفتن عکس کتـف رفـتم نـامم را پرسـیدند کـه                  مرتبه
عکس را داخـل پاکـت بـزرگ و ضـخیمی گذاشـتند و روی آن                . حسین محمدی : گفتم
دکتر پس از اینکه عکس را دید کمی دارو تجـویز کـرد و مـن                . تند حسین محمدی  نوش

بعد دکتر گفـت کـه   .رفتم تعدادی قرص ویک آمپول ویک سرنگ بزرگ گرفتم و آوردم        
پـس از مـدتی     . ام آمپول را تزریـق کـرد        دستت را باال نگه دار، بعد خود در مفصل شانه         

وز هـر وقـت کـه کـار زیـادی از آن           ولی هر از گاهی حتی تا بـه امـر         . دستم خوب شد  
پاکت عکس رادیولـوژی نـزد مـن مانـد و           . شود  کشم، درد کهنه و خفته آن بیدار می         می

داشتم تا اینکه بعدها همـین پاکـت هنگـام     درون آن یک سری مدارک و اعالمیه نگه می      
  .…دستگیری به کارم آمد که

  
  ده انفجار در دهمین سالگرد انقالب سفید

با .  واقعاً برای ما تلف کردن عمر بود و دچار بی عملی شده بودیم             خانه تیمی مشهد  
 و دهمین سالگرد انقالب سفید، سازمان بنـا داشـت در برابـر              51نزدیک شدن به بهمن     

از مـا بـه عنـوان یکـی از          . هایی تخریبی به اجرا بگـذارد       بزرگداشت این مناسبت برنامه   
ای  در تهران مـن خانـه  . ان مراجعت کنیمترین تیمهای عملیاتی خواسته شدتا به تهر    زبده

این کـار   . زاده یحیی گرفتم و شروع کردم به ساخت بمب و مواد انفجاری             در کوچه امام  
از . خطرات وسختیهای خودش را داشت که هر آدم عـاقلی حاضـر بـه انجـام آن نبـود                  

ا مرحله تهیه مواد و ترکیب و ساخت تا مرحله استفاده بمب، لحظه به لحظه خطـر مـار                 
تی برای مـا قابـل      .ان.آن موقع تی  . آمد  مواد اولیه خیلی سخت گیرمان می     . کرد  تهدید می 

  .ولی جایگزین داشتیم. دسترس نبود
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ایـن مـاده تخریـب     . ساختیم   می …ماده انفجاریی از ترکیب کلرات، شکر و گوگرد و        
کرد، تخریبش در حد شیشه خـرد     زیادی نداشت و بیشتر مثل یک بمب صوتی عمل می         

البته مواد دیگری که قدرت تخریبـی زیـادی داشـت نیـز             . دن ودر را از جا کندن بود      کر
برای این کار سه ـ چهار کیلو کود آمونیوم تحت عنوان  . ساختیم مثل نیترات آمونیوم می

خریدم و طـی فرآینـدی از آن        کود کشاورزی برای گلدان و باغچه از بازار گلوبندک می         
کـردیم و از      ها را داخل ظرفی ریخته خیس می        کود. ردیمک  نیترات آمونیوم استحصال می   

هر وقت هم که خشک و      . شد مثل گل رس     گذراندیم، ته ظرف لجن بسته می       صافی می 
اما آب به دست آمده را در یک سینی آلومینیومی یـا           . ریختیم  شد آن را دور می      سفت می 
 … و آبش کم شـود،       گذاشتیم تا دوباره بجوشد     ریختیم و دوباره روی چراغ می       مسی می 

ریختـیم و     ای می   آنها را داخل کیسه   . ماند  ای می   های شیشه   در ته ظرف چیزی شبیه براده     
ماده . کردیم تا اگر آبی هم باقی مانده بود از کیسه خارج شود             ته کیسه راچند سوراخ می    

ب کرد، به این ترتیـ      تی عمل می  .ان. به دست آمده همان نیترات آمونیوم بود که مانند تی         
آمد، با همین رویه       گرم نیترات آمونیوم به دست می      150از هر کیلو کود آمونیوم، حدود       

زاده یحیی حدود سی کیلو نیترات آمونیوم و سی ـ چهـل کیلـو هـم       کوچه امام در خانه
 بمـب آمـاده نیـز داشـتم کـه فقـط       12در این خانه . کردم گوگرد و جرم کلرات درست  

  .اش متصل نبود چاشنی
 7ع بمبهای ساخته شده یکی را در فروشگاهی نزدیک سـاختمان کالنتـری              از مجمو 

. معروف به ساختمان فیروز کار گذاشتم     ) اهللا طالقانی   آیت(جمشید    واقع در خیابان تخت   
این ساختمان متعلق به شرکت کشت و صنعت ثابت پاسال بود کـه وسـایل کـشاورزی                 

 همین فروشگاه کار گذاشتم تا پـس        رو  بمب دیگری را هم در زیر پل پیاده       . فروختند  می
از انفجار اول وقتی مأمورین برای بررسی وتعیین خسارت با چند دقیقه فاصله به آنجـا                

حداقل انتظار داشتیم در میـان      . آیند دومی هم منفجر شود و آسیب به مأمورین برسد           می
اه را گنـ  برای اینکه ضریب آسیب و صدمه به مردم بی. ایشان ایجاد رعب و وحشت کند     

برد، این بمبهـا را کـار         روز جمعه عصر که شهر در خلوتی به سر می         . به حداقل برسانم  
مسئول این عملیات خود من بودم و باید پس از نهایی شدن انفجارهـا، میـزان                . گذاشتم

. کـردم  آسیب و خسارت و تعداد زخمیها و تلفات احتمالی آن را ارزیابی و بـرآورد مـی          
بان تخت جمشید فعال بود که مـن از دو ایـستگاه قبـل و دو               خط اتوبوس واحد در خیا    

رفـتم و   شـدم، مـی   ایستگاه بعد از آن محل چندین مرتبه سوار بر اتوبوس دو طبقـه مـی              
هـا شکـست و سـاختمان     شیـشه . گشتم و منتظر بودم تا بمب منفجر شود، که شـد         برمی

 و کاله از سرش به هوا شد به زمین انداخت  لرزید و عابری را که از نزدیکی آنجا رد می         
  .خوشبختانه به جز گیجی ومنگی اولیه آسیب جدی به این عابر وارد نیامد. برخاست
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کردم   دقایقی طول نکشید که مأموران کالنتری به آنجا ریختند، من لحظه شماری می            
شاید همان مشکل بمـب     . دانم چطور شد    نمی. که انفجار دوم صورت بگیرد که نگرفت      

. صفهان پیش آمده بود و چاشنی اتصالش خراب شده یا گیر کرده بـود             هتل شاه عباس ا   
بعد از نیم ساعت انتظار از ترس اینکه کسی بـه سرنوشـت آن نظافـت چـی هتـل شـاه            
عباس دچار نشود، رفتم و از یک باجه تلفن عمومی به کالنتری زنگ زدم و گفـتم کـه                    

و . خودی از بـین نـرود       یدر فالن جا بمب دیگری هست، بروید و خنثی کنید تا کسی ب            
  .بعد از صحنه دور شدم، گویا مأمورین متخصص رفتند و بمب را خنثی کردند

گذاری و اطالع از بمبهای عمل نکرده،  این تماسها با کالنتری و قبول مسئولیت بمب     
  .شد  کارهای تشکیالتی بود که در اصل یک نوع قدرت نمایی هم تلقی میءجز

امـام  (ری در فروشـگاه شـهربانی واقـع در خیابـان سـپه              بمبی قوی نیز با حسن ابرا     
به این ترتیب تیمهای سازمان در دهمـین        .  نزدیک کوچه قورخانه منفجر کردیم      )خمینی

 من برای اینکه اکبر مهدوی ـ  33.سالگرد انقالب سفید ده انفجار در تهران صورت دادند
 کارها آماده کنم خواسـتم  به لحاظ روحی و روانی برای این نوعرا یکی از سمپاتهایم ـ  

  . حدود ساعت انفجار به سر قراری در حوالی آنجا بیاید، که خاطرم نیست آمد یا نیامد
  

  العلماء دخمه
فروشـی آقـای      روی پامنار کتاب    در طبقه سوم پاساژی واقع در سه راه محمدی روبه         

مـه   محل رفت و آمد و پاتوق آخونـدهای فـراری و نی            کهمحمد مصطفوی قرار داشت،     
خیلی از روحانیون ماننـد     . »العلماء  دخمه«: گفتیم  فراری بود، لذا ما به شوخی به آنجا می        

  دادنـد، پیغـام      به آنجا آمد و شد داشـتند، پیغـام مـی           …ای و آقای مروارید و      آقای خامنه 
رفـتم و    مـن هـم هـر از گـاهی بـه آنجـا مـی       . کردنـد  گرفتند، اعالمیه رد و بدل می می
  .بستانی داشتم بده

من خیلی مطمئن نیستم که ساواک از وضع آنجا خبر نداشـت، اکنـون حدسـم ایـن                  
است که به طور نامحسوس یا از طریق نفوذیها بر آنجا اشراف داشت و افـراد را کنتـرل       

یکی ـ دو بار که آقای مصطفوی را گرفتند به توصیه یکی از بـستگانش بـه نـام     . کرد می
کـه  » ضـیائی «ای هم بـه نـام     طلبه. ایش کردندموسوی، یکی از آخوندهای درباری، ره

یکی ـ دو بار که  . پلکید ها می ساواکی شد و لباس روحانیت را کنار گذاشت، بیشتر آنجا
  .گذاشتم داشتم و سر به سرش می به پست من خورد کالهش را برمی

ا های تازه آقای خمینی ر العلماء رفتیم تا اعالمیه یک شب با صادق کاتوزیان به دخمه
موقع بازگشت با صادق تا میـدان  .  که تکثیر کرده بودیم به آقای مصطفوی تحویل دهیم
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وقتی او نزدیـک  . منزل صادق در خیابان زیبا بود. آمدیم و از آنجا جدا شدیم) قیام(شاه 
صادق سعی کرد کـه     . اش شد به او ایست دادند، مأمورین از قبل در کمینش بودند             خانه

تیری به پایش اصابت کـرد و از رفـتن بـاز           . روع به تیراندازی کردند   فرار کند، اما آنها ش    
گویا او در بازجویی ضعف از خود نشان داد و تمام روابط، حرفهـا              . ماند و دستگیر شد   

 و رفت و آمدهایش مثل رفتن به قم و بیتوته کردن در منزل آقای جنتی را اعتراف کـرد 

  34.های پرونده من اضافه شد و برگی به برگه.
یـک  . بعد از این واقعه دستخوش احساس عجیبی شدم، همان احساس قبل از مرگ            

جور بیّنه و آگاهی نسبت به مرگ، رفتن به سوی خدا و تمام شدن همه ایـن سـختیها و        
اگـر درحـق   . اش را مرور کند  دارد تا کارنامه زندگانی احساسی که آدم را وامی. مشقات

بـد، بـدهکاریش را ادا کنـد، نمـاز و روزه            کسی ظلم و یا کوتـاهی کـرده حاللیـت بطل          
  .…جا آورد و قضایش را به

باور این مطلب سخت است اما من دو ـ سه شب قبل از دستگیری خواب دیدم کـه   
به پـایم تیـر خـورده و خـون بـه            . ام  ای با بدن کبود ورنگ و رویی سیاه افتاده          در کوچه 

دم و ماننـد یـک کـاه در         کر  وزنی و سبکی می     بعد احساس بی  . درون جوی جاری است   
از این بـی وزنـی و سـبکی نـوعی آرامـش و رضـایت                . برد  هوا معلق بودم و باد مرا می      

تأثیر قرار داد و در حال و روح خاصـی            این خواب به شدت مرا تحت     .کردم  احساس می 
لذا به چند نفر از آشنایان و دوستان سر         . یقین داشتم اتفاقی در انتظارم است     . قرار گرفتم 

  .    خداحافظی کردمزدم و
مسجد جامع بازار یکی از پاتوقهای من بود، اما مـدتی بـود کـه از آنجـا دور افتـاده                     

نمـاز ایـن مـسجد، خیلـی ارادت داشـتم و              من به حاج غالمحسین جعفری، پیش     . بودم
فردای آن خواب رؤیایی دلم هوای شیخ غالمحسین جعفری         . رفتم  خیلی به سراغش می   

جامع بازار رفتم و نماز را به امامت وی خواندم، بعد از نمـاز بـه                ظهر به مسجد    . را کرد 
او مرا نهیـب زد کـه چـرا بـه اینجـا             . نزدش رفتم با هم روبوسی و احوال پرسی کردیم        

مأمورها در اینجا رو تو حساسیت دارند،       ! آمدی؟ برای چه آمدی؟ اینجا النه زنبور است       
بعد هم بـرایم دعـا      .  به خطر بیندازی   من راضی نیستم که خودت را برای مالقات با من         

بـه دو   . از خوابی که دیده بودم استنباطم این بود که روزهای آخرم در این دنیاست             . کرد
واقعـاً آن   . سه نفر از دوستانم که بدهکار بودم سری زدم و بدهیهاشان را تـسویه کـردم               

 و فکـر  در خیـال . زد نشاط خاصی در جانم موج مـی     . روزها حال و روح خاصی داشتم     
انـد و پـشت سـرم حـرف زده بودنـد،           پنداشتم در حقم بدی کرده      خود کسانی را که می    

برخـی مـرا دسـت      . طلبیـدم   با چند نفری هم تلفنی خداحافظی کرده حاللیت         . بخشیدم
ولی احساسی عجیب و غریب در من بـود و          » !بادنجان بم آفت ندارد   «: گفتند  انداخته می 
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 از آن جهت کـه خـود را الیـق ایـن مرتبـه و مقـام                  شاید همان احساس شهادت بود، و     
  .آمد دانستم برایم غریب می نمی

. خوانـد   حتی برای دیدن پدرم رفتم؛ او در مسجدی واقع در خیابان اتابک نمـاز مـی               
داخل مسجد نشدم و در تاریکی از همان پشت شیـشه    . هوا که غروب کرد به آنجا رفتم      

پشت سـر   .  شد و مأمومین از مسجد خارج شدند       کردم تا نماز تمام     در به داخل نگاه می    
مـن نیـز از   . از دیـدنم خیلـی خوشـحال شـد        . پدرم کمی راه رفتم و بعد صدایش کردم       

حدود نـیم   . ها شدیم   با او وارد کوچه پس کوچه     . خوشحالی اشک در چشمانم حلقه زد     
 داری؟ پسر جان کی دست از ایـن کارهایـت برمـی    : گفت  او می . ساعت با هم قدم زدیم    

به هر حال عمـر دسـت خداسـت، شـاید دیگـر             : گفتم. دهی  آخر کار دست خودت می    
به هرحـال کـاری نکـن کـه خـدا و            : گفت! خواهم مرا حالل کنی     همدیگر را نبینیم، می   

اشـکم  . از دستت ناراضی باشند، بعد گریـست و مـن هـم تـاب نیـاوردم               ) ص(پیغمبر  
می که دور شدم وقتی بـه پـشت         ک. سرازیر شد، بعد خداحافظی کردم و از او جدا شدم         

کرد، معلوم بـود کـه        ام می   سر نگاه کردم، او هنوز ایستاده بود و با چشمانی غمبار بدرقه           
  35.زد در او نیز احساس آخرین خداحافظی موج می

 کوتاهی نکردم   اما من رفتم،   من آگاهانه به سوی مهلکه       برخی ممکن است فکر کنند    
  .ایی نشدمو در رعایت مسائل امنیتی مرتکب خط

  
   ...دستگیری

او در  .  بـود کـه حـسن فرزانـه دسـتگیر شـد            1351در اواخر تابستان یا اوایل پـاییز        
در مورد من گفتـه  . دانست اعتراف کرد و آنچه که می. جویی از خود ضعف نشان داد باز

است، فرد کـشته شـده کـس     راه استانبول نمرده    بود که عزت در انفجار تاکسی در چهار       
لـذا  .ام  در خیابـان زیبـا دیـده   36من چند روز پیش وی را با اکبـر مهـدوی   ت،دیگری اس

اکبر مقاومت و هر گونه ارتباطش را با        . مأمورین به سراغ اکبر رفتند و دستگیرش کردند       
  . من انکار کرد

 اسـت،  مأمورین با مشاهده اکبر مهدوی احتمال دادنـد حـسن فرزانـه اشـتباه کـرده     

بلـه مـن   :کنـد   وی را به او نشان دادند که او دوباره تأکید میاین از پشت شیشه مهد    بنابر
مأمورین به شیوه دیگـری توسـل جـستند و اکبـر را آزاد              . ام  همین اکبر را با عزت دیده     

مـا فهمیـدیم و دیگـر کـسی بـا او       . کردند تا خود و تلفنهایش را کنترل و مراقبت کننـد          
او (ه خرید پنیر به نـزدش فرسـتادم         ها را به بهان     گرفت، فقط من یکی از بچه       تماس نمی 

و پیغام دادم که؛ حواست جمع      ) در پاساژی واقع در میدان خراسان مغازه لبنیاتی داشت        
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شـود    ای با کسی تماس نگیر و در تماسهایی هم که با تو گرفته مـی                باشد که طعمه شده   
  .رد گم کن

 دوبـاره او را در      بـرد لـذا     بعد از مدتی ساواک دید که از این طریق راه به جایی نمی            
بهمن ماه دستگیر کردند و این بار خیلی شکنجه شد و کتک خورد و الحق که اطالعاتی                 
هم به آنها نداد، بعد از مدتی مجبور شد بپذیرد که بـا مـن ارتبـاط دارد امـا یکطرفـه، و          

این اوست که همیشه با من تمـاس   کند ، دانم او کجاست و چه کار می گوید من نمی می
  . رفتیم سراغ او نمیوقت ما به  هیچ. گیرد می

اشاره کردم در سازمان رابطه موجود براساس روابط انسانی تعریف نشده بود،         تر  پیش
چیز در تشکیالت و روابط سازمانی محض خالصه شده بود، و اگـر روزی کـسی                   همه

ا از  تافتند و به هر قیمتی کـه شـده او ر            نظری مغایر با نظر تشکیالت داشت او را برنمی        
لذا در طول حیات سازمان، انسانهایی تا به آخر راه در خدمت سازمان            . داشتند  میان برمی 

قبال گفتم که به سبب تمرد از       . االراده و در تبعیت محض از آن بودند         ماندند که مسلوب  
بار مرا به کوههـای درکـه بردنـد و قـصد       یک شد، دستورات سازمان که از باال دیکته می  

 از همان زمان با اینکه تظاهر کردم که گـوش بـه حـرف سـازمان                 اتفاقاً. ندجانم را داشت  
در همین وانفـسا    . ری برای جدایی از آن بودم     فهستم ولی در دل و نهان خود به دنبال م         

رفتم و در مراسم و جلسات بعضی هیئتهـای مـذهبی             خیلی به این طرف و آن طرف می       
اسب را شناسایی کنم و بعد با جـذب آنهـا           مند بودم تا افرادی من      کردم، عالقه   شرکت می 

  .بیندازم   مستقل راهیتشکیالت
، تا اینکه دیگـر     بودندمراقب رفت و آمدهایم     و  خب مجاهدین متوجه تحرکات من      

در این زمـان آنهـا از طریـق وحیـد           . شدند) درگیر(تحملم نکردند و حسابی با من کله        
  !آوردند که مدارک را به ما بده افراخته فشار می

شود، مدارک در جایی است که رفتن به آنجـا و گـرفتنش خطرنـاک     اآلن نمی :گفتم
 خواسـت حرفـی     خطری ندارد اگر او می    ! نه: گفتند. است، مهدوی از جای آن خبر دارد      

 است کـه او دسـتگیر شـده و اتفـاقی هـم نیفتـاده            یک ماه حدود  بزند تا حاال گفته بود،      
  .برو مدارک را بیاور. است

مهجـوم در   . من و با عبداهللا مهجوم که یـک بافنـده بـود، ارتبـاط داشـت               مهدوی با   
ها را  چهارراه سیروس کوچه رودابه، کارگاه بافندگی داشت و ما برخی مدارک و اعالمیه

وقتی برای بار دوم مهدوی دستگیر شد من خطر کارگاه مهجوم           . داشتیم  در آنجا نگه می   
کنـد پـس خطـری        دند که مهدوی مقاومـت مـی      ها بر این نظر بو      را هشدار دادم اما بچه    

تا اینکه قـرار    . طور نیست و مقاومت هم حدی دارد        به آنها قبوالندم که این    . وجود ندارد 
  . گذشت شد برای انتقال مدارک اقدام کنم حدود یک ماه از دستگیری مهدوی می
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 نبـود   به هر حال من به فاصله چند روز، چند بار برای گرفتن مدارک رفتم،اما معلوم              
کردتا اینکه گفت اینجا نیست جـای           امروز و فردا می   . است  که او مدارک راکجا گذاشته      

  .آورمش فردا بیا می ام فردا پس دیگری گذاشته
ه بـود،   مهدوی که شکنجه شده و کتک زیادی خورد       . در این چند روز، اتفاقاتی افتاد     

مکار پلیس بـود رودسـت      سلولی که ه    مقاومت کرده حرفی نزده بود اما گویا از یک هم         
بازجوهـا هـم   . شـد   دگوید ظرف چند روز آینده آزاد خواهـ  او به مهدوی می. خورد می
کنند که پدرسوخته فالن فالن شده، اگر بیرون رفتی، سـرت بـه          آیند نمایش بازی می     می

ما همه جا مواظبت هـستیم، ایـن دفعـه          ! دنبال این کارها رفتی، نرفتی    . کار خودت باشد  
آوریم، راجع به مسائل زندان هم نـشنویم کـه بـا کـسی صـحبت                  ت را در می   دیگر پدر 

 به این ترتیب مهدوی خام شد و به این فرد اطمینان کرد و حرفهایی را به                 …و. ای  کرده
رود و     در چهارراه سیروس می     به کارگاه بافندگی  ) یعنی من (مثالً گفته بود فالنی     . او زد 

هـر کـسی را    . تواند از ایران برود به او پیغام بده اگر می. ارتباط دارد) مهجوم(با بافنده 
به او بگـو صـالح    خواهند، زنند او را می هر کسی را می گیرند اسم او در میان است، می

  .تر از ایران خارج شود چه سریع نیست اینجا بماند باید هر
را صـاف  رود تمـام ایـن حرفهـا         کند، می   نامردی نمی ) زندانی همکار پلیس  (این بابا   

از این به بعد مهـدوی      . تای هس   جوها، که بله چنین قضیه      گذارد توی کف دست باز      می
. کنند که بیاید مرا شناسایی کند و نشان بدهد          دهند و وادارش می     را به شدت شکنجه می    

رفـتم او را بـه        خب در آن روزهایی که من برای گرفتن مدارک به کارگـاه مهجـوم مـی               
نشـستند، مهـدوی مـرا          آوردند و از پشت پنجره به مراقبت مـی          یای مقابل کارگاه م     خانه
 کـرده   داد، با اینکه خودشان هـم عکـسی از مـن چـاپ و تکثیـر              دید ولی نشانم نمی     می

ایـن  . ام کننـد  توانـستند تطبیـق دهنـد و شناسـایی     ام نمـی  بودند، اما به خاطر تغییر قیافه
  37.ارتباطات و وقایع بعداً در زندان برایم روشن شد

در همان زمان فرد دیگـری بنـام خـانعلی    . به هر روی مهدوی برای آنها کاری نکرد
دفعه به دکـانش رفتـه     ـ دو   او از دوستان حسن فرزانه بود و با حسن یکی. دستگیر شد

گویند که چهـار ـ پـنج      به خانعلی می38.بودیم و رساله و اعالمیه بده بستان کرده بودیم
گیـری و     را معرفی کنـی تخفیـف مـی       ) من(ت، اما اگر فالنی     سال زندان در انتظارت اس    

این بیچاره هم از آنجا که آدم ضعیفی بود، و زن و بچه داشت حاضر بـه                 . شوی  آزاد می 
چرخاندنـد، در جاهـایی کـه حـدس           بردنـد و      یکی دو روز او را به بازار        . همکاری شد 

ـ . گرفتند ای نمی  زدند پاتوق من است، نتیجه      می روی   کـه روبـه   ه همـان خانـه  بعد او را ب
   . کارگاه بافندگی قرار داشت بردند و در کمین نشستند
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چند سـاعتی در  . چهارم کمین ـ مراقبت بود م یا ، روز سو1351 اسفند 5بعد از ظهر 
گفتم به جای اینکه این دو ـ سه سـاعت ول بچـرخم بهتـر اسـت      . خیابانها عالف بودم
در حالی که چـراغ والـری    یبت یک آب حوضی، لذا در تیپ و ه. سری به مهجوم بزنم

در دست داشتم، وکت ولباس پاره و وصله داری به تن وکالهی به سرم بود وارد کوچه                 
  .رودابه شدم

عـزت اسـلحه مـن      : صبح گفت . شب قبل از دستگیری، وحید افراخته پیش من بود        
من .  سر قرار بگیرات را به من بده غروب بیا ام، تو اسلحه خراب شده و برای تعمیر داده  

  .ام را به او دادم هم بدون هیچ اما و اگری اسلحه
من با عبداهللا مهجوم قراری داشتم که در صورت عادی بودن اوضاع پارچـه قرمـزی                
از پنجره کارگاهش آویزان کند و در صورت غیرعادی و خطرنـاک بـودن اوضـاع و یـا                   

  . حضور نداشتن او، پارچه را بردارد
پـشت هنرسـتان    )  چهار راه سیروس به طرف مولوی دسـت چـپ          از(کوچه رودابه   

ای تنگ و باریک بود، سالنه سالنه وارد کوچـه            کوچه. ای بهبهانی واقع شده است      حرفه
دیدم پارچه قرمز سر جایش است، خانمی شلنگ آبی را از در خانه بیرون کشیده               . شدم

رگـاه آویـزان بـود،      اکپارچه قرمز هـم از پنجـره        . و مشغول شستن رخت یا ظروف بود      
باال رفتم و نشستم، علیرضا کبیری هم  گاه شدم،  وارد کار. آمد چیز عادی به نظر می همه

شـما  :  باال آمـد پرسـید   نفرخواندم، یک  مائو را میهای سرخ زردوقتی کتاب  . آنجا بود
یک کمی بـه ایـن طـرف و آن طـرف     ! ببخشید: گفت! نه : اینجا حسین آقا دارید؟ گفتم    

احـساس  . در این لحظه ناگهان دلـم فـرو ریخـت   .  کرد و وراندازی نمود و رفت    نگاهی
بلند شدم کمی این طرف و آن طـرف سـاختمان را نگـاه کـردم،                . نگرانی شدیدی کردم  

 بـود و    5/1سـاعت   . با دلشوره ناهار خوردم   . چیز عادی است    مهدیدم خبری نیست و ه    
گویا همین که به در کارگاه رسیده بودم، خانعلی مرا          . مفتر  باید به سر قرارم با وحید می      

رویی مرا بـه رگبـار    در را که بستم آنها از شکاف در روبه   ! همین است : شناخته گفته بود  
  39.بستند

در همان لحظه نفهمیدم که از      . نبم نقش زمین شدم   تا آمدم به خود بج    . غافلگیر شدم 
بعـد چنـد   . هر چه به این طرف و آن طرف نگاه کردم، چیزی ندیـدم    . ام  کجا تیر خورده  

 را در دهـانم  40شماره تلفنی را که در جیب داشتم در آوردم و خوردم و کپسول سـیانور         
بـه دلیـل    . اشـتم ای همـراه ند     از آنجا که کلت من دست افراختـه بـود، اسـلحه           . گذاشتم

هوشی مـی رسـیدم کـه مـأمورین در آن             رمق شدم و داشتم به مرز بی        خونریزی زیاد بی  
خانه را باز کردند وکلت و ویوزی به دست یکی ـ دو قدم جلوآمدند و داد و بیداد کـه؛   

در ایـن مـدت   . پرت کـن ) فاضالب ( ات را در جوی آب  دستهایت را باال ببر و اسلحه  
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خاطر صدای شلیک گلوله و سر و صدای مـأمورین در آنجـا جمـع               مردم زیادی هم به     
آنهـا هـم   . کردند کـه چـرا جـوان مـردم را کـشتید      شده بودند و مأمورین را شماتت می    

دانم از روی نفرت بـود یـا          در این لحظات من نمی    . گفتند ما پلیسیم کسی جلو نیاید       می
اگر جلو بیایید با نارنجک تکه اتفاقی، که ناگهان دستم را گذاشتم روی کمرم و گفتم که      

خواستم آنها را بترسـانم و وادار بـه           در صورتی که نارنجکی نداشتم می     . کنم  تکه تان می  
های بعدی کارم را یکسره کنند تا زنده به دست آنها             عکس العمل کنم تا با شلیک گلوله      

ودند دوباره  با اینکه جمعیت زیادی هم در آنجا جمع شده ب         . آنها هم باورشان شد   . نیفتم
گویـا  . دو گلوله هم در این مرحله به من اصـابت کـرد           . شروع به شلیک رگباری کردند    

یکی ـ دو نفر هم از جمعیت در تیررس قرار گرفتند، زنی هم زخمی شد دختری هم به  
در خبرهایی که روزهای بعد در جرایـد پخـش شـد،             41.کشته شد ) امیریفرداعظم  (نام  

چرا که قبالً اعالم کرده بودند من در انفجار بمب کشته           .  نکرد ای  ساواک به نام من اشاره    
ام برای آنکه خـود را ضـایع          ام و حال بعد از این دستگیری که دیده بودند من زنده             شده

مردانه این    نکنند در جراید اعالم کردند که خرابکاری دستگیر شد و در اثر گلوله ناجوان             
   42.ز من اسم نیاوردندخرابکار دختری به این نام کشته شد و ا

در این لحظه تنها کاری که توانستم انجام دهم، جویدن کپسول سیانور وخـوردن آن               
بود، قوت و توانم را از دست داده بودم با دستم پاهای خونینم را بلند کـردم و خـود را                     

دانم چند دقیقه    نمی…رو به قبله کردم و زیر لب شهادتین را گفتم ودیگر هیچ نفهمیدم          
مأمورین شلنگ آبی را در دهانم فرو کرده و آب را باز و  شته بود که به هوش آمدم، گذ

آوردم، بعد از چند دقیقه چون کوچه باریک بـود و ماشـین               کردند و من باال می      بسته می 
در ایـن حالـت     . شد چهار دست و پایم را گرفتند و تا سر خیابان آوردنـد              داخل آن نمی  

وقتـی کـه مـرا بـه داخـل ماشـین       . که متوجه انتقالم شـدم چند بار سرم به زمین خورد 
سر چهار راهی که ماشین متوقف شد، دوباره به هـوش آمـدم،             . انداختند، از هوش رفتم   

دوباره از هوش . شد کشیدند ولی راه باز نمی نمایی را دیدم، اینها آژیر می چراغ قرمز راه
  43 …رفتم

ام تـا آن روز، زحمتهـا و          ه کـودکی  من در طول زندگی پر نشیب و فراز خود از دور          
. تـوانم فرامـوش کـنم       دو لحظه از عمرم را هرگـز نمـی        . سختیهای بسیاری کشیده بودم   
: های رگبار دوم به من اصابت کرد و دو سه بار فریاد زدم              لحظه اول زمانی بود که گلوله     

آخر در همین دم و نفسهای       .بود) ع(حسین آمدم، حسین آمدم، که منظورم امام حسین         
کـردم یـک نـوع احـساس بـسیار شـیرین و          بود که احساس سبک بالی و بی وزنی مـی         

طور که در خواب دیده بودم، می پنداشتم مرگم قطعی است و دیگـر بـه                  همان. عاشقانه
در آن لحظه واقعـاً شـهادت   . ام، دیگر وقت کوچ و رفتن است        پایان آالم و رنجها رسیده    
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. ر بدن نداشتم ولی حس و حـالم وصـف ناپـذیر بـود             با اینکه جان د   . شد  برایم معنا می  
در این دنیـا از آن جهـت        . حتم داشتم که اگر بمیرم در هر دو دنیا سعادتمند خواهم شد           

گران و بازجویـان   که دیگر نیستم تا متحمل زحمتهای بسیار شوم، و یا در دست شکنجه           
در .  بـود  بحث سعادت ابـدی مـد نظـرم       . قرار بگیرم و در آخرت هم که مشخص است        

 شب وقتـی    10همین حس و حال بودم که دیگر چیزی نفهمیدم تا اینکه حدود ساعت              
لوله اکسیژن  . وش آمدم، خود را لخت روی تخت بیمارستان دیدم         ه چشم باز کردم و به    

طـور از هـوش        همـین  …هوش شـدم    به دماغم و کیسه خون به دستم وصل بود، باز بی          
هـوش آمـدم دیـدم هفـت ـ هـشت نفـر         ی که بـه بار آخر. آمدم رفتم و به هوش می می

  .اند ام کرده احاطه
چنـد بـار چـشمم را ایـن         . با دیدن این صحنه و این وضع، بغض گلویم را گرفـت           

: زدم زیر گریه و با صدای بلند گفـتم . یک دفعه بغضم ترکید.  و آن طرف گرداندم     طرف
رای تو گذاشـتم، هـست و       دانی، من که همه چیزم را ب        دانستم که مرا الیق نمی      خدایا می 

کردم برای تو بود، آیا من لیاقـت نداشـتم کـه              هر کاری می  . دانستم  نیستم را از آن تو می     
لحظـه دوم فرامـوش     همـان   و ایـن     چرا گذاشتی به دسـت اینهـا بیفـتم؟        ! شهید بشوم؟ 

احساس سرما  . شد که زنده باشم     باورم نمی . ای تلخ و تاریک و سرد       لحظه. ام بود   نشدنی
از فرط عصبانیت انگـار مـرا در دیـگ          . فشرد  بغض گلویم را می   . وجودم را گرفت  تمام  

بعد سستی و بی حالی بی حدی       . شانند  جو   و بند بند استخوانهایم را می       زودپزی گذاشته 
  .وجودم را گرفت

ها نتوانست مرا از پا دربیاورد خب پس آن سیانوری که  پرسیدم اگر گلوله  از خود می  
از آنجـا کـه     . یاد آوردم که چطور شلنگ آب به دهانم کـرده بودنـد           خوردم چه شد؟ به     

های مختلف را دیده و یا شنیده بودم، از حجـم اطالعـات و            خیانت برخی از افراد گروه    
  .اخباری که داشتم بر خود لرزیدم و وحشت کردم
! نکند که نتوانم مقاومـت کـنم  : کوفت موجهای سهمگینی بر دیواره ذهن و مغزم  می 

 گر چه من سـواد  …و  ! نکند که ببرم و وا بدهم     ! که بشکنم و اطالعاتم را لو بدهم      نکند  
هـای    و دانش زیادی نداشتم اما بر همین مقدار اطالعات و روابطی که با افـراد و گـروه                 

بـردم    با اینکه به لحاظ روحی در وضعیت نامناسبی به سر می          . ترسیدم  مختلف داشتم می  
از نظـر  .  داشتم از بدن قوی و محکمی برخـوردار بـودم      ولی به خاطر کوهنوردیهایی که    

افـسرده و   ! ای هستم ولی به لحاظ روحـی نـه          کردم که آماده هر شکنجه      جسمی فکر می  
معلـوم  : ور بودم که به این فکر هدایت شـدم          در همین افکار و حاالت غوطه     . دمق بودم 

 بشود یا آنکـه     شود شهید محسوب    خورد و در دم کشته می       نیست آن کسی که گلوله می     
و بعـد فکـر     . کشد خدا مرگ او را با شهادت مساوی کند          خورد و خود را می      سیانور می 



  
  
  
  

 151 □ مجاهد خلق

آنان کـه از نظرجـسمی و روحـی آدمهـای           . کردم که شاید اصالً این مصلحت خداست      
دانـد کـه اینهـا        خدا می . شوند  ای نیستند در درگیری ویا با خوردن سیانور کشته می           قوی

داند  کند، و باز هم خدا می  س مرگ و شهادت را بر آنان هموار می        اهل مقاومت نیستند پ   
دارد  کند، زنده نگه مـی  کسی که تاب مقاومت دارد و طاقت شکنجه دارد، او را حفظ می       

و این ارزشش خیلی بیـشتر      . تا اگر باز مقدر بود زیر شکنجه کشته شود و یا اعدام شود            
مـن در آن لحظـات حالـت        . سـپارد   یخورد و در دم جان مـ        است از کسی که گلوله می     

لخت مادر زاد روی تخت افتاده بودم و تنها یک ملحفه به رویم             . گیجی و هیجان داشتم   
زخمها برایشان مهم نبود، فقط جلو خـونریزی را      . زخمهایم را بسته بودند   . کشیده بودند 

  .شستند تا اثر سم را از بین ببرند گرفته بودند و زخمها را می
الزم ! حالت جا آمـده   ! ها: گفتند. خواهم نماز بخوانم    و وضع گفتم می   در همان حال    

بـه  . خالصه نه آبی برای وضو و نه خاکی برای تیمم دادند          . فعالً باید دراز بکشی   ! نکرده
  .همان حال و وضع نیت کردم و نماز خواندم

 خـدایا بـه هـر     : خواندم نجواهایی با خدا داشتم که       در همان چند رکعتی که نماز می      
حال مقدر نبود و نخواستی که من بـا گلولـه یـا سـیانور کـشته شـوم، شـاید همـین را                        

خواهی و راضی هستی که مرا در این شرایط ببینی و راضی هستی که سختی، فـشار                   می
دهـم، امـا در اینجـا یـک           و شکنجه مرا ببینی، پس من هم به رضایت تـو رضـایت مـی              

رو سـفیدم کـن، نگـذار       .  شرمنده شـوم   خواهش و التماس دارم و آن اینکه نگذاری من        
قـسم بـه هـر آنچـه کـه          . زنده بمانم در حالی که کسی را به دنبال خود به زندان بیاورم            

بایستم، گولـشان   ) مأمورین(هرکس اعتقاد دارد، به من ایمانی بده تا بتوانم در برابر اینها             
  . بزنم، خرشان کنم

ای خاص رسانده بود که وقتـی         بهنوری در قلبم روشن شده بود و مرا به حال و مرت           
احـساس یـک نـوع شـجاعت و         . اصالً ناراحت نبـودم   . نمازم تمام شد سبک شده بودم     

با آن وضع ضعیفی که چند لحظه       . کردم  گستاخی و به عبارتی بهتر جسارت در خود می        
کردم که بایـد در برابـر         احساس نوعی قوت و نیرو می     . کردم  پیش داشتم، کامالً فرق می    

تصمیم گرفتم تحت هر شرایط و به هر قیمت و جان کندنی هم کـه               . ری بایستم هر فشا 
اآلن . این روشنی قلب، عجیب قوت و نیرو به من بخـشید          . شده بایستم و مقاومت بکنم    

اندیشم معنای کامل دستگیری خداوند از بنـدگانش را درک            ها می   که به آن روز و لحظه     
ای خداونـد دسـت ضـعیف مـرا گرفـت و از             در آن پرتگاه هولناک، دست توان     . کنم  می

توانست مرا از آن صحرای محـشر فکـری و            جز خدا کسی نمی   . سقوطم جلوگیری کرد  
  .درونی نجاتم دهد
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دلـم  . خواسـتم آنهـا مـرا بزننـد         ای عجیب در من پیـدا شـده بـود، فقـط مـی               روحیه
شحال مأمورین خیلی خو. خواست دائم سر به سر مأمورین بگذارم و تحریکشان کنم  می

کردنـد کـه زنـده مـن خیلـی بـه              فکر مـی  . ام  ام و به هوش آمده      بودند که من زنده مانده    
  .توانند اطالعات زیادی از طریق من به دست آورند خورد و می دردشان می

  
  شکنجه در بیمارستان

وش آمدن و نماز خواندنم بود که مـأمورین کتـک زدن             ه از اولین لحظات پس از به     
توانـستند صـبر کننـد چـون کـسب            نمـی . ان شهربانی شروع کردند   را در همان بیمارست   

با زدن سیلی و مشت شـروع       . اطالعات در ساعات اولیه دستگیری برای آنها حیاتی بود        
کردند و بعد نوبت به سوزاندن جاهای مختلف بدن مثل کتف، ناف و بینی، با کبریت و                 

زدند و مـدتی هـم        مدتی می . کم کم زدن با کابل را هم شروع کردند        . آتش سیگار رسید  
چـون مـن    . دادند تا فکر کنم و به سؤاالتشان جواب دهم          کشیدند و مهلت می     دست می 

از آنجا که موقع زخمـی شـدن و دسـتگیری    . کردند دادم، لذا از نو شروع می    جوابی نمی 
کردند که حـسین یکـی از افـراد           آنها فکر می  ! حسین آمدم ! حسین آمدم : فریاد زده بودم  

ایـن حـسین کیـست و    « ا من است، بازجویی و شکنجه را هم با این سؤال کـه         مرتبط ب 
بگو این حسین کیست؟ و من هر چه        : گفتند  زدند و می    هی می . شروع کردند » چیست؟  

گفتنـد    کردنـد و مـی      دادم که منظورم امام حسین بود آنها باور نمی          گفتم و توضیح می     می
بایدبگویی ! نه. کنی  این طور صدایش میفالن فالن شده مگر امام حسین بچه توست که

  زدی؟  ای با او داری و چرا آنجا صدایش می این حسین کیست و چه رابطه
کنید مـن نیـستم، مـن         اید، آن کسی که شما فکر می        تأکید کردم که مرا عوضی گرفته     

ام بکنید من حرفی برای گفتن        خواهید بکنید و اگر تکه تکه       اطالعاتی ندارم هر کاری می    
از آنجا که من یکبـار، مقابـل کارگـاه لـشکری و یـک بـار هـم از حلقـه                      . ه شما ندارم  ب

دیدنـد در     ام، از دستشان فرار کرده بودم و از طرفـی هـم کـه مـی                 شان در خانه    محاصره
از » کمـالی «بـازجوی اول مـن،       .ام لذا برایشان خیلی اهمیت داشتم       محاصره کشته نشده  

به نظرم کرد و اهل تسنن بـود،         . بود آن پوست کلفتها  قه و قدیمی و از      بازجوهای با ساب  
بـرای اینکـه بـه او بقبـوالنم کـه آدم صـاف و               . داد  خیلی هم به من حساسیت نشان می      

کـردم کـه از او        در برخوردها طوری وانمود می    . ای هستم، دست به کار جالبی زدم        ساده
تـی او بـرای     یـک شـب وق    . پنداشـت کـه چنـین اسـت         ترسم، او هم واقعاً می      خیلی می 

شما کـه بـه ایـن       : دادند، به آنها گفتم     بازجویی نیامد و مأموران دیگر کار او را انجام می         
تـو از   : گفتنـد . او که دکتر نیست، سرهنگ است     ! دکتر! گویید و دکتر    آقا، دکتر کمالی می   

رئیس سـازمان   (44 او شبیه چهره سرهنگ افضلی قیافه. دانی که او سرهنگ است   کجا می 
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وقتـی مـن تـو بـازار کـار          . این رئیس ساواک بازار اسـت     ! ببینید: بود گفتم ) ازارامنیت ب 
که من سرش کاله گذاشتم مثل اینکه بعداً فهمید         مرا به پیشش بردند     کردم چند دفعه      می

  .آورد حاال هم دارد دق و دلی آن را بر سرم در می
ام   بــه ســادگیام در دل مــأمورین از اینکــه مــن کمــالی را بــا افــضلی اشــتباه گرفتــه

. ، صبح که کمالی آمد مأموری پیش دوید و در گوشی به او مطالبی گفت              (!)خندیدند  می
کمالی داشت، پیدا بود که مأمور درباره اینکه من           کمالی حین صحبت چشم از من برنمی      

آنها واقعاً باورشان شده بود که مـن        . کرد  ام صحبت می    اشتباه گرفته سرهنگ افضلی   را با   
کـردم، وقتـی او       خودم هم بر تقویت این بـاور کمـک مـی          . ورم  شتباهی غوطه در چنین ا  

کردم که از حـضور       نمودم و وانمود می     آمد، من با تردستی تمام شروع به لرزیدن می          می
  .توانم صحبت کنم او نطقم بند آمده، نمی

کرد و همیشه      آدمی عصبی بود، و هنگام بازجویی خیلی اذیت و شکنجه می           45کمالی
سپرد، خـودش بیـشتر از یـک     شد و ادامه کار را به دیگری می  میانه راه خسته می  هم در 

  .توانست ور برود، حرف بزند و شکنجه کند ساعت نمی
گفتند، در    در بیمارستان چهار نفر دیگر هم بودند، به دو نفر از آنها جناب سروان می              

 سیزده روزی کـه در      مدت. ام بودند   حالی که نگهبان بودند و دو نفر هم مسئول شکنجه         
بیمارستان شهربانی در بستر شکنجه افتاده بودم افراد مختلفی در سـمتها و مـسئولیتهای               

داد کـه دسـتگیری مـن بـرای آنهـا خیلـی               این امر نشان می   . آمدند  متفاوت به دیدنم می   
در آن شب که شـکنجه      . گفتند برویم این غول بی شاخ و دم را ببینیم           می. اهمیت داشت 

هوشیها طوالنی نبود؛ ده دقیقـه، یـک          شدم اما بی    هوش می   شد، خیلی زود بی   من شروع   
زدند که لوله اکسیژن توی دماغم بود و کیسه خـون بـه دسـتم                 آنها در حالی مرا می    . ربع

رمق شده بود و درد ناشی از جاگیر شـدن            به دلیل خونریزی زیاد، جسمم بی     . وصل بود 
رسـاند،    گاه وضع مرا به حد بحران و مرگ مـی         ها به عالوه اعمال شکنجه شدید،         گلوله

کردنـد و     داشتند، کمی صـبر مـی       گران دست از ضرب و شتم برمی        در این لحظه شکنجه   
بـا آتـش سـیگار و فنـدک         . کردنـد   شد دوباره شروع به شکنجه مـی        وقتی حالم بهتر می   

 سـیگار    سوزاندند، و خاکستر سرخ     ام را می      قسمتهایی از کف پایم، بیضه و آلت تناسلی       
وقتی دود و جلزوولـز قـسمتی   . چسباندند می را به قسمتهای مختلف بدنم از جمله ناف       

چون دهـانم را محکـم گرفتـه        . چسباندند  آمد آتش را به قسمت دیگر می        از بدنم در می   
داشـتند داد     توانستم تکانی بخورم، هر وقت دسـت از روی دهـانم برمـی              بودند، تنها می  

  .زدم می
ه آن شب به من دست داده بود خیلی پرخاشـگر و جـسور شـده          با روحیه خاصی ک   

به عبـارتی خـود     . انداختم  شان می   گذاشتم و دست    گران می   مدام سر به سر شکنجه    . بودم
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زنید؟ مگر شما مسلمان نیستید،       برای چه مرا می   : گفتم  مثالً می . را به بی خیالی زده بودم     
! روید؟ ؟ شما با این کارها به جهنم می       کنید  زنید و اذیت می     چرا یک مسلمان دیگر را می     

  اید؟ ام برای چه مرا گرفته زنید؟ من که کاری نکرده چرا می
به هر  . ام یا به واقع از مرحله پرت هستم         آنها مانده بودند که من سر کارشان گذاشته       

خواستند و برایشان مهم نبود که من زنده          داشتند، اطالعات می    حال دست از زدنم برنمی    
کندنی بود با ایـن ادعـا کـه مـن             خالصه آن شب را به هر مرارت و جان        .  یا بمیرم  بمانم

  .ام، به صبح رساندم هیچ کاره
صبح هنگام از کمیته مشترک یک سری عکس آوردند و گفتند فالن فالن شده مگـر                

پدر سوخته فـالن فـالن شـده مـا را خـر پیـدا              : گفتند! چرا: این عکس تو نیست؟ گفتم    
جالـب اینکـه در ایـن حـال         ! خواهیم، صاحب این عکـس را       د تو را می   ای؟ ما خو    کرده

گویید این عکس من است ولی من         شما درست می  : نشینی نشدم و گفتم     حاضر به عقب  
: اش را در هم کشید و با تنـدی و خـشم سـرم فریـاد کـشید                   بازجو قیافه . ای نیستم   کاره

بایـد تمـام    . ای نیـستم   گـویی کـاره     مردیکه فالن فالن شده این عکس توست بعـد مـی          
  ! حرفهایت را بزنی

با این پافشاری، دیگ خشم  . ای نیستم، حرفی هم برای گفتن ندارم        باز گفتم من کاره   
بزنید این مردیکه نفهم را، زبان آدمیـزاد سـرش          : فریاد کشید . بازجو بیشتر به جوش آمد    

 مـأمورین   با شدت گرفتن شکنجه و ضـرب و شـتم،         ! بزنید تا به حرف درآید    . شود  نمی
مگر رساله فروختن اشکالی دارد؟ مگـر تقلیـد از آقـای            : گفتم. فشار را چند برابر کردند    

گـویم مـن مقلـد ایـشان          خمینی ایرادی دارد؟ اگر مقلد خمینی بودن جرم است، آره می          
از . ام  خواهـد بکنیـد پـایش ایـستاده         طرفدارش هستم، حاال هر کاری دلتـان مـی        . هستم

گفتنـد اینهـا را       ان گرفت و به آقای خمینـی فحـش دادنـد و             ش  حرفهای من آنها حرص   
کاریهـایی را کـه داشـتی         دانیم بقیه کارهایت را بگو، قتلها، ترورها و خـراب           خودمان می 

کــدام ! کــدام تــرور؟! کــدام بمــب؟ ؟ای را بگــویم آخــر چــه کــار نکــرده: گفــتم. بگــو
بگـو کـی بـه      : گفتنـد خواهید؟    اصالً معلوم است شما از جان من چه می        ! کاری؟  خراب

اسـم گـروه شـما چیـست؟ بقیـه      .  و یا افرادی ارتباط داشـتی  فلسطین رفتی با چه گروه 
خانه تیمی شما کجاست؟ روی خانه تیمـی خیلـی          . دوستان و رفقایت که و کجا هستند      

بعد حرف مفیدی و سپاسی را به میان کشیدند و اطالعـاتی دربـاره آنهـا                . اصرار داشتند 
  .خواستند

کامالً خود را بـه بـی   . دادم گویی شروع کرده بودم ادامه می        راهی که در پاسخ    باید به 
خبری و سادگی زدم، طوری که آنها شک کردند که این همان غول بی شاخ و دم است                  

دو سـه شـب بعـد از        . که در ذهن مأموران کمیته و ساواک سـاخته شـده بـود یـا خیـر                
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اد اخالقی در جامعه کردند و سر بـه         دستگیری بود که به سراغم آمدند و صحبت از فس         
! ای، اصـالً متـأهلی یـا مجـرد؟          تا حاال چند بار به قلعـه رفتـه        ! سر من گذاشتند که خب    

کردی و    رفتی خودت را تخلیه می      تو که در روز قیامت گرفتاری، پس حداقل می        : گفتند
بعـد   …رسـانیم     شدی، باز هم دیر نشده ما قبل از مردنت تو را بـه فـیض مـی                  ارضا می 

شـاید از   . حجاب با دامن مینـی ژوپ پیـدا کـرده آوردنـد             دانم از کجا یک خانم بی       نمی
هر چه بود، من با دیـدنش یـک    ! دانم  از کادر بیمارستان بود، نمی     هم   خودشان بود شاید  

اش کنـی، مـا       تـوانی صـیغه     مأمورین گفتند این خانم در اختیار تو، می       . دفعه جا خوردم  
    ...ز عزا در بیاور ورویم بیرون تو دلی ا می

حـدس زدم آنهـا در جـایی        . انـد   من ناخودآگاه به فکر افتادم، که دامی بـرایم چیـده          
خواهند عکس بگیرند و از آن سوء اسـتفاده کننـد و مـرا               اند و می    دوربین مخفی گذاشته  

لـذا اگـر    . دانستند که من آدمی مـذهبی هـستم         آنها می . زیر منگنه بگذارند و خرابم کنند     
  .خواستند وجهه مرا بین مبارزین و متدینین خراب کنند زدم با این کار می هم نمیحرفی 

در همان حالی که لخت روی تخت افتاده بودم و جز یـک ملحفـه هـیچ چیـز مـرا                     
ترین لغـزش،     دانستم که کوچک    می. استتار نکرده بود، بنای بی اعتنایی به آن زن گذاشتم         

 یاد حضرت یوسف افتـادم کـه چگونـه زن           به. سقوطی است به عمق پرتگاهی هولناک     
از خدا خواستم کـه مـرا نیـز         . فرعون درصدد بد نامی او بود ولی خدا دستش را گرفت          

آن زن وقتی به این طرف تخت آمد من رو بـه         . دریابد و از این کید و فریب نجاتم دهد        
آن طرف کردم وقتی به آن طرف آمد رو به این طرف کـردم و بـا آن زن خیلـی خـشن                       

مـن اهـل ایـن      ! زنیکه خر برو گم شـو     : دادم که   گفتم و فحش      رخورد کردم؛ بد و بیراه      ب
دهم که   یک بار برای ایجاد حس تنفر در او داد زدم و گفتم من ترجیح می              . حرفها نیستم 

حـدود یکـی دو     . این حرف به غرور زنـانگی او برخـورد        ! به سگ نزدیک شوم تا به تو      
 تا مرا به دام خویش بیندازد نتوانست هر چه بیشتر           کرد  ساعت این زن هر چه تالش می      

تا اینکه واقعـاً نفـرت وجـودش را         . شد  کرد سرسختی و مقاومت من بیشتر می        سعی می 
دانستم که ایـن زن فلـک    من نیز می. گرفت و فهمید که واقعاً امکان رسوخ در من ندارد    

برانگیختن حـس نفـرت او   زده از فرط اجبار و زور به این کار واداشته شده است لذا با           
خـدا هـم کمـک کـرد تـا از ایـن        . توانستم وی را مجاب کنم تا دست از سر من بردارد          

. توطئه و نیرنگ و شاید به عبارتی آزمایش سخت با سربلندی و سرافرازی بیرون بیـایم               
به راستی اگر نبود عنایت خداوندی، نجات از چنین منجالبی ممکن نبود، چرا که بعدها         

نیدم که بسیاری بودند به کمتر از این مثالً بـرای یـک پاکـت سـیگار خـود را                    دیدم و ش  
توانم بگویم به استعانت خدا این نقطه از تمام طـول دوران مبـارزاتم                حال می . فروختند

  .برایم ارزشمندتر است
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ای قرار شد که من بگویم و آنها بنویسند چون دستم بسته شده بـود و بـه                    در مرحله 
گفتم به    مطالبی که می  . من گفتم و بازجو نوشت    . وی تخت افتاده بودم   کش ر   حالت دراز 

نوشتند، بعد یک نسخه      آنها مطالب مرا در دو نسخه می      . خورد  هیچ وجه به درد آنها نمی     
. خورد دوباره باید بگـویی      کردند که یعنی این حرفها به درد نمی         را جلو چشمم پاره می    

لذا دوباره داسـتان و قـضایا را   . دارند ود نگه میمن متوجه بودم آنها یک نسخه را نزد خ       
  .گفتم که از درون آن تناقضی بیرون نیاید طوری می

گفـتم کـه چطـور      حال باید می  . بعد از مدتی قبول کردم که سمپات مجاهدین هستم        
بایـد مطالـب و     . کـردم   ام و با چه کسانی ودر کجا زندگی مـی           با آنها آشنا و مرتبط شده     

کردم که مسئولیتهای آن به خـودم یـا بـه کـسانی                به سمتی هدایت می    اعترافات خود را  
در خانـه واقـع   .  که مرده بودند و یا افرادی که اصالً وجود خارجی نداشـتند   تگش  می  بر

 کیلوگرم مواد منفجـره، دوازده بمـب        30زاده یحیی مقدار معتنابهی حدود        در کوچه امام  
لـذا از لـو رفـتن ایـن         . ات وجود داشت  ساخته شده و آماده و مقداری مدارک و مستند        

هـا    کردم، چرا که ممکن نبود بچه       ترسیدم و باید تا جای ممکن اتالف وقت می          خانه می 
شدم کـه     ای می   باید به فکر نقشه   . در این مدت آنجا را پاک و ردپاها را محو کرده باشند           
 بـه خطـر     کـردم و رفقـای دیگـرم        در صورت لو رفتن آن خانه، توجیه مناسبی ارائه می         

تیزهوشی، حضور ذهن و فراست زیادی برای عملی کردن ایـن نقـشه نیـاز               . افتادند  نمی
عال کارهای کرده و نکـرده را       .های دستگیر شده گروه ال      دانستم بچه   از آنجا که می   . بود

به گردن من انداخته بودند و بازجو اطالعات وسیعی در این زمینه از من داشت و البتـه                  
  . برای دستگیری من بیشتر از این ناحیه بودحرص مأمورین هم 

لذا در ادامه بازجویی به مـسائل نـامربوط و دسـت نیـافتنی اشـاره کـردم، چـون تمـام                      
 در همان ابتدای آشنایی با من قطع شد و دیگر طی مدتی که              46ارتباطات علیرضا بهشتی  

کشور اسـت یـا     دادم که یا در خارج از         احتمال می . در سازمان بودم خبری از او نداشتم      
در درگیری کشته شده است، لذا به او اشاره کردم و گفتم که از طریق او بـا مجاهـدین                    

که این طور نبود من از طریق علیرضا زمردیان بـا سـازمان ارتبـاط           در حالی . مرتبط شدم 
  . یافتم

ترسیدم کـه بـا       من تنها شدم و می     عال،  .گروه ال  بعد از دستگیری  به مأمورین گفتم    
سواد درست و حسابی هم کـه نداشـتم کـسی مـرا تحویـل بگیـرد،         . اس بگیرم کسی تم 

بهشتی دانشجو بـود و بعـد از مـدتی هـم آمـد و               . شدم  خودم هم قاطی هیچ کاری نمی     
خواهم برای سربازی به اصفهان بروم و از این به بعد به              گفت درس من تمام شده و می      

  . دهد رآن یاد میآید و به تو ق جای من فردی به نام حسین محمدی می
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به سربازی رفتن او واقعیت داشت ولی حسین محمدی وجـود خـارجی نداشـت و                
اصالً همه این داستان ساخته و پرداخته ذهن من بود، و حتی گاهی خود و پیش از ایـن           

  .کردم در برخی موارد از نام مستعار حسین محمدی استفاده می
گیـر علیرضـا       قبوالندم و، آنها پـی     به این ترتیب من وجود حسین محمدی را به آنها         

خواستند مطمئن شوند کـه مـن از سـرانجام او خبـر نـدارم و راسـت                    می. بهشتی شدند 
دانم که رفته است به       گفتم بعد از آن قضیه من دیگر بهشتی را ندیدم، فقط می           . گویم  می

 آیـا   حاال کجاسـت؟  : پرسیدند  زدند و می    آنها نیز مثل من خود را به جهالت می        . اصفهان
. تا آنجا که من خبر دارم او در حال خدمت اسـت           : واقعاً و صد در صد آنجاست؟ گفتم      

رود به اصفهان چـون دلیلـی         گفت که می    به من این جوری گفت به نظرم راست هم می         
بعـد از  . رود نداشت که به من دروغ بگوید، چرا که اجباری نداشت که بگوید کجـا مـی    

مد و شروع به یاد دادن قرآن کرد در خالل ایـن کـار   اینکه حسین محمدی به خانه من آ     
ای  کند افراد خوب و تحصیل کـرده  گیرد و اعدام می این افرادی را که رژیم می: گفت  می

و به خاطر دین و خدا حاضرند از همـه   گذرند شان می شان و از جان هستند و از زندگی  
تم اگـر حرفهـای تـو       من هم چون سوادی نداشتم گول خوردم و گف        . چیز خود بگذرند  

ای داشته باشی، پخش کنم و در ایـن حـد    درست باشد من هم حاضر هستم اگر اعالمیه     
 قصدم از بیان این داستان آن بود کـه اتهـام خـود را در حـد                  …کنم  با شما همکاری می   

پخش اعالمیه جا بیندازم و از اتهامات بعدی چون شرکت در عملیات بمـب گـذاری و                 
سرایی با اطمینـان   بدین ترتیب اولین گام را در داستان. حه مبرا کنمشناسایی و تأمین اسل 

هـا یـا خـودم یـا          برداشتم و سعی کردم همه موضوعاتی را که گفتم به نحوی بـه مـرده              
  .اند محدود کنم افرادی که اصالً وجود خارجی نداشته

ای هـ   ها به راه    گذشت که برای کاستن از فشار شکنجه        ام نمی    ساعت از دستگیری   24
یک بار آدرسی خیالی را در اصفهان به آنها دادم و گفتم واقعیـت              . شدم  مختلف متوسل   

این است که من در اصفهان بودم و از آنجا آمدم اینجا و چون جایی نداشـتم، شـب آن                    
افـشای منـزل    . روزی که شما مرا دستگیر کردید، بنا داشتم به منزل پدرم بروم که نـشد              

کرد چرا که مـن بـا خـانواده اخـتالف فکـری               برایم ایجاد نمی  ای    پدرم برای آنها مسئله   
  .گذاشتم، پس برایم خطری نداشتند داشتم و آنها را در جریان کارهایم نمی

دو ساعت طول کشید تا آنها با تلفن از طریق مراکز خود در اصفهان آدرس و نشانی               
ها متوقف شـود      نجهاین فرصتی بود تا برای لحظاتی هر چند کوتاه شک         . را استعالم کنند  

در عوض وقتی از طریق مأموران خود در اصفهان چک کردنـد کـه              . و من نفسی بکشم   
چنین آدرسی صحت ندارد دوباره به سراغم آمدند و بـا شـدت و حـدت بیـشتری مـرا                  

کـردم    شروع کردم به گریه کردن و وانمود می       . دیدم که اوضاع خیلی خراب است     . زدند
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. ، نزنید من به شما دروغ گفتم، مسلمان که نبایـد دروغ بگویـد           نزنید: گفتم. ام  که ترسیده 
خواهم به شما راسـت       رود، ترا به خدا نزنید می       گو دشمن خداست و به جهنم می        دروغ
قدر  و آن. خواهد بگویی، الزم نکرده که تو راست بگویی       گفتند دیگر نمی    آنها می . بگویم

کابـل مـورد اسـتفاده آنهـا همـین          . یم پرید هایم زدند که ناخنها     با کابل به کف پا و پنجه      
صبح که شـد سـروکلۀ نیـک طبـع، سـربازجوی            . ای برق بود    سیمهای کلفت چند رشته   

نازش برم شاه داماد    : وقتی دید سرو صورت من باد کرده است گفت        . شهربانی، پیدا شد  
 بعد یک   …چقدر تو پرومحکم، اصالً شکم ندارد و      . ببینید چقدر هم خوشگل است    ! را  
 به دست گرفت و شروع کرد به زدن؛ از پیشانی تـا              بود عصاکه به شکل    ایه صندلی را    پ

 از باال به پایین و ازپـایین بـه          …ناخنهای پا؛ پیشانی، چشم، دماغ و دهان، سینه، شکم و         
مردگـی در      تمام بدن و سر و صورتم کبود و سیاه شد و خـون             …زد    باال، انگار دهل می   

وقتـی  . القلبی بود او واقعاً آدم قسی  .  طبع دو ساعتی آنجا بود     نیک. زیر پوستم نمایان شد   
کردند سـریع آب قنـد بـرایم          که رفت، بازجوها که نسبت به جان من احساس خطر می          

  .شد  چند روزی خون از دماغ و دهانم خارج می…آوردند
آنهـا از زرد شـدن پوسـتم ترسـیدند و     .در سه روز بعد، این کبودیها به زردی گرایید 

مـسئله خاصـی    : دکتـر گفـت   . ام کنـد    پزشک متخصص را به بالینم آوردند تا معاینه       یک  
نیست، خونهای مرده در حال جذب شدن است و به همـین دلیـل جـای آن زرد شـده                    

به همین دلیل تا یکی دو روز مراعـات         . و از آنها خواست که بیشتر مراعات کنند       . است
نواختند و با آتـش سـیگار    ه کف پایم میزدند فقط با شالق ب کردند و روی بدنم نمی     می

. سـوزاندند  هـا و زیربغلهـایم را مـی     هـا، بیـضه     قسمتهای مختلف بدنم از جمله سر سینه      
کـشیدند و خـاک سـیگار خـود را روی بـدنم               مرتب دورم را احاطه کرده و سیگار مـی        

  .زدند ریختند و دوباره پک می می
ه هیچ وجه قادر به دستشویی رفـتن        در بیمارستان برایم سوند گذاشته بودند، چون ب       

توانستم تخلیه کنم و درد زیادی        گرفت و نمی    گاهی مجرای این سوند را جرم می      . نبودم
آمدنـد و آن را تمیـز و          بعـد آنهـا مـی     . کـردم   زدم و سرو صـدا مـی        فریاد می . کشیدم  می

د و برداشتن و گذاشتن این سوند در جایش خیلی دردناک بـو       . کردند  مجرایش را باز می   
یـک  . شدم ع خیلی اذیت می  و سر این موض   اًواقع. دردش از ضربات شالق هم بیشتر بود      

فهمیدم که اشکال   . بار تعویض این سوند را یک پزشک انجام داد که درد زیادی نداشت            
انگـاری طـوری ایـن سـوند را           آنها یا از روی ناواردی، و یا سـهل        . از کار پرستارهاست  

آنهـا گـاهی کـه میلـه را فـرو      . شـد  ه موجب درد، بسیار میداشتند ک   گذاشتند و برمی    می
کشیدند که درد، صدای مرا بـه         کرد دوباره آن را خیلی خشن بیرون می         کردند گیر می    می

کردنـد کـه      زدنـد و آن را چـرب مـی          گاهی هم سر میله سوند وازلین می      . برد  آسمان می 
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تقریباً هر یکـی    . شد  یتر فرو برود که خود همین وازلین موجب گرفتگی سریع م            راحت
ای، ادرار در آن      ای هم زیر تخت بود که با لوله         شیشه. شد  دو روز این سرویس تکرار می     

  . کردند شد و بعد آن را تخلیه می جمع می
دادند سوپ وآب مرغ بود تا نیـاز بـه دفـع              در ده روز اول، تنها غذایی که به من می         

، یک تکه گوشت مرغ یا یک پیالـه ماسـت           اما در دو سه روز آخر بیمارستان      . پیدا نکنم 
  .روز آخر هم مقداری برنج دادند که خوردم. دادند هم همراه سوپ می

. مدت سیزده روز بستری در بیمارستان، شکنجه و بازجویی ادامه داشت            در تمام این  
پس از آنکه مأمورین به دروغ بودن آدرسی که در اصفهان داده بودم، پـی بردنـد، فـشار             

ای را  گذشت که نـشانی خانـه   ام می سی ساعت از دستگیری. ر من بیشتر کردندخود را ب 
 چون حدود دو ماه بود که آنجا        47.که در مشهد اجاره کرده بودیم در اختیار آنها گذاشتم         

به آنها گفتم   . ای پیش نیاید    کردم که مسئله    فکر می . را تخلیه کرده و به تهران آمده بودیم       
کردند مطلـب مهمـی بـه         آنها هم که فکر می    . کند  آهن کار می   خانه هم در راه     که صاحب 
  .اند خیلی خوشحال شدند دست آورده

و آنهـا   . دوباره از عوامل خود در مشهد خواستند که به آدرس مزبور مراجعـه کننـد              
لذا با عصبانیت بیشتر بـه سـراغم        . چنین کردند البته دیدند که جا تر است و بچه نیست          

من تا چند وقت پـیش کـه   . ش را خواستید و من هم راست گفتم      گفتم شما راست  . آمدند
شاید هنوز در مشهد باشند     . اند  دانم چرا خالی کرده     نمی. به تهران بیایم، آنجا ساکن بودم     

خواسـتم دروغ بگـویم کـه اصـالً دربـاره آن              اگر می . ولی مطمئن باشید که راست گفتم     
  .زدم حرفی به شما نمی

ورین گفته بـود کـه در ایـن خانـه چهـار نفـر زنـدگی                 خانه در مشهد به مأم      صاحب
در .  از من پرسیدند که آن چهار نفر چه کـسانی بودنـد            48.کردندو رفت و آمد داشتند      می

 و محمد یزدانی آنجا بودیم      49حالی که من وحید افراخته، حسن ابراری، عباس جاودانی        
ده است ما سـه  خانه اشتباه کر و محسن فاضل هم رفت و آمدهایی داشت، گفتم صاحب       

 پاکـت عکـس    اًضمن. نفر بودیم، من حسین محمدی که مسئول ما بود و حسین جعفری           
مخ را که بـر روی آن         دیدگی کتفم در جریان ترور شعبان بی        رادیولوژی مربوط به آسیب   

نام مستعار حسین محمدی نوشته شده بود، در آنجا بود و من روی نام پزشـک آن را از                  
  .دمروی پاکت محو کرده بو

این پاکت به دست مأمورین افتاده بود و دیگـر شـکی بـه وجـود حـسین محمـدی                    
. پرسیدند که خب مسئول تو حسین محمدی است، اما اسم خودت چه بود              می. نداشتند

خانه هـم   گفتم که اسم من هم حسین است و منظورم همان اسم مستعار بود، صاحب  می
دادنـد او تأییـد       س مرا به او نشان می     شناخت با این وصف اگر عک       مرا به نام حسین می    
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حـسین محمـدی، اسـم      : به این ترتیب ما سه نفـر حـسین        . کرد که من حسین هستم      می
های مـورد     مستعار خودم و حسین جعفری که اصالً وجود خارجی نداشت شدیم سوژه           

و به این ترتیـب مـن توانـستم عبـاس، وحیـد، محمـد،       . تحقیق و مطالعه کمیته مشترک  
  . را از شر ساواک در امان نگه دارممحسن و حسن

اگـر افـراد    . پـرداختم دردسـر کمتـری داشـتم         ساختم و می    هر چه اسامی کمتری می    
شدم درست کردن اطالعـات بـرای آنهـا و انـسجام بـین داسـتان                  بیشتری را متصور می   

تـر    لذا هر چه تعداد معرفی شـدگان کمتـر بـود، راحـت            . شد  ساختگی خیلی سخت می   
مـأمورین بـرای اینکـه از       .  خیالی برای آنها بافت و چفت و بست کـرد          های  شد قصه   می

خانه را از مـشهد بـه بیمارسـتان آوردنـد و بـا مـن                  تعداد ما مطمئن شوند حتی صاحب     
گفت اینها چهار نفر بودند ولی من پـای حـرف خـودم ایـستادم و                  او می . رو کردند   روبه

 و یا چون رفت و آمد مـا زیـاد بـود             آید  گفتم ما سه نفر هستیم شاید ایشان یادشان نمی        
 وجـود آمـد و آن    البته در این قضیه اشکالی هم به. آید رود و که می کرد که می    قاطی می 

خانـه نـشان داد و او    اینکه ساواک عکسهای زیادی از افراد تحت تعقیب را بـه صـاحب   
 بـا ایـن   .این فرد آمد و خانه را اجاره کرد  : عکس حسن ابراری را شناسایی کرد و گفت       

گفتی مـا سـه تـا حـسین           تو که می  : اطالع و آگاهی جدید دوباره سراغم آمدند و گفتند        
. ایـستادم   یک مقدار کار خراب شد، باید پای حرفم مـی         ! بودیم ولی این که حسن است     

من در طـول عمـرم حتـی        : هر چه زدند، گفتم   . پس هر نوع آشنایی با او را قبول نکردم        
اصالً وقتـی  . شاید او قبل از ما این خانه را اجاره کرده بود     . ام  هیکبار هم این فرد را ندید     

ولی هر چه که هست وقتی ما به آنجا رفتیم          . ما به آن خانه رفتیم، از قبل اجاره شده بود         
به هر حال آنها مجبور شدند که حرف مـرا قبـول کننـد امـا گیـر                  . این فرد در آنجا نبود    

ای؟ که من     اید، خب این مدت را کجا بوده        لی کرده دادند که دو ماه پیش شما آنجا را خا        
  .زاده یحیی را لو بدهم مجبور شدم محل خانه واقع در کوچه امام

  
  کشف خانه تیمی و مواد منفجره

 12طبق قواعد سازمان و مقررات زندگی مخفی، فرد دستگیر شده موظـف بـود تـا                 
هم موظف بودند در ایـن      افراد مرتبط   . ساعت در برابر شکنجه و بازجویی مقاومت کند       

مدت با ندیدن عالمت سالمت به اوضاع مشکوک شوند و تمام ردپاها را پـاک و خانـه                  
 بعد از ظهر دستگیر شدم و نتوانستم سر قـرار           5/1وقتی من ساعت    . تیمی را تخلیه کنند   

دو ـ سه ساعت بعدم با وحید افراخته حاضـر شـوم، طبیعـی بـود کـه بایـد آنهـا طبـق          
ان وضعیت را غیر عادی تلقی کنند و مالحظات امنیتی و حفاظتی را به              آموزشهای سازم 
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وقتـی بـه    . عالوه بر این من قرار دومی هم داشـتم        . سازی کنند   کار بندند و خانه را پاک     
  .شد که اتفاقی سوء برایم افتاده است آنجا هم نرفتم، باید سازمان مطمئن می

 بـودم بـه انحـاء مختلـف         گذشـت و توانـسته       ساعت از دستگیری من مـی      36حال  
ها نیز طـی ایـن مـدت          انتظار داشتم که بچه   . مأمورین را سر بگردانم و اطاله وقت بکنم       

  .ضمن اینکه دیگر هیچ دروغ و توجیه دیگری کارساز نبود. خانه را تخلیه کرده باشند
توانم مقاومـت کـنم و ممکـن اسـت بـا دروغ و                از طرفی هم دیدم بیش از این نمی       

سراییهای بعدیم را دچار مـشکل کـنم، لـذا گفـتم              رِ سرکاری، باور داستان   توجیهات دیگ 
گـویم و بعـد       همان طور که در قضیه مشهد به شما دروغ نگفتم باز هم راسـتش را مـی                

آنهـا بـا    . معرفـی کـردم   ) در خیابان بوذرجمهری  (زاده یحیی را     خانه واقع در کوچه امام    
.  بعد از نیمه شب به آنجا رفتند4  ـ  3عت کسب این خبر، سر از پا نشناخته در همان سا

لـذا  . اما یا به خاطر تاریکی شب و یا به هر دلیل دیگر نتوانسته بودند خانه را پیدا کننـد                  
های متنـاوب     سردرد. دیگر از دست من عاصی شده بودند      . برگشتند و تا صبح مرا زدند     

. آمدند  ه به سراغم می   خوردند و دوبار    رفتند قرص مسکن می     می. شان را گرفته بود     خفت
زدم ولی در دل به آنها ناسزا و فحـش و             خوردم در ظاهر فریاد می      هنگامی که شالق می   

آوردم که یکی دو بار نگهبانها دیدند و  یا پشت سرشان شکلک درمی    . گفتم  بد و بیراه می   
  .ددادن آنها هم لج کرده با قوت و حرص بیشتری به زدنم ادامه می. گران گفتند به شکنجه

در جریان این بازجویی، چند عامل ساختگی بـا هـم خیلـی خـوب جفـت و جـور                    
در هنگام دسـتگیری، داسـتان      » !حسین آمدم، حسین آمدم   «شدند؛ یکی همان فریادهای     

جعلی حسین محمدی که گفتم بعد از علیرضا بهشتی رابط من شد و پیدا شـدن پاکـت                  
لذا از این به بعد بایـد  . ه بود عکس رادیوگرافی که رویش نام حسین محمدی نوشته شد        

ها را  شد و با جا افتادن نقش و مسئولیت خیالی حسین محمدی، صحنه  حواسم جمع می  
  .کردم خوب بازسازی می

زاده  ای در کوچـه امـام   صبح که شد مجبور شدم آدرس دقیق و کروکی خانـه اجـاره      
اتـالف وقـت و   (ها بعـد از ایـن همـه سـاعت           متأسفانه بچه . یحیی را به مأمورین بدهم    

در نتیجه کلـی مـدارک، جـزوات و اعالمیـه و     . خانه را تخلیه نکرده بودند   ) اتالف زمان 
 بـر   50. کیلو مواد انفجاری و دوازده بمب ساخته شده و آماده به دستشان آمـد              20حدود  

هـا ترسـیده بودنـد کـه          شاید بچه . توان برشمرد   خالی نشدن آن خانه دالیل زیادی را می       
 کشته شده بود دوباره تکرار      51 که مفیدی لو داده بود و بر اثرش شامخی         جریان آن خانه  

ام و دیگر لزومی به تخلیه سـریع خانـه            کردند اصالً من کشته شده      شود یا اینکه فکر می    
البته بـه نظـر مـن در ایـن قـضیه            . نیست و باید سر فرصت و با طمأنینه این کار را کرد           
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مقدار زیادی مهمات و مواد منفجره و مدارک        ها آشکار است، و در آن خانه          ضعف بچه 
  .الزم بود دقت بیشتری به خرج دهند و در صدد تخلیه برآیند. بود

من در آن خانه شماره تلفنهایی داشتم که خوشبختانه به رمز ویا بـه فرمـول نوشـته                  
ما یک روزنامه به دیـوار چـسبانده بـودیم و           . بودم که برای مأموران قابل تشخیص نبود      

. آوردیـم   ن با جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد شماره تلفن را به دست مـی                روی آ 
نوشـتیم و در      شماره تلفنهای خیلی مهم را یا وارونه یا با پس وپـیش کـردن اعـداد مـی                 

شد کـه از دردسـرهای        این امر موجب می   . گذاشتیم  ها و خیابانها می     سوراخ دیوار کوچه  
  .بعد از دستگیری ما کاسته شود

ای هـستم،     ز کشفیات مهم در آن خانه، مأمورین که یقین کرده بودند مـن کـاره              بعد ا 
کدام مواد؟ که محکم زدنـد      : جریان مواد چیست؟ گفتم   : گفتند. دوباره باالی سرم آمدند   

  .زیر گوشم
  . همان مواد که در کیسه گونی بود!خودت را به خریت نزنـ مردیکه 

  . دانم چه بودند  نکردم نمیـ چه موادی من تا به حال در آنها را باز
  .دانی آنها مواد منفجره هستند تو نمی! ـ عجب

  !برای چه باید بدانم؟! ـ نه
  گویی؟  بمبهای ساخته شده و آماده شده را چه میـ 

این بمبها به لحاظ ترکیبات و نحوه ساخت، ماننـد همـان بمبـی بـود کـه در مقابـل                     
 کشت مرا زدند تا قبول کنم من آن بمبها          بعد به قصد  . ساختمان فیروز خنثی کرده بودند    

: گفـتم   کـردم و مـی      زدند من انکار می     هر چه می  . ام  را در مقابل آن ساختمان کار گذاشته      
به طور کل زیـر     ! ام  من فقط کمی اعالمیه پخش کرده     ! من اصالً سواد این کارها را ندارم      

دم و زدم زیرش، چرا که از بار این اتهام نرفتم و وجود مواد منفجره و بمبها را قبول نکر         
کنـد؟ از کجـا       پس این مواد در خانه تـو چـه کـار مـی            : پرسیدند. عواقب آن خبر داشتم   

ام، و    کشی موافق بوده    ام ونه با آدم     من تا به حال نه دست به اسلحه برده        : ای؟ گفتم   آورده
ا قـسم   مـا دم خـروس را بـاور کنـیم یـ           : گفتنـد . ام  نه کار با مواد منفجره را قبول داشـته        

یک دفعه شروع کردم به دادن فحش به خواهر مادر حسین محمدی ! حضرت عباس را؟  
دانستم کـه داخـل       اش برای اوست، من نمی      که فالن فالن شده مرا گول زده است، همه        

آیـد و   آن چیه؟ پریروز آورد و آنها را در آنجا امانت گذاشت و گفت چند روز دیگر می     
من به این بی پدر بی همـه        .  درون این گونیها چیست    من روحم خبر نداشت که    . برد  می

چیز اعتماد داشتم و او از این اعتمادم سوء استفاده کرده است، و گر نه صد سال دیگـر                   
  .ام بیاورد دادم که چنین آشغالهایی را به خانه هم اجازه نمی



  
  
  
  

 163 □ مجاهد خلق

 و  تمـام وقـایع   . کتکها، شالقها، باتوم زدنها مرا از این ادعـای خیـالی عقـب ننـشاند              
در اعترافات، هر جـا کـه       . مسائل را به گردن حسین محمدی و حسین جعفری انداختم         

خیلـی سـعی    . شکست  ها بر سر او می      من بودم محمدی هم حضور داشت و کاسه کوزه        
گفتم از آن روز که آن گونیها         می. کردند که از این آدم فرضی آدرس و نشانی بگیرند           می

او . دانـم کجاسـت   مـن نمـی  . سـراغی از او نـدارم   را امانت آورد و رفت دیگر خبری و         
رود یا با چه کسانی در  توانستم درباره او و اینکه کجا می مسئول باالدست من بود و نمی    

پرسیدند مشخصاتش چیـست؟      می. کند اطالعاتی داشته باشم     ارتباط است و چه کار می     
لهجه اصفهانی  : گفتم قبل از این کشف هم پرسیده بودند و من بدون تغییر در گفتارم می             

داشت، دانشجو بود، شکمش یک مقدار جلو بـود، چـشم و ابـروی مـشکی و درشـتی                   
بازجویـان هـم مشخـصات را       .  در حالی که چنین مشخصاتی وجود نداشـت        …داشت  

هـا و پادگانهـا و جاهـای مختلـف بـه دنبـال ایـن آدم                   رفتند به دانشگاه    نوشتند و می    می
ای   نسبت به این شـخص اصـالً عقـده        . گشتند  لی بازمی گشتند اما دست خا     ای می   افسانه

  .گرفتند کردند و مرا به باد کتک می شده بودند و عقده آن را هم بر سر من خالی می
خوبی اعترافات و تشکیل پرونده من در این بود که به غیر از دستگیر شدگان گـروه                 

نـشده بـود و مـن    عال، از هم تیمیها و هم گروهیهای من در سازمان کـسی دسـتگیر     .ال
هـای او بیفتـد، لـذا بـه راحتـی دروغ              هایم به تناقض با گفتـه       ای نداشتم که گفته     پرونده

  !تر، قابل باورتر بستم هر چه محکم می
شان خـالی اسـت و        دانستم که هر چه هست، مربوط به خودم است و آنها دست             می
ایستادم و    سابی پایش می  کردم ح   وقتی ادعایی می  . رو کنند   توانند کسی را با من روبه       نمی

خواسـتند تمـام      به قدری دروغهایم زیـاد بـود کـه مـی          . آنها مجبور بودند که قبول کنند     
ام را بدانند و ادعای متناقض و کذبی را از آن             مطالب این چند سال اخیر و نحوه زندگی       

 تا به حـال کجاهـا بـودم و زنـدگی            47خواستند بدانند که من از سال         می. بیرون بکشند 
  کردم؟  یم

بـرای اینکـه    . ها و شـهرهای زیـادی سـر کـرده بـودم             من هم در این مدت در خانه      
های کمتری را لو بدهم و افراد کمتری به دردسر بیفتند، ناچار بودم به مدت اقامت                  خانه

ای شش ماه ساکن     مثالً اگر در خانه   . ها بیفزایم تا خانه کمتری را معرفی کنم         در این خانه  
. ام  گفتم شش ماه آنجا به سر برده        ک سال و اگر چهار ماه جایی بودم، می        گفتم ی   بودم می 

آوردند   ها را می    خانه  رفتند و مالکان و صاحب      مأموران کمیته هم به سراغ این آدرسها می       
گفـت بلـه ایـن آدم دو مـاه در             خانه مزبور مثالً می     اگر صاحب . دادند  وبا من مواجهه می   

واقعیت ندارد من چهار ماه در آنجا بودم ایـن فـرد سـواد              گفتم نه این      می. خانه من بود  
مگـر مـن از   : پرسـیدم  بعد خیلی حق به جانب مـی . کند ندارد یا یادش نیست، اشتباه می  
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دیـد مـن در تنگنـا و          خانه هم که مـی      صاحب! فالن ماه تا فالن ماه در خانه شما نبودم؟        
 شاید چهار ماه بود، من گوید گفت راست می سوخت و می فشار هستم دلش به حالم می

این حـرف و دلـسوزی بـه وضـع مـن کمـک              . کنم  حواسم که نیست احتماالً اشتباه می     
  .آوردند کردند و یکی دیگر را می بعد او را رها می. کرد می

بندی که از چند سال زندگی مخفی من به دست آمد، دیدند کـه دو مـاه             بعد از جمع  
در . واقعاً کـار سـختی بـود   . ام و ماه را کجا بودهمصر بودند که بدانند که این د . کم است 

قدر خود را به خنگی و سادگی زدم تا به آنها قبوالندم که حـدود دو، دو و                    آن بحران آن  
اتفاقـاً یـک چـادر کـوه هـم از آن خانـه              . ام  نیم ماه را در کوه و زیر چادر زندگی کـرده          

ند این مدت را من در کـوه سـر          اکتشافی به دست مأمورین افتاده بود که باالجبار پذیرفت        
  .ام کرده

زنی دروغ است، حتی یک کلمـه از حرفهایـت    گفت تو هر حرفی می     البته بازجو می  
اما با این حال برای اینکه خود را از عذاب بازجوییهای من رها             . راست و درست نیست   

ند، آنها توجه و تأکید زیادی روی اشـخاص داشـت  . کردند کنند همین دروغها را قبول می     
ای،   ای، اسـلحه داشـته      ای، بمـب گذاشـته      ای بمـب سـاخته      تو هر کاری کـرده    : گفتند  می

فقـط بگـو بـا    . مهم نیست! به جهنم! ای به درک    و هر غلطی کرده     ای  اعالمیه پخش کرده  
خواهیم، مـن هـم    ای؟ نام سمپاتها را بگو؟ ما از تو فقط اسم می      چه کسانی ارتباط داشته   

مگـر مـرض دارم     . گویم  تم اگر واقعاً بدانم که اینها کجا هستند می        گف   نمایی می   با مظلوم 
چرا کـه  . کند که بگویم اصالً وظیفه شرعی به من حکم می. که خود را به باد کتک بدهم    

کننـد خـائن      اسالم با کشت و کشتار مخالف است، و کسانی هم که ایـن کارهـا را مـی                 
فقـط بـا حـسین محمـدی و حـسین           اما چه فایده که من      . هستند و باید مجازات شوند    

  .دانم در کدام جهنمی هستند جعفری رابطه داشتم و اآلن هم که نمی
 به بعد دیگر مبارزین تن به       53این نوع دفاع، دفاع درستی در آن زمان بود و از سال             

دفاع آنهـا فقـط دفـاع ایـدئولوژیک         . دادند  این سختی و این گونه مقاومتها و دفاعها نمی        
چرا که از سالهای بعد به راحتـی        . دفاع من فقط در همان زمان درست بود       این نوع   . بود
شرایط تغییر کرده   . کردند  کنند و همه را قبول می       اند و می    گفتند که چه کارهایی کرده      می

بود وهمه چیـز رو بـود و تعـدادی از دستگیرشـدگان افـشاگری و اعترافـات وسـیعی                    
شـان را در اختیـار        کردند و بقیه اطالعات     میکردند و فقط از فکر و عقیده خود دفاع            می

گفتنـد کـه      اگر هـم مـی    . گفتند مقاومت انسان حدی دارد      چرا که می  . گذاشتند  بازجو می 
کـرد و در      اسـتفاده مـی     اند، رژیم هـم از ایـن بخـش سـوء            اند و گول خورده     اشتباه کرده 

، موقعیـت طـور     اما در زمان دسـتگیری مـن      . کرد  ها و تلویزیون آن را مطرح می        روزنامه
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هنوز کمیته، مدارک و اعترافات قابل اعتنایی درباره ما نداشت و ما راحـت              . دیگری بود 
  .توانستیم خود را به موش مردگی بزنیم می

  
  آخرین درمان

در سیزده روزی که من در بیمارستان بودم کار درمـانی خاصـی روی مـن صـورت                  
کردند به خاطر آن بـود کـه          م می اگر کاری ه  . نگرفت، اصالً سالمتی من اهمیت نداشت     

  .  دست آورند زنده بمانم تا بیشتر اطالعات به
یکی کنار انگشت شـصت پـا،   (به هنگام درگیری، هفت گلوله؛ پنج تا به پای راست       

یکی به کمر و یکی هـم بـه         ) یکی باالی زانو، یکی زیر زانو و در قلم پا، دو تا در باسن             
جراحت زیر  .  گلوله در بدنم مانده و بقیه رد شده بود         که از این تعداد سه    . ام خورد   شانه

زانویم تا مغز استخوان رسیده و خیلی وخیم بود و بعد از چند روز هم قسمتی از پـایم                   
آنها اصرار داشتند برای جلوگیری از قانقاریا و سرایت سـیاهی بـه قـسمتهای               . سیاه شد 

هدید کردم که اگر چنین کـاری      دیگر بدنم باید پایم قطع شود که من نگذاشتم، گفتم و ت           
دانـم شـما مـرا خواهیـد کـشت، پـس              من که می  . کشم  بکنید مطمئن باشید خودم را می     

هر چه آنها فشار آوردند، دلیل آوردند،       . حداقل بگذارید که با پای خود از این دنیا بروم         
 گچ  برداری از پایین پا تا باالی کمر را         در روزهای آخر هم بدون عکس     . من قبول نکردم  

  .گرفتند
. آوردنـد  این سه گلوله در بدنم ماند، تا یکی ـ دو سال بعد که آنها را هم از بـدنم در  

پایم یک وری بود، کـه فـردای        . کرد  آورد و اذیت می     گچ پایم کج بود و خیلی فشار می       
و در حالی که گچ خیس بود مـرا  . کاری کردند آن روز آمدند گچ را بریدند و دوباره گچ   

  . شترک انتقال دادندبه کمیته م
خوب شد و گـچ را بـاز کردنـد در حـالی کـه حـسابی        بعد از دو ـ سه ماه هم پایم 

حساب و کتاب دستها و       بعد از این جریان در این فکر بودم که تا اآلن چه بی            . لنگیدم  می
   ...پاهایی در اینجا قطع شده است

  
  :نوشتها یپ
علیرضا بهشتی، جوان الغر اندام، با موهایی خرمایی رنگ، صـورتی کـشیده و سـفید رو از اعـضای                    ـ  1

  .   درگیری خیابانی با پلیس جان باخت در1352مسلمان سازمان مجاهدین خلق که در سال 
شاهی گفته است که از طریق حسن فرزانـه بـا علیرضـا بهـشتی                 عزت) 8صفحه   (13در سند شماره    ـ  2

  . ارتباط یافته است
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در کودکی به همراه خانواده به تهران       .  در شهرستان محالت به دنیا آمد      1318محمد مهرآیین به سال      ـ٣

کانونهـای فعـال مـذهبی ـ     ی برای او بود و موجب شد تا با دسترسی بـه  آمد که سرآغاز زندگی جدید
های مختلف مبارز و سیاسی ارتباط بگیرد و فعالیتهـایی را             سیاسی به فراخور حال و تواناییهایش باگروه      

وی به دلیل داشتن قدرت بدنی و مهـارت در ورزشـهای رزمـی چـون جـودو و کاراتـه،                     . صورت دهد 
اهللا، مؤتلفه اسـالمی و سـازمان         حزب: ها چون   ی دفاعی را برای تعدادی از گروه      کالسهای رزمی و آمادگ   

گروگان گیری شهرام پسر اشرف پهلوی از جمله عملیاتی است کـه محمـد        . مجاهدین خلق برگزار کرد   
او در طول مبارزات خود، سه بار دستگیر، بازجویی و بـه            . در آن نقش اصلی و محوری به عهده داشت        

  .  در زندان به سر برد1356د و تا سال شدت شکنجه ش
داوودی، محمد جـودو و محمـد موتـوری نیـز           : نام دیگر مهرآیین، داوود آبادی است؛ اما به اسامی        

هـای مختلـف سیاسـی، فرهنگـی و ورزشـی             او پس از پیروزی انقالب اسالمی در عرصه       . مشهور است 
مـدیر کـل خـدمات      : ه اسـت؛ از جملـه     دار بود   حضور داشت و مناصب و مسئولیتهای مختلفی را عهده        

عمومی مجلس، مدیریت کل پشتیبانی سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی، مـدیر کـل تربیـت بـدنی بنیـاد                     
   …جانبازان و

مهرآیین در پیروزیها و درخششهای گوناگون تیمهای ورزشی معلولین و جانبازان کـشور در پیکارهـای                
  . جهانی و المپیک نقش بسزایی داشته است

  . های جنگ هستند مد رضا و ناصر مهرآیین دو فرزند شهید وی در جبههمح
  )284- 283، 2 شمـ ، مطالعات تاریخینامه فصل(
 در تهران به دنیا آمـد       1331به سال   ) همسر مجید شریف واقفی   (ـ علیرضا زمردیان برادر لیال زمردیان       4

. ر دبیرسـتان علـوی بـه پایـان بـرد          تحصیالت متوسـطه را د    . ای مذهبی و متدین رشد کرد       و در خانواده  
. رانی به سـوی فعالیتهـای مبـارزاتی سـوق یافـت             علیرضا با شرکت در محافل مذهبی و جلسات سخن        

که دانشجوی ریاضیات دانشگاه تهران بود به سازمان مجاهدین خلق پیوست و در ایـن سـازمان                   هنگامی
  . از خود شخصیتی منضبط، منظم، بسیار خشک و تک بعدی نشان داد

زمردیان در انجام فرایض مذهبی و رعایت آداب شرعی و دینـی سـخت مقیـد بـود و در کارهـای                      
کـرد و   خوابیـد و بـسیار کـار مـی     خورد، کم می کرد، کم می تحت تکلیفش خشک و افراطی برخورد می 

با کسانی که خارج از چـارچوب ضـوابط سـازمان           . گیر بود   اش خیلی سخت    نسبت به اعضای هم تیمی    
اهللا میثمـی در   لطف. بود» اسقف«او در بین مجاهدین معروف به   . نمود  کردند شدیداً برخورد می     عمل می 

من در بین مبارزان قدیمی ماننـد زمردیـان ندیـده           «: اهللا ربانی شیرازی گفته است      خاطراتش از قول آیت   
  » .بودم

 بـه دام    1350بـان    در امان مانـد امـا در مـوج دوم دسـتگیریها در آ              1350علیرضا از ضربه شهریور     
وی مدتی از محکومیتش را در زنـدان عـادل          . ساواک افتاد و دستگیر و به پانزده سال زندان محکوم شد          

 از جمله کسانی    1352اش به ورطه تفریط افتاد و در سال           آباد شیراز گذراند و در آنجا شخصیت افراطی       
سقوط و تفریط او تا بـدان       . سم گرایید بود که پیش از علنی شدن تغییر ایدئولوژی در سازمان به مارکسی           

  . توانند نیازهای جنسی یکدیگر را رفع نمایند حد بود که اعالم نمود زندانیان سیاسی می
ارتبـاط  » سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کـارگر       « از زندان آزاد گردید و با        1357زمردیان در سال    

اش   شوروی با این سازمان اخـتالف داشـت و رابطـه    دانستن»  امپریالیسم –سوسیال  «ابتدا به دلیل    . یافت
در حد سمپات محدود بود، اما به تدریج با عدول از نظریاتش به یکی از عناصر اصلی پیکار بدل گشت                 

  . و رویاروی نظام جمهوری اسالمی ایستاد و سرانجام در درگیری خیابانی کشته شد
، تاریخچه مختـصر گروهکهـا    ؛  260،  …ز نهضت ا؛ میثمی،   8-2،  4 نوار شماره     خاطرات مسعود حقگو،  (

147 (  
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که وحید افراخته را معرفی کنـد       است   مشخص است که شاهی حاضر نشده        13 از سند    8در صفحه   ـ  5

  . و برای  این منظور از نام مستعار حسین محمدی استفاده کرده است
 و   از سـوره محمـد     گیـری   توشـه ،  گیـری از سـوره توبـه        توشـه : ها عبـارت اسـت از         ـ نام کامل جزوه   6

  . گیری از سوره انفال توشه
که دانـشجوی      هنگامی 1348او در   .  در شهر مشهد زاده شد     1328ـ محسن فاضل فرزند احمد به سال        7

از دوستان سـازمانی او     .  بود به سازمان مجاهدین خلق پیوست       )صنعتی شریف (دانشگاه صنعتی آریامهر    
او و تعدادی دیگر از اعـضای سـازمان کـه از            . زاده بودند در دانشگاه، هادی روشن روان و حسین مشار       

 در امان مانده بودند، به فعالیت خود ادامه داده زنـدگی مخفـی پیـشه                1350شهریور  ) ساواک در (ضربه  
وی در جریان تغییر ایـدئولوژی سـازمان        .  تحت تعقیب مأموران امنیتی بود     1351محسن از سال    . کردند

از اعالن رسمی، به مارکسیسم گرایش یافته بود و در این مسیر بـه صـورت    از جمله افرادی بود که قبل       
 بـرای جلـوگیری از افـراط     1353کرد لذا در سـال        ها و تغییرات تعصبی برخورد می       افراطی و در تصفیه   

دهـی بـه      بیشتر، او را به عراق، سوریه و لبنان، اعزام کردند، البته  علت اصلی و مکتوم این اعزام، شـکل                   
  . تغییر و تحول ایدئولوژیک در حوزه خارج از کشور بودپروسه 

فاضل از جمله اعضای مجاهدین خلق است که در سازمان الفتح جا پای محکمی برای خود ایجـاد                  
او در الفـتح بـه      . کرد و آموزشهای نظامی مختلفی را گذراند و ساخت بمب و نارنجـک را فـرا گرفـت                 

ین به خاطر داشتن موهای بـور و چـشمهای روشـن بـه              شهرت داشت و در کارگاهی در فلسط      » سامی«
  . پرداخت» خمپاره کاغذ پخش کن«به ساخت دستگاه » جان«عنوان یک انگلیسی و با نام 
های فلسطینی الفتح در بغداد به یکی از افـراد مظنـون شـد و او را آن قـدر                      فاضل در یکی از پایگاه    

و » حمیـد « این فـرد را بـا نـام مـستعار            یج فارس بر فراز خل  نجات حسینی در    . شکنجه داد تا فوت کرد    
از قول افراخته، یوسف کسی است که در        . کند  یاد می » یوسف«وحید افراخته در اعترافاتش از او با اسم         

لذا این احتمال قوی است که یوسـف        . کرده است   داخل کشور در شاخۀ مجید شریف واقفی فعالیت می        
  . ی در پروسه تغییر و تحول ایدئولوژیک شده باشدهای خونین درون گروه نیز قربانی تصفیه

.  به گروهک پیکار پیوسـت   59 از فعالیت سیاسی کناره گرفت اما در سال          57محسن فاضل در سال     
 هنگـام خـروج از   1359ها و اعضای رده باال و مؤثر پیکار بود که در بهمن  او در این دوره یکی از مهره    
با دستگیری فاضل، .  اعدام گردید1360دی محاکمه و در خرداد پس از چن . کشور دستگیر و زندانی شد    

گنـاهی فاضـل بـه        گروهک سازمان پیکار، تبلیغات شدیدی علیه جمهوری اسالمی و در جانبداری و بی            
  . نتیجه بود که تمامی بی. راه انداخت

  ) ؛ فاضل، بیشتر صفحات423؛ روحانی ، 366-362 محسن فاضل؛ نجات حسینی،  ،…جزوه عکس و(
محمدعلی اشرف خراسانی فرزند حسین که پیش از پیروزی انقالب دو مرتبه دسـتگیر و بـه زنـدان                   ـ  8

  . او پس از پیروزی انقالب در تصادف با موتور کشته شد. افتاد
  .  تهران– قم – سلفچگان – دلیجان – میمه – شاهین شهر –اصفهان : مسیرـ 9

  .  تهران– قم – گلپایگان – خوانسار –آباد  نجف: مسیرـ 10
 بـه اسـتخدام   14/2/1347 نام داشت که در تاریخ    1326یوسفی متولد   عبدالرسول  خدمه کشته شده    ـ  11

  .  هتل شاه عباس اصفهان در آمده بود
  ). 1صفحه  (45و ) 2 و 1صفحات  (44، )2صفحه  (43، )2صفحه  (42های  ـ بنگرید به اسناد شماره12
خیابـان غیـاثی بعـد از چهـارراه عـارف،           (ن خانه خیابان عارف     جواد منصوری درباره نحوه لو رفت     ـ  13

در کتاب خاطراتش نوشته است که بـر اثـر اعترافـات حـسین جوانبخـت، در                 ) سمت چپ ، کوچه اول    
 دستگیر و به زندان قزل قلعه برده شد و روز شانزدهم به دلیـل اعترافـات              1351صبح روز هشتم خرداد     

  :  به زندان اوین انتقال یافت»عباس شاهرودی«فرد دیگری به نام 
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و اعترافات جوانبخت با توجـه بـه سـابقه مـن، سـاواک را           ) بازداشت تصادفی شاهرودی  (این موضوع   «

لذا تقریباً مدت یک مـاه مرتـب مـرا بـرای بـازجویی و        . کند که مرا بیشتر تحت فشار بگذارد        متقاعد می 
تـا اینکـه    . صـورت انفـرادی قـرار دادنـد       بردند و در یکی از سلولهای کوچک و مرطوب به             شکنجه می 

را اعتـراف   » اهللا شـاهی    عـزت «ای، اسامی تعدادی از افراد جلسه شبهای جمعـه از جملـه               گنجه] جالل[
و از آن روز به بعد فشار زیادی برای دریافت آدرس محل کـار و منـزل دوسـتان، بـر مـن وارد           . کند  می

عد از نیمه شب در زیرزمین مرا شکنجه و بازجویی          به طوری که در یکی از شبها تا ساعت یک ب          . کردند
بـه مـا کمـک      ) اهللا شـاهی    نام مستعار آقای عزت   (توانی در دستگیری خوانساری       تو می «:  کردند و گفتند  

  » .کنی
اهللا شاهی با گذشت قریب دو هفته، از بازداشت من مطلع شده و جـای   من با اطمینان از اینکه عزت 

آنها بالفاصله دو ماشین با چند نفر مسلح آماده کردنـد و            . رس منزل را گفتم   خود را تغییر داده است، آد     
مرا چشم بسته تا خیابان غیاثی بردند و در آنجا چشم مرا باز کردند، و من کوچه و شمارۀ منزل را نشان                      

مأمورین با ترس و لرز به در منزل نزدیک شدند و پس از مدتی انتظار معلوم شـد هـیچ کـس در                       . دادم
باالخره پس از چنـد  . اند خیلی عصبانی بودند مأمورین ساواک به تصور اینکه فریب خورده   . ه نیست خان

  ». ساعت مجدداً مرا به زندان برگرداندند
  ) 125-116 خاطرات جواد منصوری ،(

  ). 2صفحه  (44و ) 3صفحه  (13، 3، 2های  بنگرید به اسناد شمارهـ 14
دلیل عدم رعایت برخـی اصـول تعقیـب و مراقبـت عملیـات               گزارش شده که به      2در سند شماره    ـ  15

  . سوخت شده است
کمیتـه ملـی پیکـار بـا     «ـ اکابر جمع مکسر اکبر به معنی بزرگتـران؛ کالسـهای برگـزار شـده توسـط               16
   .معروف بود» کالس اکابر«برای سوادآموزی بزرگساالن که در میان عامه مردم به » سوادی بی
  . 37و ) 3صفحه  (34، )4صفحه  (22های  بنگرید به اسناد شمارهـ 17
ای اسـت کـه در تهـران سـاخته شـد و در ضـلع                  ساختمان پالسـکو اولـین سـاختمان بلنـد مرتبـه          ـ  18

  . شرقی خیابان جمهوری اسالمی تقاطع استامبول واقع است شمال
ار پس از فـر   ) راننده تاکسی (عزت شاهی و عادل جسمی      «:  مطبوعات نوشتند  1351ـ در هفتم مرداد     19

  » .از محل به علت انفجار مواد منفجره، در داخل ماشین به قتل رسیدند
بنگرید به سـند شـماره   . شاهی صادر کرد ساواک در ادامه اقداماتش جواز دفن نیز برای جسد عزت     ـ  20
4 .  

 و کـرد  فعالیت مـی   الحسنه جاوید   مرتضی کاشانی پس از پیروزی انقالب اسالمی در صندوق قرض         ـ  21
  .  اثر سکته قلبی درگذشت بر 1381در 
تحـصیالت ابتـدایی را در      .  در تهـران بـه دنیـا آمـد         1319نیا فرزند محمد باقر به سال         ـ محمد خلیل  22

مند شـد و       به حرکتهای سیاسی عالقه    1339از سال   . مدرسه ثریا و دبیرستان را در مدرسه مروی گذراند        
ت حزب ملت ایران درآمد و برای مدتی و          به عضوی  1341از سال   . به زمره طرفداران جبهه ملی پیوست     

نیـا و حرکتهـای سیاسـی وی بـه       مذهبی خلیـل –گرایشهای ملی . از طرف حزب، دبیر اصناف بازار بود      
خصوص شرکت در تظاهرات و میتینگهای جبهه ملی و نیز چاپ و توزیع اعالمیـه بـرای حـزب ملـت                     

 او بـه مـدت      1355ن دسـتگیری بـه سـال        در آخری .  سبب گردید تا او چند بار دستگیر شود          …ایران و 
  . هفت ماه در کمیته مشترک ضد خرابکاری بازداشت بود

نیا پیش از پیروزی انقالب فعالیت خود را در بازار پس از طی دوره شاگردی با ایجاد کارگـاه                     خلیل
 زمان  او در همین  . سازی شروع کرد سپس وارد کار آهن شد و مدتی هم مدیر کارخانه پروفیل بود                آلبوم

او پـس از پیـروزی انقـالب مـدتی در دوره تـصدی              . کرد  به خانواده زندانیان سیاسی کمکهای مالی می      
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داران بـود و    فروهر در وزارت کار مسئول حل و فصل اختالفـات کـارگران و کارخانـه     مرحوم داریوش 

 -عامل یکـی او همچنین مدیر . به عهده داشت ) بنی صدر (همین مسئولیت را در دفتر ریاست جمهوری        
  .دو شرکت تابع بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز بوده است و اکنون به امر ساخت و ساز مشغول است 

  ) 5/9/1383نیا،  مصاحبه با محمد خلیل(
 در سنگلج تهران به دنیـا       1300مخ فرزند غالمعلی به سال         جعفری معروف به شعبان بی     علی  ـ شعبان 23
 بـه   1319در  . یمـه کـاره رهـا کـرد و بـه ورزش باسـتانی روی آورد               به دلیل شرارت، تحصیل را ن     . آمد

سربازی رفت که به دو دلیل یکی کشته شدن یک عکاس و دیگـری ناآرامیهـای اشـغال ایـران در سـال               
  . ، این دوره چهار سال به طول انجامید1320

عبدالحـسین  بـه کـارگردانی     ) توپاز(» مردم« به دلیل بر هم زدن نمایش        1326 اسفند   21جعفری در   
ای مطرح نزد دستگاه حاکمه بدل شـد و بـر سـر همـین جریـان       به چهره) از فعالین حزب توده  (نوشین  

  . برای دور ماندن از جنجالهای سیاسی وی را برای یک سال به الهیجان فرستادند
ای وصـلت     او در آنجا بـا خـانواده      . کرد  شعبان در الهیجان با گردن کلفتی از مردم سلب آسایش می          

قرار گرفت  ) اینتلیجنت سرویس  (M.I.6او در این زمان مورد توجه       . کرد و همسر خود را به تهران آورد       
او بـا کمـک گـروه اوبـاش         . ای، از بودجه برادران رشیدیان کمک گرفت        و برای راه انداختن دارو دسته     

 و دفترخانـه    …و  م   مرد ،بسوی آینده ،  چلنگرگرا نظیر     های چپ    به دفاتر روزنامه   1330 آذر   14خود، در   
او در  . به همین منظور مدتی بـه زنـدان افتـاد         . صلح یورش برد، آنجاها را به آتش کشید و تخریب کرد          

مقطعی از دوره زندان با خلیل طهماسبی ضارب سپهبد رزم آرا آشـنا شـد و طرفـدار جمعیـت فـداییان                  
 تیـر  30 کاشـانی بـود و در      اهللا   مدتی جزء طرفداران آیـت     1330پس از آزادی در اردیبهشت      . اسالم شد 

 اسفند همان سال پس از شـنیدن        9اما در   .  به طرفداری و حمایت از دکتر مصدق وارد صحنه شد          1331
خبر احتمال خروج شاه از کشور به حمایت از شاه با اراذل و اوباش به منزل دکتر مصدق حمله کـرد و                      

 1332 مـرداد    28 دستگیر و تا بعد از ظهر        در خانه او را با یک ماشین جیپ از جا کند و به همین سبب              
گری وی در زندان سود جستند        از استعداد اوباشی  ) زاهدی و برادران رشیدی   (کودتاگران  . در زندان بود  

شـعبان از درون زنـدان بـا کمـک پـروین آژدان قزیـه بـه هـدایت                . و او را به بـازی در کودتـا گرفتنـد          
 مرداد مستقیماً وارد صحنه شد و نفس        28 از بعد از ظهر      داران خود در کودتا پرداخت و خود نیز         چماق

اندازی آشوب و تظاهرات شاه دوستانه تا دو ـ سه روز بعد از کودتا جایگاه خود را   او با راه. کش طلبید
در نزد شاه تثبیت کرد و از آن پس به یکی از خواص محمدرضا پهلوی بدل شد، و به پـاس خـدماتش                       

انک ساختمانی قطعه زمینی را در شمال پارک شهر به او دست خـوش داد، تـا                 در کودتا، شاه از طریق ب     
کار ساخت این باشگاه سه سال به طول انجامیـد و توسـط محمدرضـا               . جعفری در آن باشگاهی بنا کند     

  . پهلوی افتتاح گردید
 سید حسین فاطمی را در حالی که نزد عوامـل شـهربانی اسـیر و                1332 اسفند   22شعبان بی مخ در     

  . گری تمام مضروب ساخت دست بسته بود با نالوطی
گـره     جرئت حضور در صحنه قیام مردمـی را نیافـت و فقـط نظـاره               1342 خرداد   15جعفری صبح   

اما پس از قتل عام مردم توسـط نظامیـان و کمانـدوهای             . سوختن باشگاهش در خشم انقالبی مردم بود      
  . به قرق خود در آوردرژیم، جعفری نیز با کمک یاران اوباش خود شهر را 

جعفری به عنوان یکی از مقربین دربار و شاه، در طول حکومت پهلوی سفرهای زیادی به اسرائیل،                 
مـدتی در   . ژاپن، ترکیه و اروپا نمود، او قبل از پیروزی انقالب اسـالمی بـه خـارج از کـشور گریخـت                    

تعدادی دیگر از وابستگان رژیم شـاه،  اسرائیل به سر برد، سپس به سپهبد بهرام آریانا پیوست تا با کمک    
و به مقابله با جمهوری اسالمی برخیزند،  کـه  ! افرادی را به دور خود جمع کنند و ارتشی را شکل دهند    

شعبان به دلیل نداشـتن سـواد و معلومـات کـافی نتوانـست در               . از ابتدا طرح آنها با شکست مواجه شد       
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 و نزدیک به دو دهه در آوارگی به سر برد تا آنکه در              خارج از کشور بروز و ظهوری از خود نشان دهد         

  .  باز گفت1999او خاطرات خود را برای هما سرشار در . آنجلس امریکا ساکن شد لس
  ) بیشتر صفحاتخاطرات شعبان جعفری،(

  : ـ جعفری در خاطراتش شرح حادثه را چنین بیان کرده است24
دویـدم و ورزش      هـر روز یـه دور دور پـارک شـهر مـی            مـن   ... قضیه مال سه چار سال قبل از انقالبه         «

رفتم که سرِ حسن آباد خرابکـارا منـو بـا تیـر               یه روز پنج صبح داشتم می     . رفتم باشگاه   بعد می . کردم  می
شـبنامه  ... شب قبلشم چیـز شـو     .  یه همچی چیزی   ءدونم جز    یا نمی  … فداییان خلق بودن   ءاینا جز . زدن

تا اونروز اینا سیزه نفـرو      .  محاکمه کردیم و نعش کثیفشو انداختیم      شو پخش کرده بودن که ما شعبان رو       
تـاون     هـست؟ کـه تـوی داون       …ایـن آقـای   . چاردهمیش من بودم، که تیرشون خطا رفـت       . کشته بودن 

از این سه تا خرابکار دو تاشون کـشته  . فروشی داره؟ این رئیس کمیتۀ مبارزه با خرابکارا بود اونجا    لباس
ازشـون  «:  خـودش یـه روز بـه مـن گفـت           …آقای  . کنه  میفته، اون یکی اعتراف می    میشن، یکیشون گیر    

ازش «: بعد گفـت » .خواستیم ایجاد وحشت کنیم واال ما می: چرا شعبان جعفری رو زدید؟ گفت   : پرسیدم
چطور شد که تیرتون خطا رفت؟ شما که تا اونوقـت سـیزه نفـرو زده بـودین و تیرتـون خطـا                       : پرسیدم

  » .برای اینکه ما تا اومدیم هفت تیرو در بیاریم این اومد تو سینۀ ما«: بودگفته » رفت؟ نمی
آخه اینا دو نفر از توی کوچه اومدن بیرون، گریم کرده بودن اومدن یهو تو صورت مـن تیـر خـالی          

مـنم دسـت کـردم بـه        !  یهو دیدم نه جدیه    »ِ  ا   ِا  « : گفتم م دارن با من شوخی میکنن،     کنن، من خیال کرد   
.  بعد یکی از توی اون کوچۀ ممد علی رشتی اومد از پشت یکی زد به بازوم، زد پشت دسـتم          …تیر  هف
. نه مال اونا به من خورد نه مال ما به اونـا         . سه تا تیر خالی کردم ولی نخورد به اونا        . تیر داشتم دیگه    هف

تیر خورده، اصالً هـیچ   تا اونموقع من نفهمیده بودم دستم …باالخره بعد اون کله پز اونور خیابون اومد    
صـبح زود   . بعد ما رو بردن بیمارستان سـینا      » !دستت داره خون میاد آقای جعفری     «: اون گفت …نفهمیدم

نگو اینا انقد از کار خودشون مطمئن بودن که این شبنامه رو            . دیدم همون اعالمیه رو یکی داد دست من       
  » …شبونه تو تمام شهرستانا پخش کرده بودن که 

  ) 340-339 عبان جعفری،خاطرات ش(
  ).1صفحه  (45و ) 2صفحه  (42 ، )3صفحه  (34، )5صفحه  (22، 5بنگرید به اسناد شماره ـ 25
:  با منزل دکتر عالی تماس گرفته شد، خانم زهره رزقی، همسر دکتر عالی گفـت          13/2/82ـ در تاریخ    26

نشین و دچار فراموشی      انهتوانند صحبت کنند و به خاطر کهولت سن خ          دکتر حالشان خوب نیست، نمی    
حادثـه را بـرایش     : شـماره تلفـن از مـن گرفـت و گفـت           . آورد  به سختی خاطرات را به یاد می      . اند  شده

دکتر فقط بـه  : گرفت و گفت فردا صبح او تماس . کنم هر چه یادش آمد برایتان خواهم گفت تعریف می 
شان زخمـی     و نفر به مطب آمدند که یکی      مخ د   که بعد از پخش خبر ترور شعبان بی       : یاد آوردند و گفتند   

  . ای زدم یا پانسمان کردم به یاد ندارم ای در آوردم، بخیه بود، معاینه کردم ولی اینکه آیا گلوله
  : کند اکبر مهدوی از روز ترور شعبان جعفری چنین یاد میـ 27

. مخ نیامده بود    ه شعبان بی  روز اول مثل اینک   . گویا آن روز، روز دومی بود که به سراغ شعبان رفته بودند           «
توانسته بودند کارشان را انجام دهند، ولی حین عملیات او هم تیراندازی کرده و              ) روز دوم (بعد آن روز    

مـا  .  برادرم اصغر هم آنجـا بـود        صبح که آنها به منزل ما آمدند، اتفاقاً       . تیرش به شانه افراخته خورده بود     
ود، لذا او را پی نخود سیاه فرسـتادم بـه در مغـازه در میـدان     خیلی سعی کردیم که نگذاریم او متوجه ش 

  .اما بعد گویا او از موضوع با خبر شده بود. خراسان
بعـد آنهـا    . بعد از رفتن برادرم، شانه زخمی را پانسمان اولیه کردیم که از خونریزی جلوگیری شود              

فکـر  . ها را تعقیب نکـرده اسـت      شدیم که کسی آن     حالشان که جا آمد، باید مطمئن می      .  خوردند  صبحانه
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وقتی مطمئن شـدند کـه کـسی تعقیـب          . کنم عزت رفت در کوچه و خیابان سر و گوشی آب داد و آمد             

  .شان نکرده است، رفتند به سراغ دکتر عالی
   ) 26/9/1383مصاحبه با علی اکبر مهدوی ، (

دروس . بـه دنیـا آمـد    در تهـران  1309ـ دکتر جواد نوایی مناقبی فرزند حاج شـیخ محمـد بـه سـال        28
مقدمات و ادبیات و فقه و اصول و فلسفه را در تهران آموخت سپس به قم رفت و در مدرسه فیضیه از                      
استادانی چون آیت اهللا محقق داماد و آیت اهللا حاج شیخ محمد علی اراکی استفاده کرد و دروس معقول        

خـارج حـضرت آیـت اهللا العظمـی     فلسفه و حکمت و تفسیر را از عالمه طباطبایی آموخت و در درس      
سپس به تهران بازگشت و در دانشگاه به اخذ مدرک دکتـری نایـل              . بروجردی و دیگر آیات حاضر شد     

مناقبی در هنگامه پیروزی انقـالب اسـالمی بـا          . سپس برای تدریس به دانشکده الهیات دعوت شد       . آمد
انقالب بـه دلیـل دخالـت در توطئـه     مأمورین سیاسی در سفارت امریکا ارتباط داشت و پس از پیروزی   

 شریعتمداری  برای براندازی نظام دستگیر و خلع لباس شد و به زندان رفت، با ایـن حـال                    –قطب زاده   
رانی خود در محافل ضد انقالب ادامه داد و به دلیل وساطتهای صورت گرفتـه    او پس از آزادی به سخن     

  .  بر اثر بیماری درگذشت1382وی سرانجام در . مجدداً ملبس به لباس روحانیت شد
   » 406-404 ؛ شریف رازی ، 4 ، 9586، شمـ خراسان( 

  . 31و ) 1صفحه  (22، 20، )2صفحه  (19های  بنگرید به اسناد شمارهـ 29
  :  نوشت 28/9/51 به تاریخ 244ای شماره  ـ ساواک در بولتن نوبه30

باشد مراجعه    کی از وعاظ موجه تهران می      دو نفر ناشناس به شیخ محمد جواد مناقبی که ی          6/8/51روز  «
یـاد شـده بـا اتومبیـل خـود و      . نمایند در مجلس ختمی جهت وعظ شـرکت نمایـد      و از وی دعوت می    

اش همراه با دو نفر موصوف به طرف یافت آباد حرکت و در بین راه دو نفر دیگر بـه جمـع آنهـا        راننده
  ».ردندگ پیوسته و مناقبی واعظ را مضروب و سپس متواری می

  ) 68، 1 ج ساواک و روحانیت،(
تحـصیالت ابتـدایی را در      .  در شهر کاشـان بـه دنیـا آمـد          1327ـ محمد یزدانیان فرزند علی اکبر در        31

به دلیل تـسلط بـر زبـان انگلیـسی، در سـالهای آخـر               . کاشان و تحصیالت متوسطه را در تهران گذراند       
س از اخذ دیپلم ریاضی، در رشته شیمی دانشگاه         پ. دبیرستان به تدریس در مؤسسه زبان شکوه پرداخت       

 دانشجویی روی آورد و     –در دوره دانشجویی به فعالیتهای سیاسی     . پذیرفته شد ) شریف(صنعتی آریامهر   
این جوان ورزیده، تقریباً قدبلند، خوش تیپ، با موهایی صاف و آراسـته بـه               . به مجاهدین خلق پیوست   

 در امان ماند و به زنـدگی       1350 از ضربه ساواک در شهریور       رنگ مشکی و نیز چشمانی درشت و سیاه       
 به تبعیت از کادر مرکزی سـازمان، تغییـر ایـدئولوژی داد و بـه مارکسیـسم                  1354در  . مخفی روی آورد  

پس از آن مأمور شد تا برای تکمیل پروسه تغییر و تحول ایدئولوژیک در حوزه خارج از کشور                  . گروید
او اولین کسی است که بیانیه تغییر ایدئولوژی سازمان را به خـارج از کـشور                . دبه خاورمیانه و اروپا برو    

او را  ) مسئول  حوزه خارج از کشور مستقر در دمـشق         (برد و در برابر مقاومت حسین احمدی روحانی         
  . به ایران فرستاد تا پروسه تنبیه و تغییر در داخل کشور بر روی او پیاده شود

پا، پس از بررسی و ارزیابی وضعیت اعضای سازمان، مرکزیت سـازمان در             یزدانیان در سفری به ارو    
خارج از کشور را به پاریس منتقل کرد و خود مسئولیت آن را بر عهـده داشـت و بـه نامهـای مـستعار                         

او در دمشق نتوانست طی مباحثات طوالنی، محمد        . شد  ایوب، مسعود، عمر خطاب و مهدی شناخته می       
ترین افراد سازمان به دین را به تغییر ایدئولوژی متقاعد کند، لذا به       ترین و مؤمن   یقینی، یکی از سرسخت   

یقینی در داخل کشور نیـز بـا وجـود بیمـاری در برابـر مجاهـدین                 . بهانه بیماریش او را روانه ایران کرد      
  . درون گروهی شد و جان باخت) ترور(مارکسیست ایستاد و برای همین توسط آنها تصفیه 
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انیان در خارج از کشور با دکتر محبوبه افـراز کـه بـرای تحـصیل و فعالیـت سیاسـی در                      محمد یزد 

 در خارج از کشور به یکـی از مخـالفین           1357برد ازدواج کرد اما محبوبه که در سال           انگلیس به سر می   
 به پاریس رفت تا     1357جریان مارکسیستی سازمان بدل شده بود به شدت بایکوت شد و وقتی در آذر               

غافله یاران حضرت امام در نوفل لوشاتو بپیوندد، مجاهدین مارکسیست رد او را گرفته بـه سـراغش                  به  
رسـاندند و بـا صـحنه سـازی، مـرگ وی را               رفتند و این دختر باهوش جهرمی را مسموم کرده به قتـل             

نی بـرد و مجتبـی طالقـا       در پاریس به سـر مـی       1356محمد تقی شهرام که از تیر       . خودکشی جلوه دادند  
  . متهمین به قتل دکتر افراز هستند

اتحـاد  «یزدانیان در آستانه پیروزی انقالب اسالمی با همراهی جواد قائـدی و فیـروز کـوهی گـروه                   
را تشکیل داد و رویاروی جمهـوری اسـالمی         » آرمان«معروف به گروه    » مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر     

پـس از چنـدی بـه دلیـل     . وه با مهری محمدی ازدواج کردیزدانیان در زمان فعالیت در این گر  . ایستادند
  .  اعدام گردید1362ضدیت و تقابل مسلحانه با نظام اسالمی ایران دستگیر و در مرداد 

 و  357-356؛ نجـات حـسینی،      133،  تاریخچه مختـصر گروهکهـا    ، محمد یزدانیان؛    … و   جزوه عکس (
؛ مـصاحبه بـا بهجـت       165-163،  یدچیخاطرات مرضیه حد  ؛  48-44 ،   …تاریخچه پیدایش ؛  429-435

  ) 18/1/1383؛ مصاحبه با جعفر یزدانیان، 1380افراز، 
  ). 1صفحه  (45، )3صفحه  (44، 12، 11های  بنگرید به اسناد شمارهـ 32
  ). 2صفحه  (45، )4صفحه  (44، )2صفحه  (35، )2صفحه  (34های  بنگرید به اسناد شمارهـ 33
  . 7بنگرید به سند شماره ـ 34
متأثر شد و گریست    ) 11/4/1384در بعدازظهر   (آقای شاهی هنگام بازخوانی این قسمت از خاطره         ـ  35

  . »!توانستم در حقش فرزندی کنم ای کاش می«: و گفت
ای مـذهبی و      او در خـانواده   .  در زر جاسـب اسـت      1312اهللا متولـد      اکبر مهدوی فرزنـد ذبـیح       علیـ  36

در .  خانواده نتوانست بیش از شش کالس تحـصیل کنـد          به دلیل مشکالت اقتصادی   . کشاورز بزرگ شد  
ای شراکتی روبـه      بیست سالگی راهی تهران شد تا شغلی بیابد، مدتی دوره گردی پیشه کرد و بعد مغازه               

علیـه  ) ره( پس از شنیدن سخنان و مواضع تند حـضرت امـام             1341راه کرد که ورشکست شد در سال        
 15مندان ایشان پیوست و پس از سـرکوب خـونین قیـام     ع عالقهالیحه انجمنهای ایالتی و والیتی به جم  

اهللا سعیدی آغاز کـرد و بـا افـرادی            رانی آیت   خرداد فعالیت سیاسی خود را با حضور در جلسات سخن         
اش  او در این زمان صاحب مغازه لبنیاتی در میدان خراسـان بـود و مغـازه   . اهللا شاهی آشنا شد  نظیر عزت 

 بازداشـت و    1351 بهمـن    17اهللا شاهی در      او پیش از دستگیری عزت    . بارز بود محل رفت و آمد افراد م     
بار در دادگاه بدوی بـه اعـدام          این. پس از تحمل یک سال و نیم زندان، آزاد شد، اما مجدداً دستگیر شد             

محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر حکمش به حبس ابد تقلیل یافت و سرانجام هنگـامی کـه نهـضت     
  .  از زندان آزاد گردید و به کار آزاد پرداخت1357گرفت در آبان  ج میاسالمی او

  ) 26/9/1383مصاحبه با علی اکبر مهدوی، (
برای اطالع بیشتر بنگرید به خاطرات اکبر مهـدوی  در پیوسـت چهـارم و اعترافـات وی در سـند                      ـ  37

  . 10شماره 
  ). 6صفحه  (13بنگرید به سند شماره ـ 38
  . 38و ) 6صفحه  (24، 10های   شمارهبنگرید به اسنادـ 39
 میلی گرم سیانور سـدیم در آن تعبیـه          200ای که حدود      ـ قرص سیانور عبارت بود از کپسولی شیشه       40
کردنـد و افـرادی کـه اطالعـات      آن عده از اعضای سازمان که درعملیات پر خطـر شـرکت مـی          . شد  می

زمان ضربه وارد کند از این نوع کپـسول     تشکیالتی آنها در صورت دستگیری و شکنجه ممکن بود به سا          
گرفـت بـا ارزیـابی موقعیـت خـود            هرگاه عضوی در معرض دستگیری ساواک قرار مـی        . همراه داشتند 
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تعدادی از یـاران مـا      . توانست از طریق خرد کردن کپسول در زیر دندانهایش اقدام به خودکشی کند              می

ررو با مزدوران رژیم شـاه، توسـط ایـن کپـسولها            در درگیریهای نابرابر و رود      ،)سازمان مجاهدین خلق  (
  . دست به خودکشی زدند

    )366نجات حسینی، (
کوچـه رودابـه پـس از پیـروزی         .  سـال سـن داشـت      ده موقع شهادت    1342امیری متولد   فرداعظم  ـ  41

متأسفانه تحقیق و جـستجوی مـا ازطریـق پرونـده بنیـاد           . انقالب اسالمی به نام آن شهید تغییر نام یافت        
تنها در نزدیک سرچشمه کوچـه میـرزا    . نتیجه ماند   هید و تحقیقات محلی برای یافتن خانواده شهید بی        ش

امیـری در آن    فردکه قبالً دخترانـه بـود و اعظـم          » فر  اعظم«ای یافتیم به نام       محمود وزیر دبیرستان پسرانه   
  . کرد تحصیل می

همچنـین دختـر ده     . لـیس، دسـتگیر شـد     یکی از مخالفین رژیم در درگیری بـا پ        : در جراید نوشتند  ـ  42
   ) 7/12/51مطبوعات . ( ای به نام اعظم میری، در این درگیری به قتل رسید ساله
  ). 3 و 2صفحات  (13 و 9 و 8های  بنگرید به اسناد شمارهـ 43
، رئـیس سـاواک جنـوب شـرق در          1330 در دهـه     10سرهنگ محمد علی افضلی؛ رئیس کالنتری       ـ  44

  .  به بعد1355رئیس سازمان اطالعات و امنیت شمیران در سالهای ، 1354-1353سالهای 
ای که با انگیزه ترقـی مـادی و اجتمـاعی،     اهللا سیفی کمانگر معروف به کمالی، ارتشی بازنشسته         فرجـ  45

با پیروزی انقالب اسالمی    . وارد ساواک شد و پس از تشکیل کمیته مشترک ضدخرابکاری به آنجا رفت            
تـا از دادسـتانی گـواهی        به زندان اوین رفت      1358 آذر   20اما در   .  شمال مخفی بود   مدتی متواری و در   

  .او پس از چندی محاکمه و اعدام گردید. منع تعقیب بگیردکه دستگیر شد
کمالی پس از اینکه فکر کرد آبها از آسیاب افتاده است، برای دریافت حقـوق               : گوید  آقای شاهی می  

نامه دولت موقت بایـد گـواهی          کرد، در آنجا به او گفتند بنابر بخش        وزیری مراجعه   اش به نخست    معوقه
درخواسـت او بـه دلیـل       . تعقیب از دادستانی ارایه کند، لذا چند بار به دادستانی مراجعه کـرد              عدم تحت 

اش به تأخیر افتاد تا اینکه در بار سوم یا چهارم بود که شـهید کچـویی او را در                      تحقیق و بررسی پرونده   
آقای کمالی شـما    : ندان اوین دید و از آنجا که قبالً بازجویش بود، کامالً او را شناخته و پرسید               محوطه ز 

کچویی هم  . ام  تعقیب به دادستانی آمده     برای گرفتن گواهی عدم تحت    : کنید؟ و او گفت     اینجا چه کار می   
   .تگیر شدبه این ترتیب کمالی دس. بیا برویم تا خودم برایت گواهی بگیرم! عجب: گفته بود

زاده آشنا شد و از طریق وی به سـازمان مجاهـدین خلـق سـمپاتی                  شاهی در کوه با علیرضا بهشتی     ـ  46
  .  جان باخت1352یافت، او در یک درگیری خیابانی با پلیس در سال 

  . 12بنگرید به سند شماره ـ 47
  . 11بنگرید به سند شماره ـ 48
او پـس از پایـان      .  در مـشهد بـه دنیـا آمـد         1322ل  عباس جاودانی عرفانی فرزند غالمحسین به سا      ـ  49

التحصیل شد و به سـربازی   تحصیالت متوسطه به دانشکده علوم دانشگاه مشهد راه یافت و از آنجا فارغ            
 1350از سال   . او در دوره دانشجویی به فعالیتهای سیاسی روی آورد و جذب مجاهدین خلق شد             . رفت

جـاودانی در چنـدین     .  تحت تعقیب مأموران امنیتی قرار گرفت      که افسر وظیفه بود فراری شد و        هنگامی
 پس از علنی شدن تغییر ایـدئولوژی سـازمان، او         1354عملیات نظامی سازمان شرکت داشت و در سال         

 در میدان بهارسـتان در درگیـری بـا مـأموران رژیـم      1355وی سرانجام در تابستان . نیز مارکسیست شد 
  . کشته شد

   )، عباس جاودانی…؛ جزوه عکس و128 ، هکهاتاریخچه مختصر گرو(
  ). 4صفحه  (13بنگرید به سند شماره ـ 50
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او از  . االصل به دنیا آمـد      ای مذهبی و کاشانی     ، در تهران و در خانواده     1325ـ محمود شامخی به سال      51

ر د. بعد از دبیرستان به دانشکده حسابداری شـرکت نفـت راه یافـت            . شاگردان ممتاز مدرسه علوی بود    
های نظامی الفـتح در دبـی دسـتگیر            به همراه پنج نفر دیگر هنگام عزیمت به لبنان و اردوگاه           1349آبان  

شد که این ماجرا در نهایت منجر به هواپیماربایی از مسیر دبی ـ بندر عباس و فرود در فرودگـاه بغـداد    
پـس  . ی را در آنجا طی کـرد      شامخی از بغداد به پایگاه فلسطینی ابوعامر رفت و آموزشهای نظام          . گردید

ای بـه بخـش     به تیمهای سازمان، رضا رضـایی طـی نامـه        51 و   50از ضربات متعدد ساواک در سالهای       
لذا محمود شامخی بالفاصله خـود  . خارج از کشور، به خاطر این از هم پاشیدگی درخواست کمک کرد          

ام آرام و کـاظم ذواالنـوار، مـدت          بهـر    به داخل کشور رساند و در کنار رضا رضـایی،          51را در تابستان    
او در این دوران به بررسی و تحلیل وضـع سـازمان            . به فعالیت پرداخت  ) حدود یک ماه  (بسیار کوتاهی   
  . نوشت» بحران در سازمان«ای تحت عنوان  نشست و مقاله

 به کمیته مشترک ضـدخرابکاری بـرده شـد و در            1351محمد مفیدی پس از دستگیری در شهریور        
های تمرکـز رهبـران مجاهـدین را لـو داد؛ پلـیس منـزل کبیریهـا را                      ترین خانه   جه، یکی از مهم   زیر شکن 

محاصره کرد و به آن حمله برد، که در اثر آن محمـود شـامخی کپـسول سـیانور را در زیـر دنـدانهایش              
  . مصطفی خوشدل هم دستگیر شد. شکست تا زنده به دست مأمورین نیفتد، و نیافتاد

؛ 69 ،  تاریخچه مختـصر گروهکهـا    ؛  43-38،  … آنانکه مرگ را  ؛  367-366 و   154-128نجات حسینی،   (
  )  22-21، …تاریخچه پیدایش



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  1تاریخچه تشکیل کمیته مشترک ضد خرابکاری
.  کمیته مشترکی برای مبارزه با مخالفین رژیم شاه وجود نداشت  1350تا قبل از سال     

کردند جداگانه تعقیب و مراقبت و دستگیر         شهربانی و ساواک هر یک برای خود کار می        
پـیش  . داد  هم بـرای خـودش کارهـایی انجـام مـی          حتی ضد اطالعات ارتش     . کردند  می
ایـن رویـه    . کـرد و هـم سـاواک        ای، هم شهربانی کار مـی       آمد که گاهی بر سر سوژه       می

پسر (مثالً در جریان دستگیری افراد متهم به ربودن شهرام          . اختالالتی را پیش آورده بود    
را دسـتگیر و   زادگـان   ناهماهنگی شدیدی بود که وقتی شـهربانی، بـدیع    ) اشرف پهلوی 

  شکنجه کرد، معلوم شد که هر چه او گفته است قبالً توسط افراد دیگر به ساواک گفتـه                 
  .شده بود

بعد از چند برخورد ناهماهنگ بین ساواک، شهربانی و ضد اطالعات ارتش، شاه بـه               
آنها دستور داد تا تشکیالت مشترکی برای مقابله و مهار فعالیت مخالفین رژیـم تـشکیل                

قلعـه مـستقر بـود و         بل از تشکیل این کمیته؛ ساواک در زندانهای اویـن و قـزل            ق. دهند
کرد و زندانیان را بعد از محکومیـت          متهمین خود را در آنجاها بازجویی و نگهداری می        

  . داد در دادگاه به زندان قصر انتقال می
نگی اما از زمانی که با دستور مستقیم شاه، این سه مرکز شروع به همکـاری و همـاه        

 تمـامی   1352، از اردیبهـشت     »کمیته مشترک ضـد خرابکـاری     «کردند و پس از تشکیل      
اش در    ای مـوارد دنبالـه      گرفت و در پـاره      بازجوییهای افراد سیاسی در کمیته صورت می      

شـدند و یـا       بار بـازجویی مـی      در اوین برای اولین   که  البته کسانی   . شد  گیری می   اوین پی 
شد برای ساواک شناخته شده نبودنـد و الزم بـود             موکول می شان به آنجا      ادامه بازجویی 
ای یا مدتی از نظر دیگران مخفی بماننـد، لـذا ایـن افـراد اجـازه مالقـات                     که برای دوره  
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االثر   نام که سرشناس نبودند در آنجا مفقود        اتفاقاً تعدادی از زندانیان سیاسی گم     . نداشتند
  . شدند

ین ساختمان شهربانی، نزدیـک میـدان توپخانـه         زندان کمیته مشترک، ابتدا در زیرزم     
. بود؛ محلی قدیمی با طاقهای ضربی و فضایی تاریک و نمور و کـم هـوا               ) امام خمینی (

 سلول، یک توالت، یک شیر آب و یک چاله برای شستشوی ظـرف         22در این زیرزمین    
 سـلولها در طـرفین    . غذا، شستن دست و پا و وضو گرفتن تعبیه شـده بـود            ) نه ظروف (

 متر بـا    2 × 8/1هر سلول به ابعاد تقریبی      .  قرار داشت   زیرزمین بود و راهرویی در وسط     
از این سلولها به صورت انفرادی، دو نفره تـا          . طاقی ضربی، آجری و بند کشی شده بود       

  .شد پنج نفره استفاده می
در اینجا، محل و مکان مخصوصی برای شکنجه در نظر گرفته نشده بود، لذا متهمین            

لباس متهمین همان لباس شخصی خودشان بود؛       . شدند  ر اتاقی بازجویی و شکنجه می     د
  .شد فقط وسایلی مانند کمربند، بند کفش و قلم و کاغذ از آنها گرفته می

بع عملیات کمیتـه مـشترک و تعـداد         طهای مبارز و مسلح، بال      با افزایش فعالیت گروه   
داری آنان در این زیـرزمین نبـود و بایـد           یافت و دیگر امکان نگه      زندانیها نیز فزونی می   

زندان «زندانی در همان اطراف و در مرکز شهر بود معروف به . کردند فکری برای آن می  
کردند؛    زندانیان کمیته مشترک را در این ساختمان نگهداری می         51از تیر یا مرداد     . »زنان

ر هـر سـلول بـه     سلول وجود داشت که د22ساختمانی سه طبقه که در هر طبقه حدود       
ای بـرای     سه توالت، چنـد شـیر آب و چالـه         ) طبقه(در انتهای هر بند     . شد  راهرو باز می  

 متر بـود کـه بـرای    3×4 یا 3×3در طبقه سوم اتاقی به ابعاد . وضو گرفتن و شستشو بود    
  .شد شکنجه و بازجویی استفاده می

) حتمـاالً اردیبهـشت مـاه     ا(زندان زنان نیز تأمین کننده نیاز کمیته مشترک نبود لذا از            
کمیته مـشترک   (، ساختمان دیگری را بدان افزودند که بعدها به ساختمان کمیته            52سال  

این ساختمان در سه طبقه با محیطی دایره شکل در جنـب  . معروف شد ) ضد خرابکاری 
گفتند هر دو زندان توسط مهندسین آلمانی طراحـی و سـاخته              می. همان زندان زنان بود   

  . شده است
های آهنی بلندی کشیده بودند تـا       در دو طبقه فوقانی زندان دوار کمیته مشترک، نرده        

 سلول داشت که در دو بند       25هر طبقه این ساختمان     . کسی خود را به پایین پرت نکند      
 و دست   1در طبقه اول دست راست، بند       : پس از ورود به طبقات    . بندی شده بود    تقسیم

در طبقه سـوم دسـت      . 4 و دست چپ بند      3است بند   ، در طبقه دوم دست ر     2چپ بند   
امـا پـس از ورود بـه طبقـه همکـف و             .  واقع شده بود   6 و دست چپ بند      5راست بند   

. حیاط دایره شکل؛ حوض آب در وسط حیـاط و در دسـت چـپ اتـاق بهـداری بـود                    



  
  
  
  

 179 □ در زندان زنان

یک یا دو اتاق هم مختص متهمین       . حمامهای کمیته در طبقه اول و در انتهای راهرو بود         
آنان آماده مصاحبه تلویزیونی یـا رادیـویی بودنـد و در آن اتـاق بـه سـر                   . ارشی بود سف
بردند و از امکانات رفاهی مثل رادیو و تلویزیون و غذای با کیفیت برخوردار بودنـد                  می

دادنـد، وحیـد      کردنـد و نظـر مـی        و برای مأموران کمیته مسائل را تجزیه و تحلیـل مـی           
بقیـه  . ز جمله این متهمین سفارشی در سالهای بعد بودند        افراخته و خلیل فقیه دزفولی ا     

اتاق رئیس زندان، اتـاق افـسر نگهبـان، اتـاق تحویـل          : اتاقهای این راهرو عبارت بود از     
در اتاق بهـداری، زخمهـای ناشـی از شـکنجه را پانـسمان              . متهم و انبار وسایل متهمین    

معمـوالً بـرای هـر نـوع        دادنـد و      کردند و یا به افراد مریض چند قرص مـسکن مـی             می
بر روی همـه زخمهـا هـم از یـک پمـاد زرد      . کردند بیماری از همین مسکنها تجویز می 

بستند، و هر روز یـا یـک روز           مالیدند و با گاز استریل و پارچه سفید آن را می            رنگ می 
بهداری فاقد پزشک بود، البتـه در کمیتـه مـشترک           . کردند  در میان پانسمان را عوض می     

در بهـداری هـم پیرمـردی    ! کردنـد بـویژه بازجوهـا را     گر را دکتـر صـدا مـی       همه همدی 
در طبقـه دوم و     . کـرد   او همه این کارهـا را مـی       . گفتند  تزریقاتچی بود که به او دکتر می      

در طبقـه دوم پـس از راه پلـه و           . سوم اتاقهایی برای بازجویان و شکنجه وجود داشـت        
در ایـن   . االً اتاق سوم اتاق شکنجه بود     ورود به محیط دایره شکل، در دست چپ، احتم        

، )بـازجوی اول مـن در بیمارسـتان       (کمـالی   :  ماننـد  2طبقه بازجوهای قدیمی و درجـه       
از این طبقه و مسائل مربوط به آنجـا اطـالع زیـاد و دقیقـی                . اسماعیلی و دیگران بودند   

 دایـره   در سمت راست محیط   . اما در طبقه سوم بازجویان درجه یکی فعال بودند        . ندارم
در اتاق اول محمدی و وحیدی، در اتاق دوم آرش و یک نفر دیگر، در اتاق سوم            : شکل

رسولی، در اتاق چهارم تهرانی و فردی دیگر و نیز در اتاق مقابل راه پله، عضدی مستقر             
در دست چپ هم در اتاق اول منوچهری، و در اتاق بعدی هوشنگ تهامی و بعد                . بودند

  .کردند  حضور داشتند و بازجویی و شکنجه میاز او سعیدی و دیگران
  

  چریک و چروک
در شـرایطی مــرا از بیمارســتان بــه زنـدان کمیتــه مــشترک، در زیــرزمین ســاختمان   
شهربانی، بردند که بدنم سراسر جراحت و پای چپم تا کمر در گچ بـود و چـون هنـوز                    

هـوای بـسیار    آنجا خیلی تاریک و نمور بـود و         . کرد  گچش خیس بود حسابی اذیتم می     
طوری که نگهبان طاقت تحمل آنجا را نداشت و به اجبار و زور در آنجـا                . کثیفی داشت 
شرایط . ابتدا مرا کشان کشان به سلولی بردند که نزدیک به زیرزمین بود           . داد  نگهبانی می 

. سخت و بدی را پشت سر گذارده به لحاظ روحی و جسمی وضع بسیار بـدی داشـتم                 
تـرین    با شنیدن کوچک  . بردم  ه، اضطراب، ترس و وحشت به سر می       دائماً در حالت دلهر   
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. آیند تا از من بـازجویی کننـد         کردم که به سراغ من می       خوردم، فکر می    صدایی تکان می  
کـردم کـه      فکـر مـی   » گوشـی «: گفـت   آمد و افسر نگهبان مـی       مثالً وقتی صدای تلفن می    

  .قدر متوهم و متوحش بودم این! »شاهی«گوید  می
ظ جسمی هم به هیچ وجه قادر به ایستادن نبودم و گچ خیس کـه از پـایم تـا                    به لحا 

ها در اینجا هم      بازجوییها و شکنجه  . م را طاق کرده بود    باالی کمرم کشیده شده بود طاقت     
  .کشیدند بردند مثل یک جنازه روی زمین می هروقت مرا برای بازجویی می. ادامه یافت

خـوردو در آن مـدت کـه         ای بـه پلـه دیگـر مـی           پله ها سرم از    هنگام باال بردن از پله    
چنـد  . شد  بازجویی در یک سالن انجام می     . بازجوییها ادامه داشت همیشه ورم کرده بود      

یکـی آب دهـان بـه صـورتم         . کردنـد   شدند و اذیت و آزارم می       نفر باالی سرم جمع می    
ن ریخـت و آن دیگـری آب دمـاغش را بـه روی مـ                انداخت دیگری آتش سیگار می      می

  . کرد تخلیه می
بعد از دستگیری، وقتی مرا به بیمارستان بردند لباسهایم در اثر جراحـات و زخمهـا،                

و قبل از اینکه مرا     . خونی و کثیف بود که همه را تکه تکه کرده و از تنم درآورده بودند              
به کمیته بیاورند پیراهن و شلواری از بیمارستان به مـن دادنـد کـه جلـو پیـراهن هـیچ                     

ایـستاد و خیلـی زود در         ای نداشت و شلوار هم با آن وضع پا و گچ پا در تنم نمی               دکمه
بردند   گاهی که مرا به بازجویی می     . سلول پاره شد ومن هم آنها را درآورده دور انداختم         

نشاندند و هر چه      چون هیچ لباسی به تن نداشتم مرا لخت و عور به روی زمین سرد می              
ای  اغذ یـا مقـوایی بدهنـد تـا بـر روی آن بنـشینم فایـده                کردم که یک تکه ک      التماس می 

نشـستم و بـه راسـتی خیلـی اذیـت             گاهی از صبح تا ظهر روی زمین سرد مـی         . نداشت
گاهی یکی از   . کردند  به این هم بسنده نمی    . کرد  شدم و سرما تا عمق وجودم نفوذ می         می

کردنـد و   ام مـی  مـسخره بعـد  . کرد تا همه جـایم پیـدا شـود    آمد و پایم را باز می   آنها می 
چـروک چطـوری؟    : گفـت   چریـک چطـوری؟ دیگـری مـی       : گفت  خندیدند یکی می    می

بدتر از  . کردند و از هیچ اذیت و آزار و توهینی فروگذار نبودند            حسابی هتک حرمتم می   
خواستند بـه لحـاظ شخـصیتی خـردم           می! خیلی غیر انسانی  . کردند  یک حیوان رفتار می   

هوای زیرزمین و تاریکی    . مام نشده بود و هوا خیلی سرد بود       چون هنوز زمستان ت   . کنند
سـعی  . کـردم  و من مجبور بودم با یک پتو در سلول سر می. افزود  هم بر شدت سرما می    

داشتم که غذا نخورم و فقط با خوردن آب برخی خورشها و یا آب آشامیدنی سد جوع                 
بـا همـان وضـع و حـال نمـاز           چرا که من    . کنم تا برای دفع نیاز به دستشویی پیدا نکنم        

تـرجیح  . توانستم طهارت کـنم     خواندم و دفع هم به حالت ایستاده ممکن نبود و نمی            می
  . دادم که فقط به خوردن آب اکتفا کنم می
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آن کاسه هم ظرف غذا بود و       . در سلول به غیر از یک پتو، یک کاسه سه کاره داشتم           
 بـروم، از آن بـرای تخلیـه ادرار          گذاشتند به دستـشویی     گاهی هم که نمی   . هم ظرف آب  

خوردم و از طرفی هـم در   یعنی از یک طرف با آن کاسه آب و غذا می         . کردم  استفاده می 
گیریهـای بـی      چرا که نگهبانها در مورد من سخت      . کردم  مواقع اضطراری در آن ادرار می     

و تا پاسـبان    به آنها گفته بودند که این آدم د       . ترسیدند  کردند و تقریباً از من می       حدی می 
گـاهی خـود بـه قـصد        . کردنـد   را کشته است، لذا آنها به چشم یک قاتل به من نگاه می            

روزی دو . هـایم نداشـتند   ها و نیاز زدند و توجهی به خواسته جویی مرا می    کشت و انتقام  
در ایـن فرصـت کاسـه ادرار را بـه           . دادند که به دستشویی بروم      بار هم بیشتر اجازه نمی    

یک بار در همین دفعات که کاسـه را بـا خـود بـه روی                . کردم   خالی می  دستشویی برده 
کشیدم، ادرار لب پَر شد و مقداری از آن روی زمین راهرو ریخت کـه نگهبـان          زمین می 

قـدر کـارش زننـده و         آن. یک دفعه جـا خـوردم     . آمد و بقیه آن را روی سرم خالی کرد        
اد بـزنم، بغـض بـدجور گلـویم را     دانستم گریه کـنم یـا فریـ      غیرقابل تحمل بود که نمی    

یک بار دیگر هم که این اتفاق افتاد، نگهبانها آمدند بقیه ادرار را هم در راهـرو     . فشرد  می
بعـد از   . غلتاندند تا زمین را خـشک کننـد         گاه مرا مثل بوم غلتان روی آن می         آن. ریختند

 لجـن   کـردم کـه شخـصیتم را بـه          این جریان که حسابی روحم را آزردند احـساس مـی          
های سـلول     در عوض ادرار درون کاسه را در گوشه       . اند و دیگر این کار را نکردم        کشیده

لذا بعد از مـدتی     . پاشیدم تا جذب و خشک شود       ریختم و یا به دیوار آجری آنجا می         می
هر روز صـبح کـه افـسر        . قدر بوی تعفن و گند گرفته بود که حد نداشت           این سلول آن  

گیرد و حضور و غیاب کند، وقتی دریچه روی در سـلول را بـاز               آمد تا آمار ب     نگهبان می 
داد و    چنـد فحـش آبـدار خـواهر و مـادر مـی            . خـورد   کرد بوی گند به مشامش مـی        می
پرسـی    شـد و بـا زنـدانی سـالم و احـوال             در حالی که وارد سلولهای دیگر می      . رفت  می
  .کرد می

واقعـاً امکـانی    . ای نداشـتم    چـاره . خواندم      طبیعی بود که باید با همین وضع نماز می        
  . برایم نبود تا بتوانم طهارت را رعایت کنم

  
  شب دامادی

بعد از مدتی که گچ پایم خشک شد، توانستم با زحمـت زیـاد  دسـتم را بـه دیـوار                      
از آنجا که هنوز در ارتباط با من کـسی دسـتگیر نـشده بـود، تـا بـرای                    . بگیرم و بایستم  

. دادنـد   ذا همچنان به شکنجه و بازجویی مـن ادامـه مـی           ادعاهایم تأییدی داشته باشند، ل    
در دو مـاه   .بردنـد  آمدند و مرا به بازجویی مـی    دیگر شب و روز نداشتم؛ گاهی شبها می       
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مثل اینکـه   . زدند  بردند و می    ای دو سه مرتبه می      بعد هم هفته  . زدند  اول هر روز کتکم می    
ضع خو گرفته بودم، اگر روزی غفلت       خود نیز با این و    . ای برایم تعیین کرده بودند      جیره
. زدند، حس و حـال کـسی را داشـتم کـه چیـزی گـم کـرده اسـت                     کردند و مرا نمی     می

برقراری این سهمیه از کتک به شکلی جـسمم را بـرای تحمـل بیـشتر سـختیها تمـرین                    
گـچ   مشترک آوردنـد و   کمیتهوقتی مرا به. داد طوری که دیگر از آنها هراسی نداشتم     می

خواسـتند    شاید بـه ایـن ترتیـب مـی        . دادند  باز کردند، بازجوها لباسی به من نمی      پایم را   
نگهبانها هم اجازه نداشتند که بـه درخواسـتم بـرای لبـاس             . فشار بیشتری به من بیاورند    

  .اعتنا کنند
کردنـد و بـه       اما نگهبانها همچنان از من کینه داشتند و با من بد و تنـد برخـورد مـی                 

از آنجا که مثل آدم و حوا در سـلول برهنـه بـودم،           . توجه بودند   م بی ها و نیازهای    خواسته
کردم که شورتی، تکه پارچه و یا دستمالی بدهند تا ستر عـورت               خیلی به آنها اصرار می    

  . کردند کنم، اما بی فایده بود و آنها اعتنایی به حرفهایم نمی
یـک المـپ    ای بود که شـبکه تـوری داشـت و پـشت تـوری                 در باالی سلول پنجره   

شد، امـا از آنجـا        ضعیف قرار داشت که در صورت روشن بودن، کمی سلول روشن می           
که این المپ همیشه سوخته بود، سلول غرق در ظلمات و تاریکی بود و لخـت بـودنم                  

با یک دست جلو و یـک       . کشیدم  آمداما برای رفتن به دستشویی عذاب می        به چشم نمی  
کـشیدم سـعی    به خاطر رنجی که از این کـار مـی  لذا . گشتم رفتم و برمی    دست عقب می  

با اینکه غالب نگهبانها بد عنق و بی توجه به ما بودنـد        . کردم کمتر به دستشویی بروم      می
اما بعد از مدتی به نظرم آمد که یکی از آنها آدم خوبی است و بـویی از انـسانیت بـرده                      

 و گفـتم سـرکار    بود کـه صـدایش کـردم      ) 1352(در یکی از روزهای اردیبهشت      . است
تـوانم    شـود و نمـی      شود این المپ را عوض کنید، دیگر چشمهایم دارد خـراب مـی              می

او رفت و المـپ را عـوض        . روشنایی و تاریکی و روز و شب را از هم تشخیص بدهم           
بـاورش  . دید جا خورد    وقتی کمی سلول روشن شد در را باز کرد و از آنچه که می             . کرد
از خودتـان  : گفتم! پس لباست کو؟! این چه وضعیه؟: فتشد یک دفعه با پرخاش گ  نمی

  پرسیدم چرا لخت و عوری؟. درست جواب بده: گفت! از نگهبانها. بپرسید
 از اول که مرا آوردند فقط یک شورت داشتم که آن هم بدجوری پاره و زننده                 :گفتم

فـت و   او ر . گیر به من بدهید     شود شما یک شورت و عرق       می. شده بود، انداختمش دور   
دانـم    ما لباس نداریم فقط لباس زندان داریم، اما بعید می         : بعد از نیم ساعتی آمد و گفت      

  خواهی؟ گیر زندان است می شما زندانیان سیاسی اینها را بپوشید، این شورت و عرق
اینجا هم که کـاخ سـعدآباد نیـست،         . ایم   ما زندانی هستیم به مهمانی که نیامده       :گفتم

   خواهی؟ لوز و شلوار هم هست میب: گفت. بده بپوشم
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  !آره، خدا خیرت بدهد: گفتم
وقتی این لباسها را    . شلوار تنگ بود ولی به زور پوشیدم      . یک بلوز و شلوار هم آورد     

. حسابی نونـوار شـدم    . گنجیدم، عجب لحظه باشکوهی بود      پوشیدم در پوست خود نمی    
فـردا صـبح   .  عادت کردم کردم ولی دقایقی بعد به آن       اولش هم کمی احساس غریبی می     

بـرایم  . ام  که آمدند تا مرا به بازجویی ببرند، بازجویان دیدند که مـن لبـاس نـو پوشـیده                 
البتـه آنهـا دوبـاره داشـتند     .! آیـد  دست زدند و گفتند مبارک است، شـاه دامـاد دارد مـی     

 من هم شروع کردم. ام را خرد و خراب کنند خندیدند تا روحیه   کردند و می    ام می   مسخره
باالخره ما هم داماد شدیم و لبـاس        ! بله: گفتم  کردم و می    به خندیدن با آنها و شوخی می      

) …سـارقین، قـاتلین و    (تا آن موقع لباس زنـدان را فقـط زنـدانیان عـادی              . نو پوشیدیم 
کردنـد و بـرای اولـین بـار در            پوشیدند و زندانیان سیاسی لباسهای خود را به تن می           می

تجربه این کار . وان زندانی سیاسی، لباس رسمی زندان را پوشیدم   تاریخ زندان، من به عن    
. برای زندان باعث شد تا یکی دو هفته بعد به بقیه زنـدانیان هـم، لبـاس زنـدان بدهنـد                    

) 52اردیبهـشت   (بند بستم، تا آن زمـان         احتماالً دوباره باز من اولین کسی بودم که چشم        
بردند و در بین راه بـا     ند و به بازجویی می    گرفت  دستش را می  . زدند  بند نمی   به کسی چشم  

 هم دیگر   ،کردند و حتی فراتر از این       سایر متهمین و زندانیان در راهرو خوش و بش می         
وقتـی مـرا بـه بـازجویی     . کـرد  اما در مورد من وضـع فـرق مـی   . دیدند را در سلولها می 

اسم و نیـز بـرای اینکـه    بردند، برای اینکه با سایر زندانیان برخورد نکنم و آنها را نشن  می
انـد، چـشمانم    متوجه نشوم که آنها تا آن لحظه چند نفر را در ارتباط با من دستگیر کرده     

  .دادند بستند و از راهرو عبور می بند می را با چشم
  

  حسرت یک حبه قند
 آنهـا   کم توانستم با نگهبانها ارتباط برقرار کنم و به اصطالح قاطی با گذشت زمان کم 

نشـستم، تـا آنهـا فهمیدنـد          کردم و به صـحبت مـی        ی که با ایشان شوخی می     طور. شوم
ام و کـافر هـم        حرفهایی که درباره من گفته شده واقعیت ندارد و مـن کـسی را نکـشته               

ای  بعد به آنها فهماندم که اصالً این وضـع مـن بـه دلیـل مبـارزه     .خوانم  نیستم و نماز می   
 بـدبختهای  ءشـما هـم جـز   : گفـتم  می. ام  هاست که به خاطر شما و مردم در آن وارد شد          

 500دانم اگر جایی باشد که به شـما مـاهی             شما هم فقیر هستید، من می     . اجتماع هستید 
 …شـما هـم مـسلمانید و چـه و چـه             . روید به آنجـا     تومان بیشتر حقوق بدهند شما می     

ذشـت  گ  اما بازجویان هر چـه کـه مـی        . تعدادی از این نگهبانبها خیلی با من رفیق شدند        
کـشیم   گفتند ما تـو را مـی       می. شدند  شد و بلکه تندتر می      تغییری در رفتارشان ایجاد نمی    

ایم تو در اثر انفجار یـک تاکـسی در    چرا که قبالً اعالم کرده . ابایی هم از این کار نداریم     
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با این وضعی که من داشـتم و        . گفتند  از جهتی راست می   . ای  خیابان فردوسی کشته شده   
کشتم، بعید نبود که آنها هم مـرا          گذاشتم و با دروغهای بسیار، زمان را می         سرکارشان می 

توانستند اعالم کنند که در درگیری و یـا در اثـر شـدت                می. فهمید  کسی چه می  . بکشند
لذا این تهدید آنهـا بـرایم   . ام و یا اصالً اعالم نکنند جراحات وارده یا بیماری فوت کرده     

بند بودم و  شد که جا بزنم، به عهد خود با خدا پای لیل نمیاما این د . منطقی و جدی بود   
بـه  . آمیـز بـود     بار و خیانت    تر از زندگی نکبت     باکی از مرگ نداشتم و مرگ برایم شیرین       

از طرفی هم منتظـر بـودم کـه         . کرد  های خود بودم و مقاومت می       این ترتیب بر سر گفته    
  . این تهدید روزی عملی شود

وصـیتی،  . م آمدند و گفتند پاشو که دیگر کـارت تمـام اسـت            یک روز صبح به دنبال    
خـواهی؟    مالقاتی نمـی  : گفتند. ات نداری؟ گفتم من وصیتی ندارم       صحبتی برای خانواده  

به مالقـاتی احتیـاجی     ! نه: خواهی پدرت یا مادرت را در این دم آخری ببینی؟ گفتم            نمی
واقعـاً  . طـوری بکـشید     ات و همین  مالق  گناه بکشید، بی    خواهید مرا بی    اگر شما می  . ندارم

 درصد این احساس را داشتم که کـار تمـام اسـت و دارنـد مـرا بـرای اعـدام                      70 – 60
بعد از باال رفتن از چند پلـه مـرا          . مرا بلند کردند و دستها و چشمهایم را بستند        . برند  می

  2.او سرهنگ عباس زمانی بود. شان بردند پیش رئیس
در همین حین   . ام خیره شد    ورانداز کرد و بعد به قیافه     سرهنگ زمانی سر تا پای مرا       

  زنید؟ که چرا می: سرهنگ اعتراض کرد. کسی پیدا شد و چپ و راست به من سیلی زد
او مـتهم اسـت و تـا        : سـرهنگ گفـت   . …این از مجاهدین خرابکـار اسـت و       : گفت

اشـته بـودم   جرمش ثابت نشده حق ندارید بزنید؟ من که با پندار اعدام پای به اینجـا گذ       
کمی افکار خود را سامان دادم و بر خود مـسلط شـدم، فهمیـدم کـه بـازی دیگـری را                      

باید . خواهند از طریق انس و الفت و دوستی وارد شوند           خواهند سرم در بیاورند، می      می
  .کردم حواسم را بیشتر جمع می

برای . شدندیکی ـ دو نفر به افراد آن اتاق اضافه  . بعد زمانی دستور داد چای آوردند
من که دو سه ماه چای نخورده بودم ولع درونی و شدیدی نسبت به آن داشـتم بـا ایـن                     

اگـر نخـوری بـا شـالق بـه خـوردت            : به سرهنگ برخورد گفت   ! خورم  نمی: حال گفتم 
از طرفی ولـع و حـرص شـدیدی بـرای خـوردن             . خواستم  من هم همین را می    . دهم  می

 آنها متوجه این ولع و میل شدید من به چـای          خواستم  چای داشتم و از طرفی دیگر نمی      
خواستم کاری کنند که به خوردن چـای مجبـورم            استفاده کنند لذا می     شوند و از آن سوء    

چای را با یک حبه قند سر کشیدم و حبه دوم را کـف رفـتم و                 . دو حبه قند دادند   . کنند
ای از  ردم تکـه اش کنم و هر از گاهی که هوس ک        در جیب گذاشتم تا در سلول چند تکه       

گذارم که تو را بزنند ولی باید مثل بچـه آدم   من نمی : گفت  سرهنگ زمانی   . آن را بخورم  
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. کنند  شروع به زدن تو می    ) بازجویان(واال دوباره اینها    . بنشینی و همه حرفهایت را بزنی     
 !خود مرا نزنیـد     ام و دیگر حرفی ندارم که بزنم پس بی          دانستم گفته   من هر چه می   : گفتم

کجا؟ قند را   : گفتند. بلند شدم که برگردم   . نتیجه تمام شد    بازجویی در مقابل سرهنگ بی    
بعد جیبهایم را گشتند و قند      ! کی خوردی؟ : خندیدند و گفتند  ! خوردم: چه کردی؟ گفتم  

را پیدا کردند و به زمین انداختند و زیر پا خرد و له کردند و مـن بـا حـسرت بـه ایـن                         
بـا لـه شـدن قنـد        . بدجوری حسرت به دلم گذاشتند    . کردم  ه می حرکت رذیالنه آنها نگا   

کردم که به همراه قند، غرور و شخصیت مرا         احساس می . احساس بدی به من دست داد     
  .کنند هم له می

  
  !اتحاد، مبارزه، پیروزی

دستهایم سـوخته و مجـروح،   . شدید، تقریباً تمام بدنم زخمی بود های در اثر شکنجه 
بـه غیـر از ایـن دائـم     . قسمتهای زیادی از بدنم زخمی و کبود بـود      صورتم ورم کرده و     

در روزهای آخر بـازجویی هـم از شـدت کتـک و             . شنیدم  خوردم و ناسزا می     فحش می 
مثالً وقتی بازجو دسـتور صـد ضـربه         . شکنجه کم کردند و به تهدیدهاشان اضافه کردند       

 کـه بیـست ضـربه       نگـویی : گفـت   زد بعـد مـی      گر بیست ضربه می     داد شکنجه   شالق می 
دانـستم کـه ایـن لطفهـا و           می. ای  ای، آه و ناله کن تا فکر کنند صد ضربه خورده            خورده
ولی من هم بـه روی  . خودشان خبر داشتند که چه خبر است. همه فیلم است  (!) عنایتها  

پـذیرفتم    گرفتم و در ظاهر حرف اورا می        آوردم و حالت تشکرآمیز به خود می        خود نمی 
گـاهی بـه   . ه توانـسته مـرا فریـب دهـد و از ایـن امـر خوشـحال باشـد        تا فکر کنـد کـ    

شد از اینکـه در       گفتم و او خوشحال می      زد مطلبی می    بست و می    گری که مرا می     شکنجه
داد در حالی که همین       رفت گزارش می    زیر شالق حرفی از من بیرون کشیده است و می         

آمد و فحـش خـواهر و    بعدی میگر  شکنجه. حرف و مطلب را قبالً به بازجو گفته بودم   
کـرد بـه    گویی، بعد شروع مـی  گویی ولی به من نمی  چرا به او می…داد که مادر  مادر می 

او هـم  . گفـتم  من هم برای او حرفهای دیگری منتها شبیه به مطالب قبلی می        . کتک زدنم 
  .کشید شد و دست از زدن می خوشحال می

ود من فردی بی سواد، عـامی و عـادی و بـا             به نظرم از آنجا که برای آنها جا افتاده ب         
همـه  : گفتند  حتی آنجا که می   . کردند  تر قبول می    سطح فکر پایین هستم، حرفم را راحت      

. دیدند  مطالب دروغ است، دروغهای من را خیلی عادی و سطحی و بدون پیچیدگی می             
شان   خیلهآنها اصالً در م   . گویم  کردند که من از روی سادگی چنین دروغهایی می          فکر می 

کردند که مـن آدم       شاید اگر فکر می   . گنجید که من از اول بنای فریب آنان را داشتم           نمی
شدند و یـا   با من وارد معامله می!) که نیستم(پیچیده و یا آدم روشنفکر و دانشجو هستم      
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آنان در برخوردهای با من مسائل انسانی را رعایـت          . کردند  به شکل دیگری برخورد می    
و هیچ احترامی در کار نبـود و مثـل یـک حیـوان وحـشی بـا مـن برخـورد                      کردند    نمی
  .طوری که حدود دو ماه مرا لخت مادر زاد نگه داشتند. کردند می

 1352کمیته مشترک فعال شده بود ولـی در خـرداد           ) زندان(با اینکه ساختمان دوار     
ایـن زنـدان از     . مرا از زیرزمین ساختمان شهربانی به طبقه سوم زندان زنان منتقل کردند           

در این زندان حدود یک ماه با       . تیرماه سال پیش در اختیار کمیته مشترک قرار گرفته بود         
صـبحها  .  از گروه گلسرخی و یکی دو نفر دیگر هم سلول بـودم            3منوچهر مقدم سلیمی  

آمد، این هم سـلولیها فـوراً    آمد و یا بازجو به آنجا می      که افسرنگهبان برای آمارگیری می    
خوابیدم، و یـا اگـر    ولی من اگر نشسته بودم، می     . شدند  ابل او برای احترام بلند می     در مق 

کـردم، هـم سـلولیها اذیـتم          شدم و اعتنایی به اینهـا نمـی         رو به در بودم، پشت به در می       
ترا به خدا وقتی    : گفت  سلیمی می . بلند شو و به آنها احترام بگذار      : گفتند  کردند و می    می
ولـی مـن کـار      !  دهـی   ن بلند شو، خودت به جهنم، کار دست ما مـی          شا  آیند جلو پای    می

امـا یـک    . شدم  آمد جلو پایش بلند نمی      پور که می    حتی تیمسار زندی  . کردم  خودم را می  
پور آمد دستم را به دیوار گرفتم         بار که هم سلولیها اصرار کردند، وقتی که تیمسار زندی         

پـور    خواهم بلند شـوم کـه زنـدی         تی می و وانمود کردم که مثالً به زور و زحمت و سخ          
شـان    او فهمیـد کـه دارم مچـل       ! بنشین! بنشین! خواهد بلند شوی    نمی! خواهد  نمی: گفت
  .کنم می

آقا سلیم حالـت چطـور   « منوچهر مقدم سلیمی مرده این حرف بود که به او بگویند          
ادنـد و   د  اگـر پاکـت پاکـت سـیگار مـی         ! اما من نه  . و یا یک سیگار به او بدهند      » است؟

گـاه از     مـن هـیچ   . گفتم من اصالً سیگاری نیستم      کردم و می    کردند، قبول نمی    التماس می 
دیدم که  لذا خود را محتاج به آنها نمی. کردم، حتی برای مالقات     عوامل کمیته تقاضا نمی   

مـرا بـی خـودی      : گفـتم   همیشه هم مـی   . جا آورم   حاال بخواهم حتی تصنعی، احترامی به     
حاال چرا باید به آنها احترام بگذارم؟ چـرا بایـد بیخـودی             . اند  ینجا آورده اند و به ا     گرفته

  التماس کنم؟
 مقابل اتاق شکنجه انتقال دادند،      11بعد از یک ماه مرا از این سلول به سلول شماره            

بـه  . شـنیدم  کردنـد صـدایش را مـی    آوردند و شـکنجه مـی    طوری که هر کسی را که می      
او را بـه    . ات را با عزت شاهی بگـو        رابطه: گفتند  ی می دستگیرشدگان بعد از کتک مفصل    

حتـی بـه او ترفنـد       . خواستند اگر اطالعاتی درباره من دارد بگویـد         زدند و می    شدت می 
از آن طـرف    . زدند که حرفهایت را بگو، چون عزت در مورد تو اعتراف کرده اسـت               می

انـد کـه      گرفتـه : گفـتم   می. دان  گفتند که رفیقت را گرفته      زدند و می    آمدند و مرا می     هم می 
تر سر    گویند، محکم   دانستم راست نمی    چون می . ام  اند، من که همه حرفهایم را زده        گرفته
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رسـید اصـالً مـرا     شان مـی  اگر آنها واقعاً اعترافی و یا مدرکی به دست . ایستادم  حرفم می 
تم کـه   دانـس   لـذا مـی   . کردنـد   گذاشتند و نفس کشیدن را هم برایم ممنوع می           نمی  راحت

وقتـی  . شـان نداشـتم     رو تـوجهی هـم بـه تهدیـدات          خواهند یک دستی بزنند، از این       می
معلـوم بـود کـه      ! رسـند   حاال با این اعتراف کارت تمام است و حسابت را می          : گفتند  می

شدند در حـالی کـه کـسی آنجـا      حتی گاهی وارد اتاق شکنجه می. تهدید و بلوف است   
انداختند و این بازیها که یااهللا، زود         ق به راه می   نبود و سر و صدا و فحش و صدای شال         

او همه چیز را گفته است، دیگر       . حرفهایت را بزن، اعتراف کن، عزت هم همین جاست        
. کنیم  همه چیز لو رفته است، حرفهایت را بزن و خودت را نجات بده وگر نه فالنت می                

 بعد یکی وارد    …کلفت بیاور مرغ و یا باتوم       زدند فالنی برو تخم     بعضی وقتها هم داد می    
نزنید این پسر خـوبی اسـت، مـن     : گفت  کرد و می    شد و شروع به ضمانت می       صحنه می 

او درباره عزت همه    . ببریدش به اتاق دیگر   . کنم که همه حرفهایش را بگوید       ضمانت می 
دانستم که     شنیدم و می    همه این مطالب را می    . حرفهایش را به من زده است و چه و چه         

  .زدند آوردند و می البته بعضی اوقات واقعاً کسی را می. کنند لمی بازی میچه فی
او در  . زدنـد   یک بار یکی از چپیها را گرفته به اتاق شکنجه آورده بودند و شالق می              

: گفتنـد   گران هـم مـی      شکنجه. »اتحاد، مبارزه، پیروزی  «: زد  حین شالق خوردن فریاد می    
ادبانه بین بازجوهـا      خب این حرفها و فحشهای بی     . ات  فالن ننه » اتحاد، مبارزه، پیروزی  «

داد در دل او را       خورد و این شـعار را مـی         وقتی او شالق می   . گران متداول بود    و شکنجه 
گونه مقاوم است و در زیر یـوغ          او کیست که این   : پرسیدم  کردم و از خود می      تحسین می 

ود بیست ضربه شـالق زدنـد و        به او حد  . کشد  شالق هم فریاد اتحاد و مبارزه را سر می        
من الی دریچه در یک تکه خمیر نـان یـا یـک             . زد  او همچنان همان مطلب را فریاد می      

گذاشتم تا کامالً بسته نشود و از همین درز و شکاف دریچـه بـود کـه                   چوب کبریت می  
او با یک سـینی     . مرغ برای اماله بیاورد     دیدم کسی را فرستادند یک شیشه نوشابه یا تخم        

به این ترتیب آن شخص مدعی اتحاد و        .  و نوشابه و لیوان به اتاق شکنجه برگشت        چای
 سـاعت دوازده نفـر   24مبارزه چند دقیقه بعد از خوردن چای بلند شد و رفت، و ظرف      

خواست که بدانم ایـن فـرد کیـست کـه در چنـد دقیقـه چنـین                    خیلی دلم می  . را لو داد  
بـا سـالم و صـلوات اورا بردنـد، امـا      ای در حرفهایش پیـدا شـد و        درجه 180چرخش  

  .نفهمیدم که کیست
گفـتم ایـن قـدر        به آنها مـی   . آمدند  همیشه بازجوها بعد از این کارها به سراغ من می         

. الزم نیست شما در مورد کتاب و نوار و اعالمیه از من بازجویی کنیـد              . سراغ من نیایید  
یها کتـاب و اعالمیـه دادم ولـی         چرا که هر چه در این رابطه باشد قبول دارم، من به خیل            

چون که من دو سال تمام کارم فقـط ایـن           . توانم قیافه تک تک آنها را به یاد بیاورم          نمی
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رسید اعالمیه  ایستادم و به هر کس هم که از راه می سر چهارراه و یا سر خیابانی می     . بود
ها را    آن چهره توانم همه     نمی. دو سال مدت کمی نیست    . دادم  و به بعضیها هم رساله می     

. تازه بعضی از آنها فقط یک بار به من مراجعه و رساله گرفتـه بودنـد  . به یاد داشته باشم 
حاال ممکن است خیلی از آنهـا       . چطور با یک برخورد باید چهره آنها در ذهن من بماند          

لذا اگر کسی بگوید که از عزت اعالمیـه         . توانم آنها را بشناسم     مرا بشناسند ولی من نمی    
گوید چون    توانم بگویم او دروغ می      رساله گرفته است، حتی اگر دروغ هم بگوید نمی        و  

بازی خیلی جالبی بود که با بازجوها شروع کرده بودم، ضمن آنکـه             . حضور ذهن ندارم  
خواستم بفهمانم که جرم من فقط در این حـد            می. کردم که آدم صادقی هستم      وانمود می 

دستگیر شدگان را وادار بـه اعتـراف دروغ کـرده           است و اینکه ممکن است شما برخی        
  !باشید

این برخورد من برای کسانی که به دروغ اعترافی درباره من کرده بودند یک حـسن                
هـایش را رد    رفتنـد و گفتـه      داشت و آن این بود کـه مـأموران دیگـر بـه سـراغ او نمـی                 

.  برایش درست کنـد    کردند تا او دوباره به دروغ اسم فردی دیگر را بیاورد و دردسر              نمی
ها را در حسینیه ارشاد یا فالن مـسجد          شدگان گفته بودند که ما اعالمیه       بعضی از دستگیر  

برای آنکه حرف ایشان درست از آب       . ایم  الی قرآنها پیدا کرده     به  از توی جامهری و یا ال     
تم گذاشـ   ها را در جامهریهای مساجد می       درآید من قبول کرده بودم که من بیشتر اعالمیه        

ای جلو چـشم مـردم    ها را در نقطه  و واقعاً چند بار به حسینیه ارشاد رفته بودم و اعالمیه          
چـرا کـه تیپهـایی کـه بـه آنجـا            . دادم  گذاشتم اما در آنجا خودم به کسی اعالمیه نمی          می
در . آمدند حواسشان جمع بود و ممکن بود مرا بـشناسند و یـا مـن آنهـا را بـشناسم                     می

مـن از اول زیـر بـار حمـل اسـلحه و          . آمـد   د از دستگیری پیش می    نتیجه دردسرهای بع  
امـا سـه مـاه بعـد از         . آنها هم هیچ مدرکی در ایـن زمینـه نداشـتند          . استفاده از آن نرفتم   

او پس از شکنجه شدن گفته بود که فالنـی دو شـب             . گرفتند  دستگیری بود که فردی را      
به سراغم آمدند   . گذاشت  ر متکا می  اش را زی    به خانه ما آمد و شبها هنگام خواب اسلحه        

گفتـی هـیچ وقـت        تو که مـی   ! فالن فالن شده  ! پدر سوخته «: و شروع به زدنم کردند که     
» گوید؟ قضیه اسلحه چیست؟ چه کـارش کـردی؟          ای پس این بابا چه می        نداشته  اسلحه
 آن  .ترسیدم  چرا که از اسلحه می    . ام  گویم، من هیچ وقت اسلحه نداشته       اآلن هم می  : گفتم

گوید پیش من بود، برای من که نبود، مال حسین محمـدی              ای هم که این فرد می       اسلحه
ترسید بین راه این اسـلحه کـار دسـتش        خواست به اصفهان برود، از آنجا که می         بود، می 

بدهد و مأمورین آن را پیدا کنند، آمد و از من خواهش کرد که سـه چهـار روزی آن را                     
کردم کـه     فکر می . ترسیدم  ام می   ن هم از وجود اسلحه در خانه      م. دارم  امانت برایش نگه    

کند، لذا دو شب      تر می   ام را سنگین    ام لو برود این اسلحه پرونده       اگر دستگیر شوم و خانه    
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رفتم و به خانه این شخص رفتم، روز سوم هم که خـود محمـدی                 از ترس به خانه نمی    
که بعد از ایـن زمـان آیـا وقـت           آمد و اسلحه را گرفت و برد، همین شخص هم بگوید            

دیگری اسلحه در دست من دیده است؟ قبوالندن این داستان به بازجویان واقعاً مـشکل               
ولـی حمـل    . بود، خیلی هم اذیتم کردند ولی پای حرفم ایستادم، تـا بـاالخره پذیرفتنـد              

  .ام افزودند سالح را هم به پرونده
 دربـاره  4.فـوت شـده بـود   مرحوم شاهچراغی یکی دو سال پیش از دسـتگیری مـن     

گرفتم کـه او هـم از         گفتم که تمام این نوارها را از آن روحانی می           نوارها به بازجوها می   
آورد   اینکه او چطور و از کجا این نوارها و صحبتهای آقای خمینی را می             . آورد  نجف می 

ذ پیـاده   گرفتیم و روی کاغـ      ما فقط نوارها را می    . خبری نداشتیم، الزم هم نبود که بدانیم      
کپی تکثیـر کـرده توزیـع         آوردیم و با دستگاه پلی      کردیم و بعد به شکل اعالمیه درمی        می
  .کردیم می

دانستم که وجود این اعتـراف در         من پخش اعالمیه و رساله را قبول کرده بودم و می          
این کـار در    . کند  ای برای هیچ کس ایجاد نمی       ای برای من و نه مسئله       ام نه مسئله    پرونده

در سـطح  . گذاری و انفجار و ترور و حمل اسلحه خیلی کوچک و ناچیز بـود  ال بمب قب
شـمار کـسی از کارهـای مـن خبـر             ای معـدود و انگـشت       کارهای عملیاتی هم جز عده    

  .لذا سعی تمام در پنهان کردن این موضوع داشتم. نداشت
توانست تـأثیری در      شان هم نمی    قدر مهم نبود و اعترافات      دستگیری این افراد هم آن    

و مـن از سـطح آگـاهی و اعترافاتـشان و حرفهایـشان حدسـهایی                . پرونده من بگـذارد   
کردند،   زدم، چون اگر آنها یک چریک تمام عیار و مطلعی از کارهای من دستگیر می                می

از نوع برخورد بازجوها معلـوم بـود        . انتظار جار و جنجال و سر و صدای زیادی داشتم         
ولی این نوعی دردسـر و گرفتـاری درسـت و           .  شده خیلی مهم نیستند    که افراد دستگیر  

کردند من نیـز بایـد بـه برخـی از           گاه دستگیر می    حسابی بود که هر کس را که گاه و بی         
  .گفتم مسائل پاسخ می

 –کردم که چه بگویم و چه نگویم          های شالق به این فکر می       من حتی در زیر تازیانه    
ای پیش آمد و خالفش ثابت شد بتـوانم از زیـر آن                مسئله چطور بگویم که در آینده اگر     

شـد،    به افقهای هر سخن و حـرفم در برابـر بازجوهـا کـه ثبـت و ضـبط مـی                    . در بروم 
اینکه اگر اسم فالن کس را ببرم، اگـر دسـتگیر شـود چـه تبعـاتی خواهـد           . نگریستم  می

دائـم در  . هد کـرد داشت و او چه کس یا کسانی را لو خواهد داد یا تا کجا مقاومت خوا    
در . شـود  این فکر بودم که مطلبی را بگویم که بدانم در آخر به کجا وصل یـا خـتم مـی                   

  .حالی که بیشتر بازیگران اعترافات من؛ خودم، مردگان و افراد خیالی بودند
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   5مواجهه با احمد جنتی
صادق کاتوزیان وقتی دو ـ سه شـب جلـوتر از مـن  دسـتگیر شـد بـه مناسـبات و         

 و  از 6اعتراف کرده بـود ) پسران آقای احمد جنتی(طات من با حسین و علی جنتی    ارتبا
مأموران به سراغ حـسین جنتـی رفتنـد امـا او            . جلسات من با حسین اطالعاتی داده بود      

  .فرار کرد و در نتیجه پدر را به جای او دستگیر کرده و آورده بودند
و پایم در گچ بود کـه کمـالی بـا پـا             وقتی او را به نزد من آوردند، هنوز برهنه بودم           
آقای جنتی هم از پشت شیـشه ایـن   . روی گچ پایم رفت که درد شدیدی احساس کردم 

: پرسیدند. حدس زدم که همه چیز بین ما و پسران ایشان لو رفته است      . دید  صحنه را می  
بـل  دانستم که از ق     خب من می  . ایشان آقای جنتی هستند   ! بله: شناسی؟ گفتم   ایشان را می  

نام حسین جنتی وارد پرونده من شده است و قبالً دربـاره او سـؤاالتی از مـن پرسـیده                    
! هیچـی : دادید؟ گفـتم    ای با هم داشتید، چه کارهایی انجام می         چه رابطه : پرسیدند. بودند

ضمن اینکه ایشان   ! توانستم داشته باشم    ای با ایشان می     ایشان جای پدر ماست، چه رابطه     
چـون  : چرا؟ گفـتم : پرسیدند. توانستیم بکنیم ا آخوندها اصالً کار نمی آخوند است و ما ب    

زنند و رعایـت مـسائل امنیتـی را           اینها منبری هستند و همه حرفهایشان را روی منبر می         
. توانستیم به آنها بگوییم و یا کاری به اتفاق ایشان انجام دهیم             کنند لذا ما حرفی نمی      نمی

من با پسرشان دوست بودم و چند بـار بـه           : اسی؟ گفتم شن  پس چطور او را می    : پرسیدند
  .ایم ام و شامی هم با هم خورده شان رفته خانه

بلـه ایـشان حـسین آقـا        : شناسـی؟ گفـت     این فرد را می   : از آقای جنتی هم پرسیدند    
  !هستند، رفیق پسرم است یکی دو بار هم به منزلمان آمده است

وقتی گفتم که هیچ کاری با او       . ده است احساس کردم از آقای جنتی قبالً سؤاالتی ش       
نداشتم، او هم حرف و منظور مرا گرفت و گفت که او رفیق پسرم است و یکی دو بـار                    

کردند کـه مـن قـصد نفـوذ بـه خانـه ایـشان را                  مأمورین فکر می  . به خانه ما آمده است    
از فـرارم  پس از مـدتی کـه   : رفتی؟ گفتم چرا به خانه ایشان می : از من پرسیدند  . ام  داشته
مبـارزه و   ( گذشت، دیگر خسته شده بودم و تصمیم گرفتم که دیگر دنبال این کارها                می

وقتی که با پسر ایـشان دوسـت شـدم و فهمیـدم کـه پـدرش از                  . نروم) فعالیت سیاسی 
های این مدرسه دگم و متحجر        دانستم طلبه   مدرسین مدرسه حقانی است، از آنجا که می       

تند، از او خواستم از پدرش بخواهد که مرا آنجـا ببـرد تـا               نیستند و آدمهای روشنی هس    
شوند که به  آیند و پذیرفته می شود، آنجا کسانی می     نمی: این آقا هم گفته بود    . طلبه بشوم 

لذا من نتوانـستم بـا مـدرک شـشم          . لحاظ تحصیالت حداقل مدرک سیکل داشته باشند      
: ای بـود؟ گفـت   آره چنین قضیه  : داز آقای جنتی پرسیدن   . ابتدایی به این حوزه وارد شوم     

! دقیق خاطرم نیست  . آید، شاید پسرم یک چیزهایی گفته باشد        دانم درست یادم نمی     نمی
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خواستم برای آقای جنتی که حاال پا به سن هم     تمام این دروغها به خاطر آن بود که نمی        
سـیر  و من هم تـا آخـر عمـر ا         . گذاشته بود دردسری درست شود و در زندان گیر بیفتد         

عذاب وجدان شوم و خود را سرزنش کـنم کـه موجـب گرفتـاری یکـی از روحـانیون                    
در حالی کـه    . گناه جلوه دهم    زدم تا به نحوی او را بی        واقعاً خیلی دست و پا می     . ام  شده

من به او اعالمیه داده بودم، با او مشورت کـرده بـودم و صـحبتهایی پیرامـون مبـارزه و                     
  .بودیممسائل سیاسی رد و بدل کرده 

به هر حال موضوع آقای جنتی به همین مالقات و مواجهه خاتمه پیدا کرد، گر چـه                 
چند باری هم در زندان کمیته همدیگر را دیدیم و همیـشه مثـل دو ناآشـنا و ناشـناس،                    

بعد از پـانزده ـ بیـست    . کردیم کردیم و حتی صحبتی با هم نمی اعتنایی به همدیگر نمی
  . و رفت و خیال ما راحت شدروزی هم وی را آزاد کردند

  
  7با گروه گلسرخی

برای اینکه مبارزین مسلمان را بیشتر آزار و اذیت دهند، چپیهای مارکسیست را با ما               
کردنـد، نظـر      صـحبت مـی   . بعضی از آنها آدمهای باشعوری بودنـد      . کردند  هم سلول می  

نبودند و مثل سـوهان     گونه    اما بعضی از آنها این    . کردند  دادند و رعایت حال ما را می        می
مثالً فردی بود که هفته به هفته دست و صورتش را           . شدند  به روح و روان ما کشیده می      

به طهارت و پاکی هم کـاری  . کرد رفت سرپا ادرار می     شست، وقتی به دستشویی می      نمی
مالیـد و بـر سـر سـفره           آمد دستهایش را به هم می       وقتی هم از توالت بیرون می     . نداشت

بیشتر مواقع هم در سلول زیـر پتـو خوابیـده           . خورد  و با همان دستها غذا می     نشست    می
حـداقل بـرو دسـت و       . خوانی به جهـنم     گفتم حاال نماز نمی     صبح به صبح به او می     . بود

نشـستیم    از اینکـه مـا بـه حـرف و گفتگـو مـی             . کرد  اما اعتنایی نمی  . صورتت را بشوی  
  .گذارید بخوابیم کرد که چرا نمی اعتراض می

من از همان ابتدا    . کرد تا از ما حرف بکشد       گاهی ساواک کسی را با ما هم سلول می        
من زیر بازجویی هـستم و      ! آقا جان : گفتم  به این فرد می   . متوجه این تله و دام آنها بودم      

تواند از    شد که نمی    لذا او هم حواسش جمع می     . حال و حوصله کتک خوردن هم ندارم      
گفتم بیـا     مثالً اگر او ترک بود می     . کردیم  کشی می    هم وقت  بعضی وقتها . ما حرفی بکشد  

نشـستیم و   بعد می . آموزم  تو به من زبان ترکی بیاموز و من هم به تو زبان خوانساری می             
  .گویند گویند و ترکها چه می گفتیم به فالن چیز، خوانساریها چه می می

در آنجـا بـا منـوچهر        در طبقه سوم زندان زنان بردنـد         17وقتی مرا به سلول شماره      
ای بـه   او و بقیه چه احترامـات فائقـه   . مقدم سلیمی و یکی  دو نفر دیگر هم سلول شدم          
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های گروه گلسرخی هـم       بچه  زمانی که من در کمیته بودم، برو      . گذاشتند  عوامل کمیته می  
  وضع خیلـی خـوبی      به لحاظ مقاومت   گیری نخوردند و    کتک چشم آنها  . در کمیته بودند  

اهللا دانشیان از بقیه بهتر بودنـد، کـه       های آنها فقط گلسرخی و کرامت       از بچه .  نداشتند هم
 و طیفور بطحایی هم مقداری کتک خـورده         8البته عباس سماکار  . هر دو هم اعدام شدند    

در نتیجه  . چون شکوه فرهنگ، از اعضای این گروه همه چیز را اعتراف کرده بود            . بودند
مانـدگان    از میان زنده  . ز آن هم در تلویزیون پخش شد      دادگاه هم علنی بود و بخشهایی ا      

این گروه فقط عباس سماکار و طیفور بطحایی وضع خوبی داشتند و بعداً هم در زندان                
تا آن  .  دستگیر کردند  52گلسرخی و مقدم سلیمی را در فروردین        .  خوبی گرفتند   مواضع

قلعه  ، مقدم سلیمی را به زندان قزلبعد از پایان بازجوییها. موقع پرونده اینها لو نرفته بود
تـا مهـر   (گلسرخی در قصر یکی ـ دو ماهی  . و گلسرخی را به زندان قصر منتقل کردند

اما بعد از اینکه برخـی افـراد ایـن گـروه حاضـر بـه همکـاری شـدند و                     . با ما بود  ) 52
ش ا  اطالعات خود را لو دادند، آمدند و گلسرخی را به اوین بردنـد و در آنجـا شـکنجه                  

  .بعد هم به خاطر دفاعی که در دادگاه کرده بود اعدامش کردند. کردند و شالق زدند
  

  )1352 –53(حد شکنجه در کمیته مشترک 
مـن تقریبـاً تیـر و      .  بود 11اتاق شکنجه در طبقه سوم زندان زنان، مقابل اتاق شماره           

 تخت فلزی بـه     یک.  متر بود  3×4اتاق شکنجه حدوداً    .  را در آنجا به سر بردم      52مرداد  
 متر، طنابی برای بستن دستها و پاها به تخت، چنـد عـدد شـالق در       2×2/1ابعاد تقریبی   

 …ها و ضخامتهای مختلف، یک باطری ماشین برای تأمین برق باتوم الکتریکـی و               اندازه
  .از جمله وسایل این اتاق بود

و را احاطه کـرده  آوردند، اگر مهم بود، چند بازجو ا     وقتی متهم را به اتاق شکنجه می      
زد دیگری لگـد و آن      کردند یا یکی شالق می      می» سین جیم «زدند،    با هم او را شالق می     

هم صدای آنها بلنـد بـود و هـم          . که چاشنی همه اینها فحش و ناسزا بود       . دیگری سیلی 
از طرفی هم ممکن بود بقیه زندانیان را هراس و ترس فـرا بگیـرد کـه                 . صدای مأمورین 

در مدتی که بازجوها مشغول ضرب و شـتم و          . های آنها باشد     از هم پرونده   مبادا آن فرد  
کـشیدند و در نـاراحتی بـه سـر            سر و صدا بودند، سایر زندانیان در سلولها عـذاب مـی           

اصالً گاهی  . شد ناراحت بودند    هم برای خود و هم برای فردی که شکنجه می         . بردند  می
دند و به متهمین و زنـدانیان فحـش و بـد و          کر  بازجوها درهای سلولهای دیگر را باز می      

  .کردند گفتند و تهدید می بیراه می
در حد سوزاندن با آتش سیگار و فنـدک  ) 52شش ماهه اول    (ها در آن زمان       شکنجه

شـالق بـا کابـل      . باالترین شکنجه هم شالق بود    . چک و لگد که جای خود داشت      . بود
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زدنـد کـه      آمدنـد و حـرف مـی         کوتاه می  قدر سریع در برابر این شکنجه       بعضیها آن . برق
هـای شـالق بـه کـف پـا روی             ؛ تازیانـه  »گـشا   مـشکل «: گفتند  گران به شالق می     شکنجه
با هر ضربه شالق، درد تا مغـز اسـتخوان آدم را در بـر    . گذاشت های عصبی اثر می  رشته
شد کف پـا      تکرار شالق موجب می     . کشید  گرفت و به اصطالح تا مغز آدم سوت می          می
  .شت اضافی بیاورد و برآمدگی در کف پا ایجاد شودگو

دسـتبند زدن صـلیبی از       .آویزان کردن به صورت وارونه وچرخاندن نیز در کار بـود          
در این شکنجه فرد را از مچ دست به دیوار صاف           . تر بود   ها غیر قابل تحمل     همه شکنجه 

ا در طـرفین و  کردند که سنگینی بدن موجـب کـشیده شـدن دسـته             ای آویزان می    یا نرده 
کردکـه هـر آن       آدم احـساس مـی    . شـد   فشار طاقت فرسایی در مچ و آرنج و کتـف مـی           

ادامه این شکنجه و تحمل آن بیشتر از بیـست دقیقـه ممکـن    . رگهایش پاره خواهد شد
شـد، بعـد چهـار        کرد و حرکت خون کند و دستها کبـود مـی            نبود، چرا که دستها باد می     

آمـد    خواستند که حرف بزند، اگر به زبان می         ند و از او می    گذاشت  ای زیر پای فرد می      پایه
یک سال بعد . کشیدند بست دوباره چهار پایه را از زیر پایش می که هیچ، اگر دم فرو می

هـای دور دایـره       که مرا به ساختمان اصلی بازداشتگاه کمیته آوردند، چندین بار از نـرده            
  .…کهام دادند  آویزانم کردند وتا سرحد مرگ شکنجه

بـرای بـرق آن از باطریهـای ماشـین اسـتفاده       .هـا بـاتوم برقـی بـود     از دیگر شکنجه
. این باتوم مثل باتومهای پاسبانها بود منتها باتوم اینها، برقـی و السـتیکی بـود   . کردند می

با  .ای فلزی داشت، در دسته آن یک شاسی بود کشی و المنت و سرآن قطعه داخلش سیم
سـوزاند، بلکـه    نمـی  .لرزاند شد و بدن را می باطری وارد باتوم میفشردن آن، ولتاژ برق 

  .داد حالت رعشه به آدم دست می
 در  52های سخت و وحشتناک، آپولو بود کـه تقریبـاً از سـال                یکی دیگر از شکنجه   

بـستند،    وقتـی کـسی را بـه آن مـی         . گرفـت   ساختمان اصلی کمیته مورد استفاده قرار می      
  . ریخت کرد، و به هم می د که اعصاب و روانش را خراب میدا سردردی به او دست می

بزرگ کـردن  . کرد ها بیش از خود شکنجه، افراد را اذیت می جنبه روانی این شکنجه
دلهـره و   . کـرد   ها و شایعه در خـصوص آنهـا، دل زنـدانی را خـالی مـی                 بعضی شکنجه 

  .ه شودشد که آدم زودتر مقاومتش شکست ای موجب می وحشت داشتن از شکنجه
در مورد ناخن کشیدن، من ندیدم و نشنیدم که بنشینند و با انبردست، ناخن کسی را                

گاهی هم سـه یـا چهـار        . پرید  زدند، از بیخ می     وقتی روی ناخن شالق می    . از بیخ بکنند  
کردند، بعد فندک یا شمع زیر سوزن روشن  گرد را تا نیمه در زیر ناخن فرو می سوزن ته

شـد،    بعد از مدتی زیر این ناخن سیاه می       . آوری داشت       سوزش عذاب این کار   . کردند  می
  .افتاد کرد و بعد از چند روز می چرک می
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یـا  . کردند قبول ندارم شکستند و اماله می اند بطری می من این گفته را که برخی گفته     
این درست نیست کـه کـسی بگویـد در آنجـا کـاری      . حداقل اینکه من ندیدم و نشنیدم   

گـر آلـتش را در دهـان کـسی       کردند یا اینکـه فـالن بـازجو یـا شـکنجه             ت می منافی عف 
داد   اگر چنین کاری روی می    . من نشنیدم که کسی بگوید با من چنین کردند        . گذاشت  می

چرا که میزان مقاومـت فـرد بـه رخ کـشیده            . شد و ابایی از طرح آن نبود        حتماً گفته می  
آنها . قابل بررسی است   زنان مطرح شده،     بعضی جاها هم که تجاوز به دختران و       . شد  می

ایهـا و     هـا هـم مثـل تـوده         اگـر از سـایر گـروه      . کردنـد   کردند اما عملـی نمـی       تهدید می 
مارکسیستها درباره شکنجه و مقاومت سؤال شود، اگر صـداقت داشـته باشـند خواهنـد                

ا در  قبل از آن هم کـه فعالیتهـ       . رسید   به بعد شکنجه به این حد نمی       52گفت که از سال     
اگـر از   . کردند  سطح پخش اعالمیه بود  برای آن، کسی را شکنجه جنسی و حیثیتی نمی             

) کردنـد   کسانی که فعالیت مـسلحانه و چریکـی مـی          (9های مجاهد هم پرسیده شود      بچه
. خواهند گفت که شکنجه، شالق با کابل بود، برای اقرار گرفتن همین شالق کافی بـود                

ند مگر اینکه یقین داشتند دختری حرفهـای مهمـی دارد و          زد  معموالً دخترها را کمتر می    
البته موارد استثنایی بـود ماننـد اعظـم    . کردند زند، با این حال لخت و برهنه هم نمی    نمی

امینی را حتی به بیمارسـتان      . روحی آهنگران و فاطمه امینی که زیر شکنجه کشته شدند         
، 10وحید افراختـه اعـدامش کردنـد      زنی هم بود که با      . بردند ولی در همان جا فوت کرد      

  .البته وحید و این خانم در بازجویی خیلی ضعیف ظاهر شدند
بردند، گاهی برخی دختران و زنـان  را هـم             از آنجا که مرا به دفعات به بازجویی می        

آرش هم  . سپردند  بازجویی از دختران را بیشتر به آرش و رسولی می         . آوردند  به آنجا می  
زد و    لگد مـی  . پیچید  کشید و دور سرشان می      گرفت، می   ایشان را می  زد و موه    آنان را می  
البتـه شـاید مـوارد      . امـا تجـاوزی در کـار نبـود        . داد  فحشهای رکیک می  . کرد  تهدید می 

حـال اینکـه    . دختران لباس زندان به تن داشتند     . استثنایی بوده که من از آن خبری ندارم       
. صـحیح نیـست   ! شد، نه   نها بی احترامی می   کردند و به آ     طرح شود لباس آنان را پاره می      

ممکن بود همین طـوری پـا روی        . آوردند  هیچ وقت شلوار و پیراهن دخترها را در نمی        
ای غیر از این      نمونه. صحبتها جنبه تهدید داشت   . سینه دختری بگذارند، اما تجاوز هرگز     

 اینکه استثنایی   اما. نیست، و اگر کسی هم بخواهد غیر از این ادعا کند قابل قبول نیست             
ای   پیش آمده باشد و یا خود طرف به دالیل مختلف تاکنون بیان نکرده باشد، آن مـسئله                

  11.جداست
اند که بازجویی آمده و آلتش را به دهان او گذاشـته و ادرار کـرده                  بعضیها ادعا کرده  

ریختنـد و     شاید آب نمک را به دهان کـسی مـی         . چنین امری وجود نداشته است    . است
اصالً خودشان از چنـین     . تند باید این ادرار را بخوری، ولی واقعاً ادرار نبوده است          گف  می
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آمد که در مورد متهمی به صـورت کـامالً            پیش می  البته   12.داشتند  حرکتی باید واهمه می   
تمام حدود را زیر پا گذاشته به طرز وحـشیانه و غیـر قابـل               . کردند  استثنایی برخورد می  

گـران    کرد این بازجوها و شـکنجه       طوری که آدم یقین می    . کردند  یباوری با متهم رفتار م    
راهـی و انحـراف       با متهمینی که با اعترافـات خـود موجـب گـم           . بیماری سادیسم دارند  

زدنـد چنـین برخـورد        شدند و یا آسیبهایی به ساواک و کمیته مـشترک مـی             مأمورین می 
 خـاطر کینـه و عـداوت        بعضیها هـم بـه    . شدند  شد، و حتی در زیر شکنجه کشته می         می

  .شدند شخصی بازجوها به چنین سرانجامی دچار می
در بار دومی که مرا بـه       . بار و غیر انسانی در حق من نیز روا شد           چنین برخورد مرگ  

کمیته مشترک آوردند، حدود دو ماه و نیم  مرا روی تخت مـصلوب کردنـد و از آپولـو                    
   ...برای به حرف در آوردنم استفاده کردند، که

  
  :نوشتها یپ
ز و برانـداز، عملیـات   هـای سیاسـی مبـار       ، با افزایش حرکتهای مـسلحانه گـروه       1340در اواخر دهه    ـ  1

امـا در رونـد   . ضدبراندازی و مقابله جویانه نهادهای امنیتی ـ  اطالعاتی کشور نیـز رو بـه فزونـی نهـاد     
سرکوب حرکتها و مهار مبارزین، چند برخورد منجر به درگیری بین مراکز و نهادهای امنیتی و انتظـامی                  

ور برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی        شورای امنیت کش   1349در آذر   . و اطالعاتی کشور روی داد    
 انتظامی را موظف کرد تا      –در چرخه برخورد با مبارزین و عملیات ضدبراندازی، تمامی تیمهای امنیتی            

در اواسـط   . پیش از هر حرکت و عملیات ضد براندازی با یکدیگر هماهنگیهای الزم را صـورت دهنـد                
هـای مـسلح و برانـداز، تـشکیالت           جویانـه بـا گـروه       ه برای تداوم و هماهنگی عملیات مقابل      1350سال  

سـاواک و   ) امنیـت داخلـی   (با مشارکت اداره کـل سـوم        » کمیته مشترک ضد خرابکاری   «جدیدی به نام    
حال تأسیس کمیته به صورت رسمی به اوایل          با این . ادارات دوم ارتش، شهربانی و ژاندارمری ایجاد شد       

  . گردد  بر می1350بهمن 
ضد خرابکاری فعالیت خود را در اداره اطالعات شهربانی کشور مستقر در ساختمان             کمیته مشترک   

شـروع کـرد، امـا      ) باغ ملـی  (زندان موقت شهربانی در مجاورت شهربانی کل کشور واقع در مرکز شهر             
شمال غرب میـدان    (واقع در میدان مشق     ) 1316ساخت آلمانها به سال     (مدتی بعد به ساختمان مستدیر      

  . منتقل شد) توپخانه
ای    کمیتـه  1349، در آبان    )مدیر کل اداره سوم   (پیش از تشکیل کمیته مشترک به دستور سپهبد مقدم          

ها، در اداره سوم به وجود آمد که خیلی زود از مسیر اصلی خودش                برای بررسی اغتشاشات در دانشگاه    
  . های برانداز و مسلح را کشف کرد خارج شد و گروه

ای ضدخرابکاری بـه سرپرسـتی منـوچهر هوشـنگ ازغنـدی       ر اوین کمیته د1350همچنین در سال  
هـای مبـارز و       مقابله بـا گـروه    (ای به همین منظور       و در شهربانی نیز کمیته    ) معروف به دکتر منوچهری   (

زیر نظر رئیس شهربانی، به سرپرستی حسن ختـائی، و کارمنـدان اداره اطالعـات شـهربانی بـه                   ) برانداز
ها سبب اصلی تشکیل      هماهنگی و برخوردهای مذکور بین تیمهای عملیاتی این کمیته        نا. وجود آمده بود  

  . به فرمان شخص شاه شد1350کمیته مشترک ضد خرابکاری در بهمن 
شـان مـأمور بـه خـدمت در کمیتـه مـشترک               های مزبور منحـل و کارمنـدان        پس از آن تمامی کمیته    

  .التأسیس قرار گرفت کمیته جدیدگردیدند و کلیه سرنخهای عملیاتی نیز در اختیار 
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در کمیته مشترک، ابتکار عمل در دست اداره کل سوم ساواک بود و غالب مأموران بـه کـار گرفتـه                     

این مأموران با شرکت در کالسهای آموزشی زیـر نظـر مدرسـان ایرانـی و                . شده در آن از ساواک بودند     
 بـازجویی و   اقبت، عملیات ضـد برانـدازی،  اسرائیلی و نیز کسب تجربه، مهارت فراوانی در تعقیب و مر       

  . شکنجه دست یافتند
و معـاون   ) رئیس وقت شهربانی  (اولین رئیس کمیته مشترک ضدخرابکاری سپهبد جعفرقلی صدری         

و رئیس ستاد آن پرویز ثـابتی از        ) ریاست وقت گروه اطالعات شهربانی    (اهللا جعفری     کمیته تیمسار فضل  
پور، دومین رئیس آن بـود کـه          سرتیپ رضا زندی  . بود)  به مقام امنیتی   معروف(مقامات بلند پایه ساواک     

 تـرور شـد و جـای خـود را بـه سـرتیپ       1353 اسـفند  26توسط تیمی از سازمان مجاهـدین خلـق در      
  . ای نیز آخرین رئیس کمیته مشترک بود سرتیپ جالل سجده. اصغر ودیعی داد علی

مدرضا پهلوی رسید که براساس آن سازمان کمیته         پیشنهاداتی به تصویب مح    1352در اوایل خرداد    
اطالعاتی، اجرایی و پشتیبانی تقسیم و رئـیس        ) هر واحد در حد یک اداره ساواک      (مشترک به سه واحد     

همچنین باید بولتنهای ویژه کمیتـه از طریـق سـاواک بـه             . شد  کمیته نیز از بین امرای ساواک انتخاب می       
های مـصوب شـاه، تـأمین اعتبـارات مـالی کمیتـه از بودجـه                از دیگـر پیـشنهاد    . رسـید   دست شـاه مـی    

  .وزیری و تعیین محل استقرار آن در شهربانی بود نخست
و دو  )  متر 5/1× 5/2( سلول   86بازداشتگاه کمیته مشترک ضدخرابکاری دارای چهار بند انفرادی با          

سـلولها  . ها بود   شکنجهترین     سلول بزرگ با ظرفیت دویست نفر، محل اعمال وحشیانه         18بند عمومی با    
رو   و اتاقهای هر بند در راهرویی بود که در طول از هم جدا شده بود تا زندانیان نتوانند سـلولهای روبـه                     

ای   در کوچـه  )  متـر  1×2سلولهای کوچـک    (گاهی سه سلول انفرادی     «: گوید  اختر رودباری می  . را ببینید 
گذشـتیم، در آن   بتدا از جایی به انداره یک در می    خواستیم به آنجا وارد شویم ا       قرار داشت و وقتی ما می     

رسـید ایـن سـلولها        به نظـر مـی    . کوچه با فاصله یک متر از دیوار بیرونی سه سلول انفرادی قرار داشت            
  » .حاصل تبدیل سلولهای جمعی به سه سلول است

تعبیـه  گـران     در سه طبقه ساختمان مدور بازداشتگاه کمیته، اتاقهای مخصوص بازجویـان و شـکنجه             
بود که در آن متهم و زندانی تـا سـر حـد مـرگ     » اتاق حسینی«یا » اتاق تمشیت«از جمله آنها . شده بود 

بندی و محصور شده  هایی حفاظ   محوطه دوار بازداشتگاه، با نرده    . شد تا اعتراف و اقرار نماید       شکنجه می 
ود را از طبقـات بـاال بـه پـایین      تا متهم نتواند خ   . شد  دیده می » S«که در تمامی قسمتهای آن حرف       . بود

  . بیندازد و خودکشی کند
دوشهای حمام  . زندانیان در بازداشتگاه کمیته به لحاظ استفاده از دستشویی و حمام در مضیقه بودند             

ها و ضربات شالق در تنهـا بهـداری           زخمها و جراحتهای ناشی از شکنجه     . در طبقه همکف قرار داشت    
سواد این بهداری برای کـاهش دردهـای زنـدانیان     شد و پزشکیار کم ان میکمیته به طرز نامطلوبی پانسم   

  . کرد و آسپرین اکتفا می) نوالژین(فقط به تجویز چند مسکن 
 آپولو، سـوزاندن نقـاط       دستبند قپانی، آویزان کردن صلیبی، شوک الکتریکی،        آویزان کردن از سقف،     

 هیتردار، باتوم برقی و از همه باالتر شالق بـا           حساس بدن با فندک و شعله شمع، قفس هیتردار، صندلی         
  . های جالدان و مأموران شکنجه کمیته مشترک برشمرد ترین شکنجه توان از متداول کابل برقی را می

، محمـد علـی     )رسـولی (تـوان از ناصـر نـوذری          گران و بازجویان کمیته می      ترین شکنجه   از معروف 
، فریـدون تـوانگری     )تهرانـی (، بهمـن نـادری پـور        )هریمنـوچ (خواه    ، منوچهر وظیفه  )حسینی(شعبانی  

  .  نام برد…و ) مصطفوی( مصطفی هیراد  ،)محمد خوشگله(، محمد تفضلی )زمردی(، زمانی )آرش(
ای ، محمـد علـی رجـایی،          اهللا خامنـه    همچنین برخی از زندانیان سیاسی کمیته عبارت بودند از آیت         

خـسرو    اهللا ربـانی شـیرازی،      اهللا اشـرفی اصـفهانی، آیـت         آیـت  اهللا قاضی طباطبـایی،     کاظم ذواالنوار، آیت  
اهللا شـاهی،     عـزت   مسعود رجوی، بهزاد نبوی، مـصطفی جـوان خوشـدل،             گلسرخی، دکتر علی شریعتی،   
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موسـوی، زهـرا    ) عفـت (، رضوانه دباغ، عصمت باروتی، فاطمه       )دباغ(مهدی غیوران، مرضیه حدیدچی     

محتاج، رقیـه واثقـی، وجیهـه       ) مهین(ریده کمالوند، معصومه    جزایری، طاهره سجادی، اختر رودباری، ف     
  . …)همسر سعیدحجاریان(ملکی، اکرم شیخ حسنی، فاطمه حسینی، وجیهه مرصوصی 

نـانکلی، حـسین    تـوان از امیـر مـراد    های مأموران کمیته جان باختند می از کسانی که بر اثر شکنجه
  . رداصل، محمد دزیانی و فاطمه امینی نام ب کرمانشاهی

خوییهـا و ظلـم       ای از سیاهیها، درنده     ای شده که در آن گوشه       این مکان مخوف اکنون تبدیل به موزه      
ها و ایستادگیها را در طـرف دیگـر بـه     گران در طرفی و نیز مقاومتها، حماسه     بی حد بازجویان و شکنجه    

  . تصویر کشیده است
 ؛ نتـایج  10713، شمــ  کیهـان ؛ 7-6، 195، شمــ  کمـان ؛ 283، خاطرات احمد احمد  ؛  190-184دالنوا،  (

  ) بازدید تحقیقی از موزه عبرت
. پور در کمیته مشترک بود      دار معاونت تیمسار زندی     افتخاری، و عهده  نگ  سرهنگ عباس زمانی، سره   ـ  2

  . است رئیس زندان قصر ، از سرگرد زمانیاو، غیر
او در دبیرسـتان از     . ان ابهر به دنیا آمد     در شهرست  1314وردی به سال      منوچهر مقدم سلیمی فرزند اهللا    ـ  3

نیکخـواه  . کالسیهای پرویز نیکخواه بود که هر دو در سازمان جوانان حزب تـوده عـضویت داشـتند                  هم
برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و به عضویت کنفدراسیون جهانی دانشجویان درآمد و سـلیمی بـه                  

نیکخـواه پـس از     . هـم در نیـروی دریـایی گذرانـد        سازی مشغول شد و مـدتی را          کار نقاشی و مجسمه   
اعـضای  . بازگشت به ایران، گروهی کمونیست ـ مائوئیست شکل داد که سلیمی یکی از اعضای آن بود  

 دسـتگیر و گـروه آنـان متالشـی       1344 فروردین   21جای دخالت در ترور شاه در         این گروه به اتهام نابه    
 شاه قرار  (!) ماه، مورد عفو ملوکانه 30 که پس از تحمل مقدم سلیمی به سه سال زندان محکوم شد    . شد

او پس از آزادی به گروه کُر تاالر رودکی پیوست و بعد یک آتلیه نقاشی دست و پـا                   . گرفت و آزاد شد   
فرهنـگ  ( با خسرو گلسرخی آشنا شد و هر دو به اتفـاق شـکوه میرزادگـی                 1351سلیمی در سال    . کرد

بـا  . دند و در تداوم این محفل درگیرِ در اندیشه طـرح ترورشـاه شـدند              محفلی مطالعاتی شکل دا   ) رازی
ای  او پس از دستگیری، همکـاری گـسترده  . فرجام ماند  این اندیشه بی   52دستگیری سلیمی در فروردین     

سلیمی در دادگاه . را با ساواک آغاز کرد و با اعترافاتش افراد بسیاری را به حلقه اسارت ساواک در آورد
  . ه سال حبس جنایی محکوم گردیدبه پانزد

او در زندان، دوران سیاهی را برای خود رقم زد و به همکاری کامل با پلیس و ساواک کشیده شـد                     
  .فرستاد نوشت و می های سراسر مدح و مجیز به مقامات دربار و دولت و شخص شاه می و پیوسته نامه

 بـا   1355 رستاخیز در آمد و در بهمـن          به درخواست خود از زندان به عضویت حزب        1354او در سال    
قـرار گرفـت و     (!) رانی متملقانه و مدح انقالب سفید مورد عفو ملوکانه            برگزاری جشن سپاس و سخن    

  . اش مشغول شد وی پس از آزادی به کار در آتلیه. آزاد گردید
   ) اطالعات محقق؛135-132؛ صالحی، 586-540 ،ترور شاه(
  .  فوت شد1349راغی امام جماعت حسینیه ارشاد بود که در خرداد سیدعلی شاهچ االسالم حجتـ 4
ای روحـانی بـه دنیـا          در روستای الدان اصفهان و در خانواده       1305احمد جنتی فرزند هاشم به سال       ـ  5

. تحصیالت علوم قدیم و بخشی از دروس حوزوی را در مدرسه جده بزرگ در اصفهان طـی کـرد                 . آمد
 بـه   1340از  . ی را در مـدارس فیـضیه و حجتیـه پـی گرفـت               الت حوزو  به قم رفت و تحصی     1324در  

 به بعـد در شـورای       1342از  .  پرداخت کفایهو  رسائل، مکاسب، معالم     شرح لمعه،    و   اصول فقه  تدریس  
کـرد و در همـین دوره بـه فعالیـت             مدیریت مدرسه حقانی با آقایان صـدوقی و بهـشتی همکـاری مـی             

جنتی در سال   . کرد  جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت می        تبلیغی روی آورد و در       -سیاسی
 نیز دستگیر و    1351او در سال    .  روز در زندان قزل قلعه زندانی گردید       77 دستگیر شد و به مدت       1345
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احمد جنتی پس از پیروزی انقـالب مـدتی حـاکم شـرع             . به مدت سه سال به اسدآباد همدان تبعید شد        

اهللا امامی کاشانی به عضویت شورای تبلیغـات           به دعوت آیت   1360در بهار   . بودتهران، اصفهان و اهواز     
مدرسه عالی شهید مطهری درآمد و از آنجا طرح تأسیس سازمان تبلیغات اسـالمی را بـه همـراه آقایـان         

 به عنوان نماینده مردم 1361او همچنین در سال   . عبایی، شرعی و امامی کاشانی پی ریزی و پیاده کردند         
سـایر مـسئولیتهای او در نظـام جمهـوری اسـالمی            . زستان در مجلس خبرگان رهبری انتخـاب شـد        خو

، )1366-69(هـا     اهللا منتظری در دانـشگاه      عضویت در شورای مرکزی نمایندگیهای آیت     : عبارت است از  
 به بعد، عـضویت در مجمـع        1369از  ) ای  اهللا خامنه   آیت(عضویت در شورای مرکزی نمایندگان رهبری       

 1358از اواخـر    (خیص مصلحت نظام، امامت موقت نماز جمعه تهران، عضویت در شورای نگهبـان              تش
   …و ) تا کنون 

نامـه تبلیغـاتی انتخابـات خبرگـان      ؛ ویژهwho is who, 154؛  3 ، 24/9/1361 ، 16892، شمـ  اطالعات( 
  ) 656، با کد ملی 1377

  ). 4صفحه  (7بنگرید به سند شماره ـ 6
گـروه  «ترین محاکمات سیاسی عصر محمد رضا پهلوی، دادگاه          پر سر و صداترین و جنجالی     یکی از   ـ  7

؛ گلـسرخی   )گروه گلسرخی (بر عکس شهرت گروه به این نام        .  است   1352در دی و بهمن     » گلسرخی
در موارد اتهامی این گروه کمترین نقش و سهمی به عهده داشـت، امـا دفـاع محکـم و ایـدئولوژیک و                       

  . شد» گلسرخی « ب اتصاف گروه به نام زیبای وی سب
مـادرش  . هجده ماهه بود که پدرش را از دسـت داد         .  در رشت زاده شد    1322خسرو در دوم بهمن     

) پـدر مـادری   (اش حـاج شـیخ محمـد وحیـد            را به قم برد تا پدربزرگ روحـانی       ) فرهاد(او و برادرش    
بستان سنایی و بخشی از دوران متوسـطه را  خسرو دوران ابتدایی را در د. حضانت آنها را به عهده بگیرد 

 سبب مهاجرت این خـانواده      1341فوت پدر بزرگ در سال      . در دبیرستان حکیم نظامی شهر قم گذراند      
که روزها مشغول کار بود، درسش را در کالسهای شبانه دبیرستان خزائلی              خسرو در حالی  . به تهران شد  

 اولـین تجربـۀ   اطالعـات کـار در روزنامـه   .  آغـاز کـرد  خواند و دیپلم گرفت و همکاری با مطبوعات را  
نیز همکاری کرد و به نقـد شـعر و کتـاب             کیهان   وآیندگان  های    پس از آن با روزنامه    . مطبوعاتی اوست 

 با عاطفه گرگین ازدواج کرد و صاحب پـسری بـه   1348در سال . آزمایی کرد پرداخت و در نقاشی ذوق   
  . شد» دامون«نام 

همچنین او در این دوره به کار ترجمـه و          .  است 1345به حوزه شعر از سال      ورود جدی گلسرخی    
 تنها اثر منتـشر شـده از او در قالـب کتـاب              سیاست هنر، سیاست شعر   تألیف نیز روی آورد با این حال        

  . است
 بـه اتهـام     1344سلیمی قبالً در سـال      .  با منوچهر مقدم سلیمی آشنا شد      51گلسرخی در اوایل سال     

شـاه آزاد   (!)  ماه زندان به عفـو ملوکانـه         30ترور شاه در کاخ مرمر دستگیر و پس از تحمل           دخالت در   
مانـد    این دو  با همراهی شکوه فرهنگ محفلی مطالعاتی ترتیب دادند که شکوه از ادامه راه باز                . شده بود 

لیمی و گلـسرخی    ولی آن دو در ادامه ارتباط خود به ترور شاه اندیشیدند اما این اندیشه با دستگیری س                
اهللا دانـشیان و طیفـور        نگـاری بـه گـروه کرامـت         شکوه پس از مدتی روزنامـه     .  دفن شد  52در فروردین   

عالوه بر این طیفور بـا گـروه        . بطحایی متصل شد که آنها نیز در فکر گروگانگیری فرح و ولیعهد بودند            
ر مدرسـه عـالی سـینما و        کالسـیهای خـود د      دیگری شامل رضا عالمه زاده و عباسعلی سـماکار از هـم           

  . تلویزیون ارتباط داشت که آنها در فکر ربودن فرح در فستیوال  فیلم کودکان و نوجوانان بودند
پس از اینکه این افراد دستگیر شدند، مشخص شد که چهار تیم در ارتباط با هم، آن هم نه سـازمان              

دیگـری تـیم دانـشیان، بطحـایی، امیـر          یکی تیم عباس سماکار و رضا عالمـه زاده،          . یافته، وجود داشتند  
حسین فتانت و یوسف آلیاری، تیم بعد شامل شکوه میرزادگی، ابراهیم فرهنگ، مریم اتحادیـه، مرتـضی                 

 



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  سیلین به قدر یک پنی
 بود که از لحن و نوع گفتار بازجوها و مأمورین فهمیـدم کـه               1352تقریباً مرداد ماه    

آنها معتـرض و شـاکی بودنـد کـه اطـالع و خبـر در خـور          . ام تمام شده است     بازجویی
د، مبارز و چریک و یـا       به واسطه من حتی یک مجاه     . اند   نیاورده  اعتنایی از من به دست    

من افراد زیـادی را     . کسی که چند سال سابقه فعالیت سیاسی داشته باشد به زندان نیفتاد           
اما به اندازه سر سوزنی از طـرف مـن بـه کـسی آسـیبی      . شناختم در ارتباط با مبارزه می  

کـسی یافـت   . زده نبودم و خیـالم آسـوده بـود    از این بابت هم در زندان خجالت . نرسید
  .شد که بگوید من به خاطر اعتراف عزت پایم وسط کشیده شد نمی

یعنی کـسانی بودنـد کـه دسـتگیر شـده بودنـد و              . البته عکس این قضیه درست بود     
درباره من اعترافاتی کرده بودند کـه بایـد بـا کلـی ترفنـد و دروغ آن را رفـع و رجـوع                        

کـردم،   ه اگـر قبـول مـی   چـرا کـ  . رفتم کردم و به هیچ وجه زیر بار اعترافات آنها نمی  می
شـما ایـن    : گفـتم   کردنـد، مـی     رو می   وقتی هم که روبه   .شد  تر می   پرونده خود آنها سنگین   

. اید که مجبور شده است دروغ بگوید، برای من کـه مهـم نیـست                قدر زده   بدبخت را آن  
اما این آدم را الکی بدبخت نکنید، شما        . شود  تر نمی   ام از همینی که هست سنگین       پرونده
. کـنم   اما اتهام دروغ قبول نمی    . کنم  نویسم و امضاء می     خواهید، بگویید من می     ه می هر چ 

گفـت راسـت      گرفـت و مـی      شـد، روحیـه مـی       طرف با شنیدن حرفهای من متوجه مـی       
  .گوید، از بس که مرا زدید مجبور شدم که این دروغها را بگویم می

شهایـشان روی مـن   خالصه از گله و شکایتی که بازجوها از بـه نتیجـه نرسـیدن تال    
اش امروز و فردا      همه. کردند حدس زدم که دوران سخت بازجویی به سر آمده است            می
روزی گفتنـد کـه قـرار اسـت تیمـسار          . کردم که مرا از آنجا ببرند، امـا خبـری نبـود             می

خـواهم از او   نگهبانها گرا دادند که هر چـه مـی  .  برای سرکشی و بازدید بیاید   1پور  زندی
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ز قبل از این بازرسی هم به هر سلول دو عـدد سـیب داده بودنـد و گویـا                    رو. طلب کنم 
  .ای یک وعده میوه به زندانیان بدهند قرار شده بود که هفته

قبالً هم هر از گاهی برای بازدید       . پور، رئیس کل آن مجموعه بود       سرتیپ زندی  گویا
 کرد، بـرعکس دفعـات      پور آمد و در سلول مرا باز        این بار وقتی زندی   . آمد  از سلولها می  

بلـه  «: گفـت » شما پسر داریـد؟   ! آقای رئیس «: پیش بلند شدم و سالم کردم بعد پرسیدم       
: گفـت » کنیـد؟  اگر پسر شما دو شب به خانه نیاید چه حـالی پیـدا مـی             «: گفتم» چطور؟

اآلن چنـد مـاه اسـت کـه مـرا           ! مگر من پدر و خانواده ندارم     «: گفتم» .شوم  ناراحت می «
کس هم خبری از من نـدارد، اآلن پـدرم از             اید، هیچ   اید و اینجا نگه داشته     بیخودی گرفته 

سـره کنیـد، اگـر        کنم تکلیـف مـرا یـک        خواهش می ! غصه دق نکرده باشند خوب است     
اآلن چند ماه است کـه      ! خواهید آزادم کنید، خب زودتر      خواهید، اعدامم کنید، اگر می      می

 ام، پنج ماه را      از شش ماهی که دستگیر شده      شود،  ام، چشمهایم دارد کور می      آفتاب ندیده 
اگر هم من بـه خـاطر پخـش چنـد ورق     . ام ام، در این مدت حمام نرفته       در انفرادی بوده  

ام کافی است، ترا بـه        ام، خب همین مقدار زجر و شکنجه که کشیده          اعالمیه گناهی کرده  
اسمت «: ولی پرسید شناخت    او با اینکه مرا می    » .جان آن پسرتان تکلیف مرا روشن کنید      

: گفـتم » !اِ، پس عزت شاهی معروف تو هـستی؟       «: گفت» !عزت شاهی «: گفتم» چیست؟
من کاری نکرده بودم که به      . اند  مرا معروف کرده  ) مأمورین(من معروف نیستم اینها     ! نه«

انـد مـرا      اینها به خاطر خودشیرینی و اینکه بگویند کاری کرده        . این وضع گرفتارم کردند   
سواد که چند تا اعالمیه   اسمم را بزرگ کردند، وگرنه من یک کارگر ساده و بی  گرفتند و 

اش در چـه وضـعی    پرونـده «: پور از اطرافیـانش پرسـید      زندی» . بیشتر نبودم   پخش کرده 
پس زودتر بقیـه کارهـایش را تمـام کنیـد و            «: گفت» تکمیل شده است  «: گفتند» است؟

  ».ببریدش
: وز بیشتر طول نکشید که به سراغم آمدنـد و گفتنـد           بعد از این مالقات، سه چهار ر      

ام را برداشتم و از آنجـا         ای نداشتم تنها پیراهن پاره      من که وسیله  » .وسایلت را بردار، بیا   «
 تومـان اسـکناس و      250موقع دستگیری یک شناسنامه مـستعار بـه همـراه           . خارج شدم 

 کـرده بودنـد، بـرای آنکـه       جالب اینکه، کسانی که مرا دستگیر     . مقداری پول خرد داشتم   
. تا از اول زیر هر دوی اینها بزنند       .  را هم تحویل نداده بودند      پولها را بردارند ، شناسنامه    

ام نبـود، فقـط مبلـغ سـه تومـان و دو ریـال بـه عنـوان          لذا این شناسنامه ضمیمه پرونده   
بـه  . محتویات جیبهایم صورت جلسه کـرده بودنـد، کـه هنگـام تـسویه بـه مـن دادنـد                   

او هم کمـی ایـن طـرف و آن طـرف را             . این تمام پول من نیست    : دار آنجا گفتم    تحویل
. گیری کنم وارسی کرد و گفت اآلن که چیزی نیست، برو بعد از زندان نامه بنویس تا پی      

اند، به این ترتیب مرا دست بـه          دانست که قضیه چیست و مأموران کف رفته         خودش می 
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هوشـنگ  «گران بـه نـام        یکی از بازجویان و شکنجه    . گیر نشدم   من هم دیگر پی   . سر کرد 
که از بیمارستان تا زندان کمیته مشترک       ) بعد از پیروزی انقالب به ایتالیا گریخت      (» خان

ام بود، خودش را به ماشین مینی بوسی که قرار بـود مـا را بـه قـصر ببـرد           درگیر پرونده 
نکه ما را فالن و فـالن کـردی         با ای : رساند و شیشه ماشین را کنار کشید، خندید و گفت         

بـرای کـاری کـه اعتقـاد داشـتی مقاومـت            : چرا؟ گفت : پرسیدم. آید  اما ازت خوشم می   
سیلین بـرای مـا       مرد بودی و پای حرفت ایستادی، حتی به اندازه یک آمپول پنی           . یکرد

هـایی کـه صـورت        منظورشان این بود که با این همه دوا و درمان و هزینـه            . کار نکردی 
  .سیلین اطالعاتی به ایشان ندادم من به اندازه ارزش یک آمپول پنیگرفت، 

موقع خروج از کمیته، دیگر از نظر جسمی بهبود یافته زخمهایم خوب شده بود امـا                
لنگیـد و     ام نیز مـی      خصوص در ناحیه کف پا باقی بود و پای تیر خورده            جای زخمها به  

اکر بـودم کـه نگذاشـته بـودم در          خـدا را شـ    . شـد   شد و اصالً تا نمـی       خیلی کم خم می   
  .بیمارستان آن را قطع کنند، گر چه سختی و مرارت زیادی برایش متحمل شدم

لـخ  « در حالی که لباس زندان به تن داشتم و دمپایی را             52مرداد    در آخرین روزهای  
رغـم اذیـت و آزار و مـشقت           علـی . کشیدم، وارد زندان قصر شدم      به دنبال خود می   » لخ

  .ام چندان تغییری نکرده بود  طی این شش ماه کشیده بودم قیافهزیادی که در
  

  منطقه آزاد چریکها
 از جمله آدمهـای منـضبط، مقرراتـی و تـا     2رئیس کل زندان قصر، سرهنگ محرری، 

او اداره زندانیان سیاسی را به سرگرد پورکمیلیـان سـپرده           . حدودی خشک و خشن بود    
 برخـورد بـود و خیلـی بـا زنـدانیان            بود که بر خالف خودش آدمی منعطـف و خـوش          

. گرفـت   او از زنـدانیان خیلـی فاصـله نمـی         . کرد  درگیر نمی جوشید و خود را با آنها         می
چـی نیـز      معاون وی سروان تعزیه   . خورد  آمد که غذایش را با زندانیان می        گاهی پیش می  
 اش شـد شـکنجه   اگر هم کـسی شـکنجه مـی   . شکنجه در آنجا استثنا بود . آدم خوبی بود  

  .به یمن وجود چنین رئیسی محیط زندان تقریباً محیط بازی بود. خیلی اذیت نداشت
استدالل آنها این بود کـه مـا        . مقامات زندان هنوز خیلی با ساواک قاطی نشده بودند        

ما کـاری بـه     . کنیم و مأمور حفظ جان شما هستیم نه عقایدتان          فقط از شما محافظت می    
کار ما محافظـت از جـان شـما و حفـظ نظـم              . ا نداریم کار افکار، اعتقادات و بینش شم     

اید به ما ربطی      اید یا نشده    اید، محکوم شده    اید یا نکرده    شما اگر اشتباه کرده   . زندان است 
بان هـستیم و محـافظ       کشید و ما زندان     تان را می    شما زندانی هستید و دوره زندان     . ندارد

  .شما و زندان
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کردند و بـه      اده از این وضعیت زندان، تندروی می      ها بودند که با سوءاستف      برخی بچه 
اگـر کـسی نتواندشـرایط و       . به نظر من این اشـتباه اسـت       . بودند! زعم خودشان انقالبی  

. محیط و دشمن خویش را بشناسد در رسیدن به راه و هدف خود اشـتباه خواهـد کـرد                  
حی از  شـناخت صـحی   . ها هم نتوانسته بودنـد شـرایط و محـیط را درک بکننـد               این بچه 

دشمن نداشتند و قدرت پلیس را که در چنگـال آن بودنـد دسـت کـم گرفتـه بودنـد و                      
به خاطر این نوع برخورد و طـرز تفکـر درپـی نـوعی              . شدند  ارزشی برای آن قایل نمی    

خــود مختــاری در زنــدان بودنــد و معتقــد بودنــد کــه زنــدان قــصر منطقــه آزاد شــده  
در . ری در آنجا بـا اینهـا مـشورت کنـد          ترین کا   چریکهاست، و پلیس باید برای کوچک     

  !حقیقت آنها بر فضای زندان حاکم بودند نه پلیس
خواندنــد، ســرودهای  در چنــین فــضایی، روزی هفــت ـ هــشت دفعــه ســرود مــی 

 هـر گروهـی بـرای خـودش     …دستجمعی علیه شاه، سرودهای مذهبی و کمونیستی و       
د سیاسی، در یـک اجتمـاع   هر فر. خواندند سرودی درست کرده بود و گروهی آن را می     

رسـاند و بـه       شد و در ارتباط با آن کارهایش را بـه انجـام مـی               و کمون سیاسی وارد می    
. لذا در این دوره پلـیس در اداره داخلـی زنـدان نقـشی نداشـت               . کرد  تکالیفش عمل می  

. گـویی داشـت     هر جمع و کمونی برای خودش سخن      . اتاقها کامالً در اختیار کمونها بود     
گـو را بـه زیـر هـشت      گرفت، بلکه نماینده و سخن قیم با زندانیان تماس نمی   پلیس مست 
فالنی و فالنی باید به دادرسی ارتش بروند، یـا بـه کمیتـه              : گفت  کرد و مثالً می     صدا می 

هـا را طـی مراسـمی خـاص بـه انجـام                خب آنها هم این برنامـه      …مشترک برگردند و  
 بودنـد، دو سـاعت       ه به دنبال زندانی آمـده     گاه مأمورین دادرسی یا کمیته ک     . رساندند  می

ماندند تا این آقایان سرود بخوانند، و مراسم بدرقه را به جای آورنـد، و کـف                   منتظر می 
گفت زنـدان دانـشگاه       هایش می   رو رادیو بغداد در برنامه      از این . بزنند و خداحافظی کنند   
ای    و آموختـه     و بـا تجربـه     بینند  روند، تعلیمات و آموزشهایی می      است، افراد به آنجا می    

. آمدنـد   کما اینکه افرادی با بینش و دانش کم به آنجا می          . گردند  تر به مبارزه برمی     سنگین
شدند برای خـود صـاحب نظـر و اندیـشه      اما بعد از دو ـ سه سال که از آنجا خارج می 

  .بودند
بحثهـا، جلـسات و     . شـد   اکثر سـرودهای سیاسـی در زنـدان سـاخته و سـروده مـی              

در . سهای مختلف سیاسی ـ اعتقادی در بارور شدن فکر افـراد خیلـی نقـش داشـت     کال
نوشـتند،    خواندنـد، جـزوه مـی       کردنـد، کتـاب مـی       آنجا و در این شرایط افراد بحث می       

به همین دلیل بود که در همان یکـی ـ دو   . نوشتند  می…تاریخچه و یادنامه و خاطره و 
شدند، دوباره دنبال همـین کارهـا و فعالیتهـای      میسال اول که تعداد زیادی از اینها آزاد       

  .رفتند سیاسی می
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هـا ضـربه      گفت که ما در بیرون با کلی هزینه بـه ایـن گـروه               ساواک معتقد بود و می    
گاه شهربانی به آنها فرصـت        کنیم، آن   زنیم و اعضای آنها را دستگیر و روانه زندان می           می
روند خـوراک فکـری دیگـران و          تی بیرون می  دهد که در زندان دوره ببینند و بعد وق          می

آورد که این وضع را خاتمه دهد         لذا ساواک به شهربانی فشار می     . شوند  سایر حرکتها می  
  .گفت اگر تغییری در هدایت زندان صورت نگیرد آن را از دست شهربانی بگیرد و می

 بـین    و تشکیل کمیته خیلی شدید بـود، و تـضاد زیـادی را             51این فضا قبل از سال      
این شرایط نیز خود یکـی از دالیـل تـشکیل کمیتـه             . شهربانی و ساواک پدید آورده بود     

گذشـت    تـر شـد، هـر چـه مـی            که کمیته مشترک منسجم    52از اوایل سال    . مشترک بود 
آرام آرام سایه محدودیتها بر این منطقـه        . شد  هماهنگی بین ساواک و شهربانی بیشتر می      

   .دگستر آزاد شده چریکها سایه می
پرداخت ولی    شهربانی بیست یا سی روز یک مرتبه به بازرسی از بندها و سلولها می             

شدند و مدارک و وسـایل        ها متوجه می    یعنی پیش از ورود آنها بچه     . کرد  چیزی پیدا نمی  
گاهی وقتها هم مقامات زندان از یکـی ـ دو روز قبـل خبـر     . کردند خود را جاسازی می

ندانیان فرصت برای جاسازی و مخفی کردن اشـیاء و مـدارک            لذا ز . دادند  بازرسی را می  
  . کردند دار خود را پیدا می مسئله

 یک روز مأموران ساواک غیر مترقبه وارد بند شدند و سلولها را بازرسی              52در سال   
جایی مدارک خویش را نیافتند لذا ساواک         جا، فرصت جابه    زندانیان غافل از همه   . کردند

ها و حتی کتابهایی را که بـه صـورت قاچـاق وارد               ها، جزوه   نوشته مدارک، اوراق، دست  
 را کـشف    …هـا و      محلهای جاسازی مدارک مثـل پـشت قفـسه        . زندان شده بود یافتند   

ایـن همـه    ! بفرمـا : سـاواک گفـت   . کشف این اوراق، مدرکی شد علیه شـهربانی       . کردند
ند به خاطر داشـتن یـک       ا  ما هر یک از اینها را که به پنج یا ده سال محکوم شده             ! مدرک

ایم، اما حاال ایشان در حالی که در دست شـما هـستند               ورق از این مدارک دستگیر کرده     
  . اید این همه مدارک در اختیارشان گذاشته

 به زندانیان دوسـتانه هـشدار داد   52از این به بعد شهربانی آرام آرام از اواخر خرداد          
خواهیم   از شما می  . ه ضوابط را رعایت کنیم    که ما مأموریم و معذور، ما مسئول هستیم ک        

که با ما همکاری کنید و به برخی مقررات گردن بگذارید و از بعضی کارهایتـان دسـت                  
مثالً به جای خواندن هشت بـار سـرود در روز، دو بـار              . بردارید یا از شدت آن بکاهید     

متـرش کنیـد،    زدیـد، ک    بخوانید و آهسته هم بخوانید، اگر برای کسی پنج دقیقه کف می           
شود و اگر به رویه گذشته   در این صورت روابط معمولی ما حفظ می       …یک دقیقه بزنید  

پلـیس  . دهیـد   شود و همین فضا را هم از دست می          عمل کنید، ساواک بر شما مسلط می      
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زد یکـی بـه       لذا یکی به نعل مـی     . درصدد بود آرام آرام شرایط را به نفع خود تغییر دهد          
  .میخ

بال سلب امتیازات فراهم آمده برای زنـدانیان بـود، امـا زنـدانیان هـم                شهربانی به دن  
نشینی کنیم باید تا آخرش برویم،        گفتند ما اگر یک گام عقب       پیشنهاد آنها را نپذیرفتند و      

 4در اوایل تیر، مأموران شهربانی از زنـدان شـماره           . کنیم  پس از همین ابتدا مقاومت می     
ساواک از این واقعه مطلـع      . گیرند   زندانیان قرار می   قصر بازرسی کردند و مورد پرخاش     

با این حال یکی دو روز بعد، پلیس به زندانیان خبـر داد     . شد و پای گارد را وسط کشید      
شود اما شما این بار دندان روی جگر بگذارید، کف نزنید و              که کسی فردا صبح آزاد می     

هـای زنـدان آمـاده هـستند تـا در           اند و پشت در     اش نکنید، گاردیها به زندان آمده       بدرقه
  .العمل شما به بندها حمله کنند صورت عکس

. زندانیان هشدار پلیس را ندیده گرفتند و هنگام آزادی فرد مزبور، کار خود را کردند        
. ناگهان مأمورین پلیس به داخل زنـدان ریختنـد        . آورند  کف زدند و مراسم بدرقه به جا        

ری پـول و وسـایل ماننـد سـاعت، چـراغ و غیـره               ای را زدند و زخمی کردند مقدا        عده
ها هم به داخل حیاط رفتند و سنگر گرفتند و سنگ و پاره               بچه. زندانیان را غارت کردند   

پلیسها را زدند و حسابی درگیـر شـدند و          . آجر پرت کردند و شاخه درختها را شکستند       
  . از هر طرف سه چهار نفر زخمی شدند

گویـا رئـیس    . تیازات زندانیان کـامالً محـدود شـد       خالصه این اتمام حجت بود و ام      
 3را از زندان شـماره      ) مسعود رجوی و بیژن جزنی    (زندان دو نفر از زندانیان سرشناس       

در .  آورد تا آنها واسطه پلیس و زندانیها شوند و آشـتی برقـرار شـود               4به زندان شماره    
ساراتی را که به وجـود      این مذاکرات مقرر شد که پلیس به زندانیان غرامت بپردازد و خ           

  . آمده ترمیم و جبران کند
از آنجا که رئیس زندان با این عمل از خود ضعف نشان داده بود و حاضر شده بـود                   
تا با زندانیان مذاکره کند، مقامات مافوق با او برخورد کردند و او را به دادرسـی ارتـش                   

به جای او نظامی دیگری     بعد  . اش کردند و یک درجه هم تنزلش دادند         بردند و دادگاهی  
او . را به نام منصور زمانی با درجه سرگردی به ریاست زنـدان سیاسـی قـصر گماردنـد                 

زمانی برای کنترل اوضاع اعـالم کـرد کـه          . داماد سرتیپ کمانگر، رئیس کل زندانها، بود      
هـیچ  . شما زندانی هستید و ما زنـدانبان      . اینجا هتل نیست و مهمانی هم تمام شده است        

باید مقررات زندان را رعایت کنیـد وگرنـه چنـین و            .  دیگری بین ما و شما نیست      رابطه
زنـدانیها هـم از خـود       . او خیلی جـدی و خـشن وارد کـارزار شـده بـود             . کنم  چنان می 

   3.مقاومت نشان دادند و دست به اعتصاب مالقات زدند
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  ها از قرنطینه تا بند
قرار . ابتدا مرا به قرنطینه بردند    . شدمدر ایام اعتصاب بود که من به زندان قصر وارد           

 ساعت در آنجا باشم اما به خاطر وضعیت ملتهب زندان و اعتصاب و اغتـشاش                24بود  
  . زندانیان، تا ده روز در آنجا ماندم

شان سبک بود و      در این مدت حدود بیست نفر را جداگانه به آنجا آوردند که پرونده            
بریـد؟    پرسیدم چرا مرا به داخل بنـد نمـی          وقتی می . دزودتر از من آنها را به بند فرستادن       

اینجا جایت بهتر است، فکر نکن که اگر بـه بنـد بـروی بـه تـو                  : گفت  مأمور نگهبان می  
چرا که اآلن در آنجا اعتـصاب و  . ای گذرد و یا اینکه تو از دیگران عقب افتاده       خوش می 

اتفاقـاً  : گفـتم   می. باشیکاری است، بهتر است همین جا بمانی و راحت            درگیری و کتک  
خواهم به بند بروم تا اگـر بـرادرانم در آنجـا مـشکلی یـا       من در همین جو و شرایط می    

ناراحتی دارند من نیز در ناراحتی آنها شریک باشم، ما که نیامدیم اینجا استراحت کنـیم                
ن دارم شـا  ایم، به شما گفته باشم که من با آنها هستم و قبول         ما برای زندانی کشیدن آمده    

  .گویند حرف من هم هست و هر چه آنها می
خـور     دم …چـی و    با افراد هروئینی و تریاکی و قاچـاق       . مدتی را که در قرنطینه بودم     

آنجا نه پتو داشتیم و نه غذای مناسب، لذا من هم از همان جا دست بـه اعتـصاب                   . شدم
  .زدم و با پلیس برخورد کردم و تقاضای غذای مناسب و پتو کردم

و گلسرخی که در زندان کمیته مدتی با من بود و همین طور دکتر رشـیدیان و                 خسر
تـو  ! آنها به من گفتند کـه عـزت       . های غیر مذهبی را به آنجا آوردند        تعدادی دیگر ازبچه  

انـد تـو در        بار هـم کـه اعـالم کـرده          یک. ای، وضعت مشخص نیست     هنوز دادگاه نرفته  
وضعیت تو پیچیـده  . آورند بخواهند سرت در می پس هر بالیی که     . ای   شده  انفجار کشته 

. شـود   بیا و از اول با آنها برخورد نکن چون بـه ضـررت تمـام مـی                . کند  و با ما فرق می    
دهنـد، کـه    در نهایت حکـم اعـدام بـه مـن مـی       ! مگر باالتر از سیاهی رنگی است     : گفتم
ری در  از گلسرخی خاطره خوش دیگـ     . ای نیست و من به اعدام هم راضی هستم          مسئله

خواسـتند بـرای    وقتـی مـی  . اتـاق بـود     هـم  4او مدتی با من در زندان شماره        . ذهن دارم 
از . بازجویی دوباره یا چندباره او را به کمیته بازگردانند، برای خداحافظی نزد مـن آمـد               

معلوم بود که او با این چشمان باز بـه          . چشمانش پیدا بود که این خداحافظی آخر است       
پس از مقداری خوش و بش کردن، خسرو        . حالت خاصی داشت  . ودر  استقبال مرگ می  

کـردم و او       بغض گلویم را گرفـت خیـره نگـاهش مـی           …کت و شلوارش را به من داد      
بعد از دستانش آن یادگاری را گرفتم، که متأسفانه آن را بـرای تـاریخ نگـه                 . ساکت بود 

  .ندان سپردمای آن را به مستمند و تهیدستی در بیرون ز نداشتم و با واسطه
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حضور گلسرخی و دیگران در قرنطینه، دو ـ سه روز بیشتر طول نکشید که به داخل بند  
بعـد  . بـاری بـه سـر بـردم     اما من حدود ده روز در آنجا با وضع اسـف         . شان دادند   انتقال
دانم به خاطر اعتصاب و اعتراض یا به خاطر آرام گرفتن جو زندان، آمدند و من را                   نمی

در . قبل از ورود به بند، مرا به زیر هشت بردند         .  قصر انتقال دادند   4شماره  هم به زندان    
! دانم  نمی: اند؟ گفتم   تو را برای چه گرفته    : پناه، معاون زمانی، سؤال کرد      آنجا سروان ژیان  

کنی اگر دادگاه بروی      فکر می : گفت. اند  دو تا اعالمیه داشتم شاید به خاطر آن مرا گرفته         
م تبرئه است، من باید تبرئه شـوم ولـی بـا            ماز نظر من حک   : ند؟ گفتم ده  چقدر به تو می   
آنهـا اگـر چنـین ادعـایی را بـاور           . بینم احتماالً دو سال بـه مـن بدهنـد           شواهدی که می  

پلیس اگـر فـردی     . شد که نسبت به من کمتر حساسیت نشان دهند          کردند موجب می    می
لذا پلـیس   . کرد  کنترل و مواظبت می   شناخت، معموالً قدری بیشتر از دیگران او را           را می 

ام   سوادم، کارگرم و به حساب آن روز، چیـزی حـالی            رسید که من بی     اگر به این مبنا می    
  .داد نیست، کمتر حساسیت نشان می

اندازی پـایین     مثل بچه آدم سرت را می     : پناه هم در همان زیر هشت هشدار داد         ژیان
زنـی و نـه حـرف کـسی را گـوش              یروی داخل اتاق، نه با کسی حرف مـ          یک سره می  

کنند، به    باید ببینم جو داخل بند چگونه است،ببینم آنها چه برخوردی می          : گفتم. دهی  می
اگـر  ! خوب گوشـهایت را بـاز کـن       : پناه گفت   ژیان. هر حال من باید با آنها زندگی کنم       

 بعد امـضایی از مـن گرفتنـد کـه قـوانین و            . فرستمت انفرادی   دست از پا خطا کنی، می     
گـور بابـای    : با این گفتگو و در همان جا به خـود گفـتم           . مقررات زندان را رعایت کنم    

حـاال  . کنـیم   ما کـار خودمـان را مـی       . خواهند برسند   اینها، بگذار به هر مبنایی هم که می       
قبـل از   . گیرنـد   ها روحیه می    در عوض بچه  . شود  چهار تا شالق هم بخوریم طوری نمی      

 وجـود    که وارد بند شده بودند به خاطر جو خفقان بهمن خسرو گلسرخی و چند نفری   
آنها خبر حضور مرا در قرنطینه به سـایر زنـدانیان داده            . آمده مورد استقبال قرار نگرفتند    

لذا برخالف جوی که آنجا درست شده بود و با وجود ممنوعیت مراسم استقبال،              . بودند
. باره صف کـشیدند و کـف زدنـد     وقتی که من وارد زندان شدم، آنها در حیاط زندان دو          

: از چپیهـا  . کردم  شان مصافحه و روبوسی       گذشتم و با یک یک      شان    لنگان از بین    من لنگ 
هـای   تعـدادی از بچـه  : رجبی، آذرنیا، حسن خلیلی، رحمـانی و جـوهری و از مـذهبیها      

شناختم، بعد آمدم بر روی سکویی ایـستادم   دل را از قبل می حزب ملل اسالمی و خوش  
کـردم و در ارتبـاط بـا     عزت شاهی هستم، با سازمان مجاهدین خلق فعالیت می: تمو گف 

ام اتهام مورد قبول توزیع اعالمیه، رساله و جزوه       ام و در پرونده     این سازمان دستگیر شده   
  . است و دیگر هیچ
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با این معرفی، خط و ربـط اعتقـادی و سیاسـی مـن مـشخص شـد، و از آنجـا کـه                        
هـای چپـی از مـن     زندانیان وجود داشت، در روزهای بعـد بچـه    بندی شدیدی میان      مرز

های مذهبی مثل کاظم ذواالنوار و مصطفی جوان خوشـدل دور و              اما بچه .فاصله گرفتند 
در اینجا بـا همـه   : برم بودند و مرا در جریان وقایع یکی ـ دو ماه اخیر گذاشتند و گفتند 

 و احوال زندان دستت بیاید،      کم اوضاع   صحبت نکن، چند روزی را استراحت کن تا کم        
سعی کن با   . ای مواظب باش که بهانه به دست مأمورین ندهی          و چون هنوز دادگاه نرفته    

  .هیچ کس خیلی قاطی نشوی
  

  کمون و ضد کمون
چه مـذهبی   ( با اتاقهای متعدد بود که زندانیان        ی قصر دارای ساختمان   4زندان شماره   
آنها بـرای خـود کمـون       . کردند   زندگی می  با هم و به صورت مختلط     ) و چه غیر مذهبی   

با حضور در این زندان، خیلی زود دریـافتم افـرادی کـه تحـت عنـوان زنـدانی                . داشتند
در برخورد نزدیک بـا مـسائل       . سیاسی در اینجا هستند، آزادی ابراز عقیده و فکر ندارند         

  .آمیز در داخل زندان شکل گرفته است دریافتم که محیطی خفقان
ام این بود که یک سری مـسائل و شـرایط بـه زنـدانیان تحمیـل شـده               هاحساس اولی 

 از همان اول شروع به بحـث        .است، چون من با هر نوع تحمیل و اجباری مخالف بودم          
  .و صحبت کردم تا اطالعات بیشتری به دست آورم

حزب تـوده،   : از چپیها . دادند  های سیاسی چپ و مذهبی تشکیل می        زندانیان را گروه  
 سـیروس نهاونـدی، و از         فدایی خلق، کار، ستاره سرخ، شفق سـرخ و گـروه           چریکهای
  .هیئت مؤتلفه، حزب ملل اسالمی و مجاهدین خلق را به یاد دارم: مذهبیها

قلعه توافق کرده بودند که باید بکوشند       مجاهدین و فداییها در زندان قزل      50در سال   
یعنـی ایـن دو     . این دو گروه باشـد    چه در داخل و چه در بیرون زندان رهبری مبارزه با            

خواهـد    دانستند و معتقد بودند هر کسی کـه مـی           گروه خود را سمبل و لیدر انقالب می       
در غیر ایـن صـورت      . مبارزه کند، باید مسیری را طی کند که به این دو گروه ختم شود             

ا تنهـا   ترتیب مقرر شده بود تا برای جلوگیری از انحراف نیروها، آنه            بدین. شود  نابود می 
. های مبارز مجال رشد و جذب نیرو نداشته باشند          در فضایی قرار بگیرند که دیگر گروه      

 اتـاق مـذهبیها از اتـاق مارکسیـستها جـدا بـود آشـپزخانه، خـوراک و                   50قبل از سـال     
بـا  . روابط انسانی داشتند  . شان از هم جدا بود      کارهای صنفی و مواضع سیاسی      غذایشان،  

کردنـد،    دیگـر تعارفهـایی مـی       به هم . دادند  حتی مهمانی می  . دندکر  هم سالم و علیک می    
چپیهـا  . وجود نداشت » کمون بزرگ «یا  » کمون جمع «ولی مستقل بودند و چیزی به نام        
ای   ای طرفـدار شـوروی، عـده        عـده . های خود داشتند    کمونهای مختلفی متصف به گروه    
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 کـس سـاز خـودش را        خالصه هر .  بودند …ای هم طرفدار کوبا و      طرفدار چین و عده   
های مذهبی هـم اجتمـاع خودشـان را           بچه. زد و با هم هماهنگی و همراهی نداشتند         می

  .داشتند
بر اساس توافق مجاهدین با فداییها، اجتماعات پراکنده جمع شـد و در یـک کمـون       

خواند، بایـد رهبریـت    شد، اگر نماز می    لذا هر کس وارد زندان می     . واحد گرد هم آمدند   
خوانـد و   اگـر کـسی نمـاز نمـی    . شـد  پـذیرفت و جـزء مجاهـدین مـی     ا می مجاهدین ر 

هیچ گروهی حق حیات و اظهار وجود       . آمد  مارکسیست بود، جزء فداییها به حساب می      
گـو و نماینـده،       در خصوص مسائل موجود در زنـدان، چـون؛ انتخـاب سـخن            . نداشت

 او بـه آن      همـه در عهـده گروهـی بـود کـه           …کارهای صنفی، اتخاذ مواضع سیاسی و     
کـرد، فـوری      زد و عمل می     اگر کسی خارج از این چهارچوب حرف می       . شد  متصف می 

بریده به این معنا بود که      . چسباندند  به او مارک پلیس، ساواکی، اپورتونیست و بریده می        
کردند   صریح عنوان می  . فرد حاضر نیست همه حرفها و نظرهای تشکیالت را قبول کند          

 و مجاهدین نباشد انقالبی نیست و هر کسی کـه جـز ایـن دو                که هر کسی جزء فداییها    
برخـی را هـم کـه مطیـع بـه هنگـام             . گروه فکر نکند، اصالً ضد انقالب و خائن اسـت         

گرفتنـد را   تصمیمات تشکیالت نبودند و هر دم تصمیمی متفاوت و مبتنی بر منـافع مـی           
  . خواندند طلب و اپورتونیست می فرصت
آنهـا کـه اعـدام      ( در زندان قصر بودند، مانند قتله منصور         های متفرقه مذهبی که     بچه

المدت حزب ملل اسالمی که کـالً بـه          و تعدادی بازاری و محکومین طویل     ) نشده بودند 
کردند و بـه آنهـا فـشار          رسیدند از این شرایط احساس ناراحتی می        حدود پانزده نفر می   

اینهـا وارد کمـون   .  پـیش ببرنـد  توانـستند از   آمد، اما چون در اقلیت بودند کاری نمی         می
هـای    از بچـه  . کردنـد   نشده بودند، کامالً جدا بودند و بدون مراوده با دیگران زندگی می           

غیر مذهبی متفرق نیز که دل خوشی از کمون نداشتند و برای خود صاحب رأی و نظـر                  
 بودند و جریان مارکسیستی حاکم بر زندان را قبول نداشتند، برای خود چنـد کمـون دو                

که از طرف کمون بزرگ بایکوت شده بودند و کسی بـا            . یا سه نفره درست کرده بودند     
  .در هر حال جو غالب در دست مجاهدین و فداییان مارکسیست بود. زد آنها حرف نمی

ترین تشکیالت سیاسی چپ بـه ایـن نـوع حرکتهـا و               ایها هم به عنوان با سابقه       توده
چـرا کـه درآن موقـع نیـروی       . عتـراض نداشـتند   چون تـوان ا   . جریانها اعتراض نداشتند  

بودنـد و     در بیرون زندان افرادشان را در سطح شهرستانها پخش کـرده            . چندانی نداشتند 
در زندان هم چون جو زندان در دست طرفـداران مبـارزه            . در تهران نفرات کمی داشتند    

گیری کننـد     ند رأی خواست  ای هم می    لذا اگر در مسئله   . مسلحانه بود، آنها در اقلیت بودند     
تـوان گفـت ایـن       می. آوردند، لذا راهی جز سکوت نداشتند       نصاب الزم را به دست نمی     
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زنـدانیان در آنجـا   .  قـصر حـاکم بـود    شرایط و جو در تمـامی بنـدهای سیاسـی زنـدان       
محکومین به یک تا پنج سال، پنج تا ده سال و ده سال به باال کـه                 : بندی شده بودند    طبقه

زیـر  «زنـدان شـماره چهـار هـم بـرای           . شـدند   داشته می   نی جداگانه نگه  هر یک در زندا   
  . ها بود که هنوز محکوم نشده بودند و در انتظار روز محاکمه بودند»دادگاهی

هـا و در مالقاتهـا بـین زنـدانیان تبـادل        اخبار و وقایع یا تصمیمات از طریق خانواده       
بنـدهای مختلـف، مواضـع و    در برخوردهـا و تماسـهای کوتـاه بـین زنـدانیان       . شـد   می

مثالً حمام در بند پنج بود، لذا تمام بندها مجبور بودند  . شد  تصمیمات الزم رد و بدل می     
در این آمد و رفتها و نیز در        . از داخل حیاط بند دو و سه به بند پنج بروند و حمام کنند             

 فالن کار را    دادند که   ها در صف نوبت بودند، به فرد موردنظر خود ندا می            زمانی که بچه  
به هر روی ادامـه ایـن وضـعیت عـالوه بـر فـشارهای               . بکن یا به دنبال این برنامه باش      

مأموران و مقامات زندان، نوعی خفقان و دیکتاتوری در داخل زنـدان بـه وجـود آورده                 
  . بود

سرگرد زمانی هم که بعد از ضعف رئیس قبلـی زنـدان در مـذاکره بـا زنـدانیان بـه                     
.  نبـود یگونه نرمش و انعطاف  قصر گمارده شده بود، حاضر به هیچریاست زندان سیاسی 

کرد و معتقد  او مخالف سرسخت کمون واحد بود و برای شکستن وحدت آن تالش می            
اگر هـم کـسی از کمـون و    . بود که زندانی سیاسی باید قائم به خودش باشد نه به گروه          

من اصالً جمع را قبول     : گفت  می  زمانی. زدندش  بردند و می    زد، می   گرایی حرف می    کمون
او بر این نظر خود قاطع بود       . ندارم، هر کس باید خودش باشد و حرف خودش را بزند          

ای هـم     اش این بود که روحیه جمعی و تشکلی را از بین ببرد که تا انـدازه                 و تمام برنامه  
ش، هایش از پـشتیبانی پـدرزن     او برای پیش برد اهداف خویش و تأمین برنامه        . موفق شد 

، برخـوردار بـود و اکیپـی از یـارانش ماننـد             )رئیس کل زندانهای ایران   (سرتیپ کمانگر   
پناه، سروان نعمتی و سروان صارمی را به زندان آورد و تعدادی از پاسـبانها                 سروان ژیان 

زمــانی و کمــانگر هــر دو اهــل کردســتان بودنــد، لــذا مــأمورین . را هــم عــوض کــرد
زمانی توانسته بود در آنجـا جنـگ شـیعه و سـنی راه              . دالورود هم بیشتر کرد بودن      جدید
هایی هستند که بـا کمونیـستها         به پاسبانهای سنی مذهب گفته بود که اینها شیعه        . بیندازد

خالصـه  . خواهند به همراه هـم، بـا سـنیها مخالفـت کننـد              اند و این دو می      محشور شده 
  .رده بودای ک کینهو تعدادی از پاسبانها را علیه زندانیان تحریک 

البته زندانیان هم که به خاطر حمله پلیس و محدود شدن آزادیهایـشان در زنـدان از                 
پاسـبانهای  . آوردنـد    را سر پاسبانها در مـی       سرگرد زمانی دل پری داشتند، دق و دلی آن        

دانـستند و بـا آنهـا سـالم و            داخل بند را بایکوت کرده بودند و آنها را عامل دشمن مـی            
. رفـت  اش سر مـی   از صبح تا شب داخل بند بود و حوصله پاسبان. ندکرد  علیک هم نمی  
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تـر هـم      توزانـه   کردند و گاهی کینه     اصالً نگاهش هم نمی   . کسی نبود که با او حرفی بزند      
متأسـفانه در   . انداختنـد   شـدند تـف مـی       مثالً وقتی از جلویش رد می     . کردند  برخورد می 

فه و احـساس بـا پاسـبانی سـالم و علیـک      لذا اگر کسی هم از سر عاط  . زندان تقوا نبود  
اگـر تعـدادی هـم بودنـد کـه          . زدنـد   کار و پلیس به او مـی        کرد، فوری مارک سازش     می
خواستند سنت کمون و جمع را رعایت کنند، از ترس بـایکوت و مـتهم شـدن بـه                     نمی

طبیعـی بـود کـه      . توانستند مطابق احساس و رأی خود عمل کنند         همکاری با پلیس نمی   
  .یافت شان اعتبار می خوشی از زندانیان نداشتند و نظریات زمانی برای ا هم دلپاسبانه

دانـست؛    ای بود که سیستم او را یک پلیس به تمام معنـا مـی               عملکرد زمانی به گونه   
اینکه وی برای ایـن کارهـا در خـارج دوره       . گزار  شناس و سربازی خدمت     پلیسی وظیفه 

که اسـتعدادش را داشـت و براسـاس معیارهـای           دیدم    دیده بود من بی اطالعم، ولی می      
وی برای شکستن روحیـه جمعـی و از بـین بـردن کـار               . رژیم خیلی جدی و موفق بود     

زد  تشکیالتی در زندان به انحای مختلف به تخریب روحی و روانی زندانیان دسـت مـی   
  .و سعی در تحقیر و کوچک کردن آنها داشت
 به نخ قرقره داشتیم باید چند بار درخواست         به عنوان مثال اگر برای وصله لباس نیاز       

کردیم تا به تقاضایمان ترتیب اثر بدهند آن هم به این شکل که باید از فروشـگاه بـه                     می
شان ایـن بـود کـه         بهانه. ای از آن داخل بند نماند       گرفتیم تا اضافه    مینخ  میزان مورد نیاز    

(!) کنیـد     فتن از دیوار اسـتفاده مـی      بافید و بعد از آن برای باال ر         شما با این نخ طناب می     
مشخص بود که این دروغی بیش نیست فقط راه خوبی بود برای اذیـت و آزار و خـرد                   

  .ها کردن روحیه
دمبـل،  (وقتی زمانی، مدیریت زندان سیاسی را به عهده گرفت، کلیه وسایل ورزشی             

ت خورده  اعتصاب مالقات هم که شکس    . و نیز هر کتابی را جمع کرد      ) …هالتر، توپ و  
لذا برای رسیدن به یک یک اینهـا، بایـد همـه            . بود و حقوق و امتیازات از بین رفته بود        

دادند تا مثالً زمانی اجازه دهد فـالن وسـیله ورزشـی را               چند مرتبه درخواست کتبی می    
ها برای تـأمین آن اقـدام کننـد،     داد که خانواده او حتی اجازه نمی  . فروشگاه زندان بیاورد  

کرد و آن کاال یا وسیله را بـه چنـد برابـر               وافق فقط باید فروشگاه اقدام می     در صورت ت  
کتابهای » !خواهی نخر   خواهی بخر، نمی    می«: منطق حاکم هم این بود    . فروخت  قیمت می 

  .ندفروشگاه عمدتاً رمان و آموزشی و زبان بود و حق انتخاب از تو گرفته بود
یجـاد کمـون واحـد و مطلـق دانـستن           های مسلط بـه واسـطه ا        با این تفاصیل، گروه   

هـای   نظریات خود و نیز تیم جدید پلیس زندان به رهبری سرگرد زمانی، بـا آن دیـدگاه              
  . ضد کمونی خود، در به وجود آوردن جو اختناق و خفقان نقش داشتند



  
  
  
  

 215 □ یادهای قصر

رسید کـه      نفر می  350 تا   300وقتی که من وارد قصر شدم، تعداد زندانیان سیاسی به           
 گنجـایش زنـدانیان بیـشتر را        4 و   3ل افزایش بود و دیگر زندان شماره        به تدریج در حا   

. خوابیدنـد   اتاقها کیپ تا کیپ مملو از زندانی بود و همه به صورت کتـابی مـی               . نداشت
ها در شـب     طبقه در آنجا گذاشته بودند و بچه        گاهی در راهرو هم جا نبود و تختهای سه        

 را که مخصوص 1ا موجب شد تا زندان شماره      این تنگناها و فشاره   . خوابیدند  نوبتی می 
 52ابتـدا در آذر     . زندانیان عادی بود، تخلیه کرده زندانیان سیاسی را به آنجا منتقل کننـد            

 را به آنجا منتقـل کردنـد، در حـالی کـه هنـوز دو بنـد از آن در اختیـار                       3زندان شماره   
 را هم به زندان شماره      4اره  تا پایان سال، زندانیان سیاسی زندان شم      . زندانیان عادی بود  

این زندان دارای حیاطی سه گوش و چند بنـد بـود کـه هـر بنـد نیـز حیـاطی                     .  بردند 1
 53 نفر را داشت که در سال     1200جداگانه داشت، مجموعاً این زندان گنجایش هزار تا         

  .آن هم پر و تکمیل شد
قـان ناشـی از     ها قاطی بودنـد و از شـدت خف           همه با هم و از همه گروه       53در سال   

امتیازهایی به زنـدانیان داده شـده بـود، امـا           . حاکمیت سرگرد زمانی هم کاسته شده بود      
شد که اسم از کمون نیاورید، با هم زندگی کنید ولی نه تحـت عنـوان                  همچنان گفته می  

  . »جمع«و » کمون«
ه اگـر در گذشـت    . کرد  البته پلیس به صورت غیر مستقیم با این جمع گرایی مقابله می           

دادند دیگر به صورت سـکه        ها می   پولی به صورت اسکناس از طریق مالقات و خانواده        
هدف شان این بود که به این طریق پول در زندان جمـع  . کردند و پول خرد پرداخت می   

قبالً پولی جمع شـده بـود و در اختیـار یکـی ـ دو نفـری قـرار گرفتـه بـود کـه           . نشود
. دهد که شما پول جمع کنیـد        قررات زندان اجازه نمی   گفتند م   می. خواستند فرار کنند    می

 برنامـه  …کننـد  آوردند که بعضیها به عکس شاه روی اسکناس توهین می گاهی بهانه می  
و هدف نظام پلیسی زندان آن بود که افراد قائم به خویش باشند، خودشـان برونـد و از                   

. ط برای خود خرید بکنـد     گفتند هر کسی باید فق      می. شان را تهیه کنند     فروشگاه مایحتاج 
رفتنـد نـیم کیلـو شـکر          مثالً هـر یـک مـی      . کردند  ها هم کار خود را می       با این حال بچه   

ریختنـد و بعـد مـصرف         ای بـه روی هـم مـی         آورند و آن را در کیـسه        خریدند و می    می
  .کردند می

 …محدودیتهایی که نسبت به امکانات رفاهی داشتیم مثل نداشتن یخچـال، پنکـه، و             
. گرچه زحمت و هزینه زیادی برای زندانیان داشت       . شد  ها به مرور رفع می       بچه به همت 

گاهی پـول ایـن   . کردیم  شد باید خودمان تعمیر می      رمکن و توالتی هم خراب می     گاگر آب 
  .شد وسایل از بیرون تهیه می
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  اعتصاب مالقات
.  آنها نـدارم   آدرسی از : ام را که پرسیدند، گفتم      وقتی در قرنطینه بودم، آدرس خانواده     

ام و بـا کـسی و یـا قـوم و              گفتم چرا که ادعا کرده بودم سالها فراری بوده          باید چنین می  
قصد داشتم وقتی وارد بند شـدم از طریـق خـانواده زنـدانیان،              . ام  خویشی ارتباط نداشته  

امـا وقتـی بـه      . ام را در جریان بگذارند، تا به مالقاتم بیایند و یا خبـری بگیرنـد                خانواده
 قصر انتقالم دادند، دیدم که زندانیان پس از آن حمله پلیس در اعتـصاب               4دان شماره   زن

در ) بنـدها (تـازه ایـن زنـدان       . برند و حاضر نیستند به مالقات برونـد         مالقات به سر می   
بودند و هنوز محکـوم     » زیر دادگاهی «بندی موجود، اختصاص به کسانی داشت که          طبقه

هایـشان را ببیننـد تـا در تعیـین وکیـل تعیینـی و                 ه خـانواده  نشده بودند، و نیاز داشتند ک     
  .اقدامات دیگر به ایشان کمک کنند
بودند که اعتصاب مالقات دائمی اسـت و تـا تحقـق              مجاهدین و فداییها اعالم کرده    

هایشان کفش فوتبال، دمبـل،       حاال خواسته . دهیم  هایمان به این اعتصاب ادامه می       خواسته
.  بر اثر آن برخورد و هجوم پلیس از بین رفته یا محدود شده بود               بود که  …چراغ نفتی و  

ها اول خیلی محکم وارد شدند و اعتقادی به التماس و خواهش بـرای                خب سران گروه  
خواستند از طریـق فـشار، اعتـصاب،          لذا می . بازگرداندن اوضاع به شرایط قبلی نداشتند     

در چنین شرایطی بـه     .  ممکن نبود  ادامه این وضع برای برخی    . شان برسند    به اهداف  …و
زاده و حـسن      کاظم ذواالنـوار، مـصطفی خوشـدل، دادی       : سراغ سران مذهبی مجاهدین   

من اگر تا دو سال هم مالقات نروم مهم نیست چرا کـه ده              ! ببینید:  رفتم و گفتم   4مهرابی
هـیچ کـس   . ای نـه زنـی، نـه بچـه      . ـ دوازده سـال اسـت کـه از خانـه و خـانواده دورم              

، امـا بقیـه مثـل مـن           پدر پیری دارم که سالهاست دیگر قیدم را زده        . تظارم نیست ان  چشم
بعـضی  . نیستند، زن دارند بچه دارند نگـران خـانواده، نگـران پـدر و مادرشـان هـستند                 

خواهید به این وضع ادامه بدهید؟ و جو را           شما تا به کجا و تا به کی می        . گرفتاری دارند 
  ! تا کی؟… پانزده روز؟ یک ماه؟جوری نگه دارید؟ ده روز؟ همین

دو گروه مسلط تهدید کرده بودند که هر کس به مالقـات بـرود از کمـون بیـرونش                   
متقاضیان مالقات اگر یک نفر، دو نفـر        :من به این سران مذهبی مجاهدین گفتم      . کنند  می

سد ولی اگر تعدادشان به بیست یا پنجاه بر       . روند  باشند، حتماً از ترسشان به مالقات نمی      
تـوانیم آزادی بـدهیم،       مـا نمـی   : گفتنـد . دیگر معلوم نیست که بتوانید آنها را کنترل کنید        

ایـشان اآلن در رودربایـستی هـستند، اگـر همـه            . روند  چون اگر یکی برود، بقیه هم می      
حاال که خودتـان شـرایط را       : گفتم. ماند و حوضش    شکند و علی می     بروند، اعتصاب می  

روز، یـک   هـا ده روز، بیـست   شاید بچه. گیرید ری را پیش نمی فهمید پس چرا راه بهت      می
 گاه آنها شـما      آن. شود  شوند، تعدادشان زیاد می     ماه مقاومت کنند ولی باالخره خسته می      
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گیریـد و     چرا که اکثریت با آنهاست و شما در اقلیت قـرار مـی            . را بایکوت خواهند کرد   
  .کنیم ریم واین کار را نمیپذی ما نمی! نه: گفتند. شود بعد کمون تجزیه می

شـان را هـم       اتفاقاً طبق معمول میوه   . رفتند» مالقاتی«یکی، دو نفر حاضر شدند و به        
خودتان تنها بخورید، شـما خـالف       : گفتند. داخل زندان آوردند که اعتصابیون نخوردند     

اما بعد از چنـد روز دیـدیم کـه          . برنامه و تصمیمات کمون عمل کردید، پس تنها باشید        
لیستی هم تهیه کرده بودند که هـر        . اند که به مالقات بروند      دود بیست نفر حاضر شده    ح

تهدید کرده بودند که اگر ما را از کمون بیرون کنیـد،            . خواهد بیاید به ما بپیوندد      کس می 
بینـی مـن بـود کـه بـه سـران        این همـان پـیش  . دهیم ما خودمان کمون مجزا تشکیل می     

خواست وحدت آنها را بشکند        هم در پی همین بود و می       پلیس. هشدارش را داده بودم   
حتی حاضر بود به ایـن تعـداد اتـاق مجـزا و             . و آن کمون بزرگ و واحد را تجزیه کند        

قدر   ها آن   ولی بچه . امکانات بدهد به شرط آنکه از تصمیمات کمون واحد سرپیچی کنند          
  .به مالقات بروندخواهند  ظرفیت داشتند که خام نشوند اما وانمود کردند که می

دیدنـد کـه پلـیس حاضـر          از طرفی می  . رهبران دو گروه مسلط به دست و پا افتادند        
خواهنـد اعتـصاب را       انـد و مـی      ها بریده   نیست امتیازی به آنها بدهد و از طرفی هم بچه         

لذا متوسل به عبدالعلی    . بنابراین درصدد آمدند تا قضیه را آبرومندانه جمع کنند        . بشکنند
، پسر مهندس بازرگان، شدند و گفتند از آنجا که تـو موقعیـت مناسـبی داری و                  بازرگان

سرشناس هستی برو با پلیس مذاکره کن و به آنها بگو که امتیاز مختصری به ما بدهند تا           
دانـست زنـدانیان تـوان ادامـه          پلیس که می  . او هم پذیرفت و رفت    . اعتصاب را بشکنیم  

توانی راجـع     تو فقط می  ! که به تو چه مربوط است؟     مقاومت را ندارند به بازرگان گفت       
رود هر کـس هـم نخواهـد          هر کس دلش بخواهد به مالقات می      ! به خودت حرف بزنی   

  .رود نمی
رانی کرد و گفت مالقات حق شما است و           سرگرد زمانی هم آمد داخل حیاط سخن      

. قـات بـدهیم  این شما هستید که باید مالقات بخواهید نه اینکه ما بخواهیم بـه شـما مال       
خواهید به    کنید چگونه می    قدر عاطفه ندارید و به پدر و مادر خود رحم نمی            شما که این  

آیند و از صبح تا ظهر پـشت          پدر و مادر شما توی این گرما و سرما می         . ملت رحم کنید  
. رونـد   گردنـد و مـی      عاطفگی شما دست خالی برمی      نشینند، آن وقت به خاطر بی       در می 

کـس    با این حال هـر    . خواهید مملکتشان را اداره کنید      ن مردم که شما می    وای به حال ای   
اش   بخواهد به مالقات برود، بیاید و اسمش را به لیست اضافه کند، تا خودم به خـانواده                

خواهم که قائم به ذات خودتان باشید چـرا           از شما می  . تلفن کنم که برای مالقات بیایند     
اگر این اعتصاب یک سال هم طول بکشد من کوتـاه     که من کار جمعی را قبول ندارم و         

  .نخواهم آمد
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ای دیگر هم بـه متقاضـیان         صحبتهای سرگرد زمانی، تأثیر خودش را گذاشت و عده        
بازند، و ظرف دو ـ سه روز   سران دو گروه دیدند که دارند قافیه را می. مالقات پیوستند

 به دامن عبدالعلی بازرگـان      لذا دوباره دست  . آینده عمالً اعتصاب شکست خواهد خورد     
خـواهم    مـی : پناه گفت   بازرگان به ژیان  . شدند و برای بار دوم او را به وساطت فرستادند         

توانید او را ببینیـد، اینجـا کارهـا بـر            شما نمی : او گفته بود  . جناب سرگرد زمانی را ببینم    
الح بـود   تو اگر کاری داری اول باید به من بگویی، اگر صـ           . اساس سلسله مراتب است   

باالخره بازرگـان   . گویت هستم   من به جناب سرگرد خواهم گفت، و گرنه خودم جواب         
او هم جـواب داده بـود کـه مـا           . پناه بگوید   مجبور شده بود که خواسته سران را به ژیان        

دهم، اما اگر اعتـصاب       هیچ قولی هم به شما نمی     . توانیم هیچ امتیازی به شما بدهیم       نمی
دهیم کـه ایـشان سـاکت         قات بروید ما هم به مقامات باال گزارش می        را بشکنید و به مال    

 که بعـد دسـتمان بـاز شـود و بـه تـدریج               …شدند، تنبیه شدند، نادان بودند و چه و چه        
گونه باشد، هیچ امتیازی به شما        امکاناتی در اختیارتان  بگذاریم، ولی تا وقتی که جو این          

  . دهیم نمی
ست و موجب شد که باالجبار اعالم کنند که فردا بـه            این مسئله، مقاومت آنها را شک     

ای در کـار اسـت و         البته توجیـه کردنـد کـه مـا مطلـع شـدیم توطئـه              . رویم  مالقات می 
ای هم قبـول کـرده بودنـد کـه بـه مالقـات                ها را بشکنند و عده      خواهند وحدت بچه    می

د که در صورت    بروند، در نتیجه ما شروع به مذاکره کردیم، پلیس هم پذیرفت و قول دا             
ایـن مطالـب، تـوجیهی و       . گردانـد   شکستن اعتصاب به تدریج امتیازات را به مـا بـازمی          

  .سرپوشی برای شکست آنها بود
ای به مالقات رفتند و ما هیچ امتیـازی           خالصه اعتصاب شکست و روزهای بعد عده      

ستید خوا  شما می : فقط در این وسط چند نفری بایکوت و قربانی شدند،که چه          . نگرفتیم
از روز اول اعتصاب شکست بخورد، لذا با پلیس همکاری کردید و بـه مالقـات رفتیـد                  

  .…و
کردنـد کـه حـرف و جـنس           در مالقاتها پاسبانها خیلی مراقـب بودنـد و دقـت مـی            

کمااینکه در یکی از مالقاتها پاسبانی پرسش مـن از بـرادرم            . داری رد و بدل نشود      مسئله
 بـه هـر   5.کردیم گزارش کرده بـود  بام نگهداری می  ترا در خصوص کتابهایی که در پش      

  .روی شرایط سخت و دشواری در آنجا فراهم آمده بود
  

  پناه طرح ترور زمانی و ژیان
بعـد  . مشاهده چنین اوضاع و احوالی ما را بر آن داشت که به فکر حل مسئله بیافتیم               

 رسیدم که دو مهـره      از مشورتی که در زندان با برخی دوستان صورت دادم به این نتیجه            
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 را که جو خفقـان آنجـا را   7پناه  و سروان ژیان6اصلی گرداننده زندان یعنی سرگرد زمانی 
هـای سـازمان در       باید به طریقی این نظر را به بچـه        . کردند، باید از بین بروند      تشدید می 
چک کردیم ببینیم چه کسی بزودی از زندان آزاد خواهـد شـد، علـی               . رساندم  بیرون می 

پنـاه را در      نظرِ از میان برداشتن زمـانی و ژیـان        . د آقا قرار بود مهر و آبان آزاد شود        محم
هـای    بـه بچـه   ) حمیـده (ی  لکاغذی نوشته و به او دادم تا او از طریق خواهر امیـر نـانک              

 نفـر   9! اما اآلن به خاطر ندارم که چرا این کار از طریق او ممکن نـشد؟               8.سازمان برساند 
 بود، او دو ـ سه بار زندان آمده و خیلی اذیـت   10زاده  حسن حسینشد بعدی که آزاد می

  . شده بود
قرار شد که او چند پیغام برای من به بیرون ببرد که یکی همین پیغام ترور و دیگری                  

 11پیغـام اول را از طریـق محمـد کچـویی بـه بـرادرم            . پیغامی برای حـسین جنتـی بـود       
میده را در روز مالقات بـه هـم شناسـانده           نعمت و ح  ) من و مراد نانکلی   (رساند، ما     می

  . رساند بودیم، لذا برادرم پس از گرفتن نامه آن را در محل قرار به حمیده می
  . زاده پیغام دیگر را هم به اسداهللا الجوردی داده بود گویا حسین

مـن حرفـی نـدارم امـا        ! عـزت   : او قبل از اینکه راضی شود که پیغامها را ببرد گفت          
فته باشم که ظرف من پر است، سه ـ چهار بار زندان آمـده و تـا سـر حـد      همین اآلن گ

بدان کـه اگـر مـرا گرفتنـد         . دیگر شکنجه برایم قابل تحمل نیست     . ام  مرگ شکنجه شده  
خود چیزی نخواهم گفت ولی اگر کار به شالق و شکنجه کشیده    طبیعی است که خودبه   

خـواهی    دانـی، مـی     خـود مـی   شد خیلی مطمئن نیستم که بتـوانم مقاومـت کـنم، حـال              
  ! پیغامهایت را بده یا نده 

زاده را سبک و سنگین کردم، دیـدم در هـر حـال مـرا زنـده نخواهنـد                     شرط حسین 
ای نخورد و به کـارش ادامـه          گذاشت ولی حداقل باید کاری بکنم تا حسین جنتی لطمه         

 پیغام بـه    اصرار من برای رساندن   . دهد، و یا در صورت دستگیری تکلیف خود را بداند         
 سه شب قبل از من دستگیر شده به روابـط           _او به خاطر آن بود که صادق کاتوزیان دو          

. کـردم   و فعالیتهای من با حسین جنتی اعتراف کرده بود، پس باید او را متوجه خطر می               
زاده گفتم در بیرون پیغام مرا بر روی کاغذی بنویس و به الجوردی بده، پیغام                 به حسین 
  : این بود

ر چه بین من با شما و با کاتوزیان بود لو رفته است، احیانـاً اگـر دسـتگیر شـدی                     ه«
  » .جهت مقاومت نکن خودی و بی بی

زاده پیغامها را به صاحبانش رساند اما بعدها این قضایا لو رفت و دردسرهای                حسین
  12.زیادی پدید آورد
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  روضه زمانی
در ایـن مـاه، پـا بـه         ) ع( حـسین    با فلسفه قیام امـام    .  فرا رسید  1352ماه محرم سال    

 زمـانی کـه   سرهنگ. شدیم تاب می لذا در این ایام خیلی بی. عرصه مبارزه گذاشته بودیم 
 همراه کردن آنهـا     ای از عالئق و نیازهای زندانیان آگاه بود بر        خیلی زیرک و باهوش بود    

  .ای تدارک دید با سیاستهایش از این فرصت استفاده کرد و برنامه
ه اول محرم دیدیم که پاسـبانها بـه بنـد آمدنـد و اسـامی روحـانیون و                   روزی در ده  

اسم مرا هم   . خواهند  نگفتند که اسامی را برای چه می      . کسانی را که ریش داشتند نوشتند     
رفتم و از زیر زبانش کـشیدم        به سراغ پاسبانی    . رسید  اوضاع مشکوک به نظر می    . نوشتند

خواهد زیر هشت مراسـم روضـه         هنگ زمانی می  سر) احتماالًُ جمعه (و فهمیدم که فردا     
 سـر زدم و بـه آقایـان هـشدار دادم کـه فـردا                اتاقهـا لذا همان شب به همه      . برگزار کند 

اگـر برویـد خـود را       . خواهند جلسه روضه برگزار کنند، مبـادا در آن شـرکت کنیـد              می
 علنـی یـا     اید، و نیز ممکن است در آنجا از شـما           هماهنگ با سیاستهای زمانی نشان داده     

  . اند برداری کنند و بگویند که این جمع بریده و تقاضای عفو کرده مخفی فیلم
گـویم    به آنها مـی   : تم گفت رف) پدر دکتر شریعتی  (وقتی به سراغ محمدتقی شریعتی      

پسر من زیر دادگاه است اگر : حسن الهوتی گفت . توانم بیایم   ام نمی   من پیر و سالخورده   
ممکن است از شما فـیلم بگیرنـد و        . نباید بروید !  نه  : گفتم … و کنند  نروم او را اذیت می    

کـنم کـه اگـر لبـاس          شان شرط مـی     برای: گفت. با آبرویتان بازی کنند، اینکه بدتر است      
! نـه : گفـت . دهنـد   آنها لبـاس را هـم بـه تـو مـی           : گفتم. ام را بدهند خواهم آمد      روحانی

  ! خواهید دیدحاال  :گفتم! دهند نمی
راسم که فرا رسید سراغ الهوتی آمدند، او مسئله لباس را طرح کرد،             روز و ساعت م   

او مانـد کـه چـه       . گیـریم   دهیم و بعد از مراسم می       گفتند که در زیر هشت لباست را می       
آیم که دیگر لباس روحانیـت را         نه به شرطی می   : بگوید اما فراست به خرج داد و گفت       

و بـه ایـن ترتیـب الهـوتی از ایـن مـسئله              از من نگیرید، آنها هم قبول نکردند و رفتند          
  .خالص شد

او به جای عمامه لنگـی بـه   . من همان روز سراغ سیدمهدی طباطبایی در حیاط رفتم     
ای اسـت بـرو و خـودت را در جـایی              چنین برنامه : گفتم. زد  سرش بسته بود و قدم می     

سـت رفـت    او که تازه فهمیده بود چه خبر است، در        . ورها پیدایت نشود    این. مخفی کن 
سه بـار بـه سـراغش رفـتم        . پشت در زیر هشت قدم زد تا او را ببینند و به مراسم ببرند             

  !ولی گوشش به این حرفها بدهکار نبود
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 طالقـانی   علـوی  وقتـی مـن بـا سـیدنورالدین       . دلـی را هـم داشـتیم        عکس ایـن هـم    
به سـراغ مـا   پناه و زمانی خود  زدیم، ژیان در حیاط قدم می  ) اهللا طالقانی   خواهرزاده آیت (

  .طالقانی به من گفت توجهی نکن، راهت را برو! حاج آقا! حاج آقا: آمدند صدا کردند
مـا  ! حـاج آقـا بـا شـما هـستم     :  چهار مرتبه صدا کـردن، زمـانی داد زد    ـ  بعد از سه

من حـاج آقـا     : گفت! بله: گفتند! با من هستید  : آسیدنورالدین برگشت و گفت   . ایستادیم
. زمانی خواست که ما به جلسه برویم      . طالقانی است علوی  ورالدین  اسم من سیدن  ! نیستم

ایـد، روضـه      شما از کی تا حاال مسلمان شده      : طالقانی خیلی با شجاعت و شهامت گفت      
گویید بگذارید ما خودمان در همین حیاط بنـد مجلـس عـزای               گیرید، اگر راست می     می

 حتمـاً در ایـن جلـسه شـرکت          طور شد باید    حاال که این  : زمانی گفت . حسین را بگیریم  
چرا که در دادرسـی     ! توانم  نه خیر نمی  : آسیدنورالدین با صراحت و شجاعت گفت     ! کنی

ای شرکت نکنم، لـذا در ایـن جلـسه هـم              اند که در هیچ جلسه      ارتش از من تعهد گرفته    
  .توانم شرکت و خالف تعهد عمل کنم نمی

.  ریش در نیـاورده بودنـد      نیروهای مجاهدین، جوان بودند و هنوز درست و حسابی        
داری بودند که نامـشان نوشـته         اما در میان چپیها افراد ریش     . شان هم در لیست نبود      اسم

ای که حرف ما را قبول نکرده بودند در این جلسه روضـه شـرکت                 شده بود، آنها و عده    
  !سیدعبدالرضا حجازی هم، منبر رفت و روضه خواند. کردند
  

  انضباط و بهداشت در قصر
فقـط در زنـدان کمیتـه مـشترک         . کردند   زندان قصر معموالً کسی را شکنجه نمی       در

بعد از اتمام بازجویی و تحویل به زنـدان، دیگـر خبـری از شـکنجه                . کردند  شکنجه می 
آمد بـا بـردن بـه انفـرادی،           البته گاهی که بین پاسبانها و زندانیان برخورد پیش می         . نبود

مثالً رئیس زندان به کسی که از او دل         .  اذیتهای دیگری  کردند و یا حتی     افراد را تنبیه می   
  ….مردیکه چرا سالم نکردی: گفت زد و می خوشی نداشت سیلی می

البتـه زنـدان    . معموالً پاسبانها دخـالتی در کارهـای انـضباطی درون زنـدان نداشـتند             
یعنی ما خـود هـر روز کـف اتاقهـا و بنـدها را جـارو              . سیاسی دارای محیط تمیزی بود    

. هر کس قـسمتی از نظافـت و کارهـا را بـه عهـده داشـت                . کشیدیم  کردیم و تی می     یم
کردند، گر چه تعدادی الابـالی هـم بودنـد کـه       رعایت می را  زندانیان سیاسی هم نظافت     
آخر هر هفته هم نظافت عمومی بود کـه تختهـا را            . انداختند  گاهی آشغال زیر تخت می    

تـوان گفـت کـه محـیط آنجـا،            در مجموع مـی   . ندکرد  داشتند و زیرشان را تمیز می       برمی
کشید کـه     بردند و طولی نمی     آمد که ما را به محیط کثیفی می         پیش می . محیط تمیزی بود  
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گفتند شما را اگر      بانها می   شد طوری که زندان     آنجا هم رفت و روب و تمیز و مرتب می         
  .کنید به جهنم هم ببرند به بهشت تبدیل می

اما گاهی بعـضی بیماریهـای پوسـتی و قـارچی           . شپش نبود در محیطی که ما بودیم      
شد، برخی    از زندان کمیته و یا حتی از بیرون به داخل زندان قصر منتقل می             » گال«مانند  

از این بیماریها واگیردار بود، که با رعایت بهداشت و جدا نگه داشـتن رخـت و لبـاس                   
شـدند،    داد بیشتری مبتال مـی    شد تع   اگر لباسها قاطی می   . شد جلو شیوع آن را گرفت       می

توان گفت در کـل مـرض         می. شد  که آن هم با استفاده از دارو و مصرف پماد خوب می           
در مقابل، دکتری هم که بخواهد برای بازدید و درمان بیاید           . مسری خاصی در آنجا نبود    

رفتند کـه   ای یکی ـ دو مرتبه نزد پزشکی می  شدند، هفته اگر کسانی مریض می. نداشتیم
کـرد و    نفر را فقط از یک بند معاینه می20 ـ   10که هر بار حدود . آمد به زیر هشت می

دکتر بـه داخـل زنـدان    . رفت شد باید به بهداری می اما اگر کسی بدحال می  . داد  دارو می 
  .آمد نمی

سردردها هم ناشی از تنشهای عصبی     .  و سردرد بود    بیماری رایج آنجا سرماخوردگی   
کمردرد شدید و آپاندیس هم به ندرت       . یگر جسمی به آن صورت نبود     بیماریهای د . بود

. در بین زندانیان، پزشکانی بودند که رجوع به آنها هم از منظر سیاسی بـود          . آمد  پیش می 
او سوابق پزشـکی و مبـارزاتی مشخـصی         . دکتر شیبانی از جمله مخالفین مجاهدین بود      

او نیـز بـا     . بیرون مطب هم داشـت    داشت و نیز ساروخانی که پزشک مطرحی بود و در           
به همـین خـاطر مجاهـدین و فـداییها بـه نـزد ایـن دو پزشـک                   . مجاهدین مخالف بود  

دادند یک دانشجوی سال دوم رشته پزشکی را به عنوان دکتر بنـد               ترجیح می . رفتند  نمی
  .مطرح کنند ولی شیبانی و ساروخانی را نه

خوردنـد و تمـارض    قایـان نمـی  گوشت یا آش بود، بعـضی آ  در شبهایی که شام آب    
رفتند برای خود کره و عسل   شویم، لذا می    کردند که ما زخم معده داریم و مریض می          می

البته اگر واقعاً مریض بودند ایـن رفتـار اشـکالی نداشـت      . کردند  یا تخم مرغ سر هم می     
ایـن متمارضـین بـا      . ولی موضوع بر سر دوست داشتن یا نداشتن غذا بـود تـا مریـضی              

نشـستند و بـا آنهـا هـم غـذا              افراد به واقـع مـریض مـی         غذای ت تمام سر سفره   جسار
کـشیدند    خجالت می . کردند  های مذهبی هیچ وقت چنین نمی       در این میان بچه   . شدند  می

کردند دور از چشم دیگـران        حتی اگر مریض بودند، سعی می     . سر سفره مریضها بنشینند   
من خود گـاهی مـریض      . حاضر نشوند ای چیزی بخورند اما سر سفره مریض          در گوشه 

رفتم همان غذای همیشگی      رفتم یا اگر می     شدم وحال خرابی داشتم؛ یا سر سفره نمی         می
  .خوردم را مانند بقیه می
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کـه از کمـون     ) قتلـه منـصور   (های مؤتلفـه      البته تعدادی از مذهبیها به خصوص بچه      
  .…که. ای جدا داشتند خارج بودند برای خود همیشه سفره

  
  هدین، دیکتاتوری و بایکوتمجا

کردنـد و   کمونیستها و مسلمانها در زندان قصر، در یـک بنـد و بـا هـم زنـدگی مـی            
دار مبــارزه  مجاهــدین و فــداییها در تــداوم توافــق گذشــته رهبرانــشان، خــود را طالیــه

های غیر اخالقی و جبارانـه و بـا سوءاسـتفاده از              این دو گروه با اتخاذ شیوه     . دانستند  می
پیشین زندان، توانسته بودند خود را در وضع مسلطی قرار دهند و جـو زنـدان را   فضای  

  .در اختیار بگیرند
البته وقتی سرهنگ زمانی اوضاع را در دست گرفت، خیلی سطحی بـا ایـن مـسائل                 

تیم او یـک    . دانستند  برخورد کرد گر چه سیستم و خودشان برخوردهای او را عمیق می           
هایشان مانند مسعود رجوی، بیژن جزنی و مهـدی            سردسته سری از سران این دو قوم و      

خیلیهـا را  . را گرفتند و به انفرادی بردند بگیر و ببند راه انداختند     ) البته از مؤتلفه  (عراقی  
 طـوری کـه برخـی       …باتوم و شالق زدنـد و سرشـان را تراشـیدند، آویـزان کردنـد و                 

د از آنها تعهد گرفتنـد کـه در داخـل    و بع! اشتباه کردیم! نفهمیدیم! گفتند غلط کردیم   می
 تعهد داد کـه اگـر       13همین آقای رجوی  . بند کاری خالف مقررات زندان صورت ندهند      

داخل زندان آمدند نه تنها خود در سرود خواندن با دیگران همراه نشود بلکه دیگران را                
بـه سـر   ها و سـران را   دانست که اگر سردسته سرهنگ زمانی می  . هم از این کار باز دارد     

  . گیرند خون می جای خود بنشاند بقیه هم خفه
آور   کامالً محدود و خفقان52ها موجب شد تا آن محیط آزاد، بعد از مرداد            این شیوه 

در اعمال نظر خود به دیگران     ) مجاهدین و فداییها  (با این حال آن دو گروه مسلط        . شود
اجازه ظهور و بروز هیچ     آنها  . دکردن  کردند و انسداد موجود را تشدید می        کار خود را می   
کسی کـه مخـالف آرای      . دادند   و نظری غیر از قالبهای فکری خود را نمی          فکر و اندیشه  

و این واقعیتی است کـه کمونیـستها بـه          . شد  ایشان بود بایکوت، سرکوب و منکوب می      
هایشان و به خاطر مسائل درونـی و شـعارهایی کـه داشـتند در درون                  خاطر تعداد گروه  

  .مجاهدین خیلی دیکتاتور بودند. کردند تر از مجاهدین عمل می کراتیکدم
در زندان قصر برایم معنی شد و آن را بـا تمـام وجـود درک       » بایکوت«اول بار واژه    

فهمیدم بایکوت یعنی محدود کردن، منزوی نمـودن، از درون تهـی سـاختن، بـه                . کردم
  …پوچی کشاندن و 

 کرده بـود تـا افـراد متمـرد و مخـالف خـود را                تسلط بر اوضاع، مجاهدین را مجاز     
الفور از جمع خارج      کسی که اعتراض یا نظری غیر از نظر آنها داشت، فی          . بایکوت کنند 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 224

آنها حتی در مورد پاسبانها هـم  . شد، و هیچ کس حق تماس و ارتباط با او را نداشت  می
مـین رفتـار را بـا       پنداشـتند، ه    شدند و چون آنها را دشمن می        به همین شیوه متوسل می    

من مخالف این برخورد و رفتار غیر اخالقـی         . کردند  ایشان داشتند و آنها را بایکوت می      
در خصوص پاسبانها معتقد بودم که ارتباط و دوستی و احترام بـه آنهـا،               . و مخرب بودم  

این که ممکن بـود     : توانست منافعی در برداشته باشد      به شرط عزت و حفظ وجاهت می      
تأثیر اخالق انسانی و اسالمی قرار بگیرد و نسبت به زندانی سیاسـی نظـر               پاسبان تحت   

مثبت و همراهی بیابد و نیز اینکه او را متقابالً به رفتار محترمانه و مالیم وا دارد و آخـر                    
هـا و     ای موارد با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات زنـدان، برخـی خواسـته               اینکه در پاره  

  .ندحوایج زندانی را برآورده ک
به هر حال شرایط و جو به وجود آمـده فاقـد ایـن رونـد سـازنده بـود و متأسـفانه                       

این جـو،   . کرد  داد و صدای هر اعتراضی را در گلو خفه می           تقوایی در داخل زندان بی      بی
افراد مخالف آرای دو گروه مـسلط، دو راه         . کامالً سیاسی و آکنده از تهمت و دروغ بود        

 را فرو بلعیده و تقیه کننـد یـا خـروج از کمـون و جمـع را      پیش رو داشتند یا نظر خود    
  .بپذیرند و بایکوت شوند و مارکهای خائن، پلیس و بریده را در پیشانی خود ببینند

ای حاضر نـشوند      وجود فضای آکنده از دروغ، بهتان و افترا، موجب شده بود تا عده            
زندان «، و این یعنی همان      افکار و عقایدشان را مطرح کنند و قائم به رأی خویش باشند           

  .»در زندان
برخورد جمعی با یک فـرد او را از درون          . بایکوت برای برخی، خیلی بد دردی بود      

گرفتنـد کـه      در بایکوت برخورد فردی نبود، یک مرتبه از باال تصمیم مـی           . پاشید  فرو می 
ر بـه   گاه از جمع دویست نفری زندان حتی یـک نفـ            آن. شود  فالنی از امروز بایکوت می    

  سر سفره غذای او بنشیند و با او هم کاسـه          . کسی حاضر نبود  . گفت  سالم او علیک نمی   
فرد بایکوت شـده چهـار راه پـیش روی    . دادند ای او را شرکت نمی      شود، در هیچ برنامه   

د، شرایط را تحمل کنـد و بـر نامالیمتهـا صـبر             واول، اینکه اگر مقاوم و صبور ب        : داشت
خواهم، و    گفت اگر اسالم انقالبی این است، من نمی         ین ببرد و می   دوم، از مجاهد  . ورزد  

سوم، اگر فرد ضـعیف بـود و        . رفت  های چپ می    کرد و به سمت گروه      اش می   سه طالقه 
زد و بـه سـوی        برید و قید تمام مبارزه و فعالیت سیاسی را می           ایمان مقاومی نداشت می   

اگـر ایـشان    ! ینده حکومت هستند  اگر ایشان رؤسا و زعمای آ     : گفت  رفت و می    رژیم می 
من برای چنین کسانی ! صد رحمت به رژیم شاه   ! سمبل و الگوی آزادگی و جهاد هستند      

اگر خیلی سست بـود کـار       . نوشت  رفت و ندامت نامه می      می! حاضر نیستم زندان بکشم   
هایی که در زندان نوشته شد، ریشه  نامه برخی توبه. کشید به همکاری و خبرچینی هم می  

رفـت و بـه سـازمان         شد و فـرد مـی       چهارم، بایکوت موثر واقع می    .  همین جا داشت   در
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انتقـاد از   «کـرد بـه       و بعد شروع می   ! فریب خوردم ! نفهمیدم! کرد که غلط کردم     اعالم می 
کرد و حتی از افکـار        فرد به کارهای کرده و نکرده اعتراف می       » انتقاد از خود  «در  . »خود

  .گفت  سخن میپنهان، اخالق و احساساتش هم
گاه   شد، آن   برید و به همکاری با پلیس کشیده می         می) از نظر سازمان  (اگر فرد خاطی    

گفتند دیدید که نظر ما در مورد او درست بود که نبایـد بـه او                  سران به سمپاتهایشان می   
مـا  ! کنـد   دانستیم که این آدم عوضی است و بـا پلـیس همکـاری مـی                ما می . نزدیک شد 

اگر فرد بایکوت شده به دامن چپیها پنـاه         . او انقالبی نیست و بریده است     دانستیم که     می
دانـستیم کـه او دیـن و ایمـان      ما از اول می! گفتیم گفتند، دیدید ما درست می   برد، می   می

ترسـیدیم کـه او    درست و حسابی ندارد، ما مدتها بود که بـه او مـشکوک بـودیم و مـی       
گفتـیم کـه از او         دهد، به خاطر همین به شـما مـی         اطالعات درونی ما را به چپیها انتقال      

  .دوری کنید
انتقـاد از  «و بـه   ! ببخـشید ! اشتباه کردم ! گفت غلط کردم    گشت و می    اما اگر فرد برمی   

گفتند این فرد انقالبـی اسـت کـه بـه حقانیـت رسـید و                 آن وقت می  . پرداخت  می» خود
و را خـائن و سـاواکی       کسی که یک مـاه ا     ! وضع عجیبی بود  . واقعیت برایش روشن شد   

  . شد کنند، یک دفعه انقالبی و برادر می معرفی می
گفت خبری را کـه در مـورد          مرکزیت هم می  . چون این فرد به غلط کردن افتاده بود       

  ….فالنی به ما داده بودند اشتباه یا تشابه اسمی بوده است و
. دنـ ض کنچون و چرا از دستورات تشکیالت تبعیـت محـ       هدف آن بود که افراد، بی     

جـوی آن   توانـست پـی   فـرد نمـی  . باب اندیشه و تحقیق و سؤال در تشکیالت بسته بود       
زند صحیح است یا نه؟ سازمان و سران بـه            باشد که مثالً ادعا و حرفی را که رجوی می         

هـای سـران      کردند و او فقط باید مطیع آرام و رام تـصمیمات و برنامـه               جای او فکر می   
فـرد انقالبـی و     . که مسلمان باشند آدم سازمان و تشکیالت بودنـد        آنها قبل از این   . بود  می

ها و قـضایا بـه سـازمان رجـوع      مجاهد از نظر سازمان کسی بود که در برخورد با پدیده    
کرد، سازمان برای او عقل       داد عمل می    کرد و کورکورانه هر چه را مرکزیت حکم می          می

ای نداشــت،  او از خــود ارادهدیگــر . و شــعور، دیــن و ایمــان و هــستی و زنــدگی بــود
  .شد االراده بود و سازمان همه چیز و همه کس او می مصلوب

البته خیلیها هم از این فضا و جو ناراحت بودنـد، امـا بـرای خـود چنـین اسـتدالل                     
کردند؛ ما که یکی دو سال بیشتر در اینجا نخواهیم بود، پس بگذار و بگذر تا هنگـام                    می

کنـیم و     که به بیرون رفتیم دیگر پشت سرمان را هم نگاه نمـی           آزادیمان فرارسد، آن گاه     
  .رویم در پی زندگی می
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کـردم، امـا جرئـت        اما در مورد من، با اینکـه بـه روش و مـنش آنهـا اعتـراض مـی                  
کشیدم، آنها  اول معروفیتی که من یدک می    : کردند که مرا بایکوت کنند، به چند دلیل         نمی

چـرا  .  شود و خودشان در بایکوت قرار بگیرنـد        نداشتند و حتی ممکن بود قضیه عکس      
زدم و به همـه حتـی چپیهـا هـم احتـرام               که من آشنا زیاد داشتم و با همه هم حرف می          

بودم و ایشان یقین داشتند که مرا اعـدام         » زیر دادگاهی « من   52تا سال   : دوم. گذاشتم  می
ام و در بـازار بـرای     دانستند که من بین جامعه روحانیون شناخته شـده          می: سوم. کنند  می

لذا اگر ایشان . خود اعتباری داشتم و در شهرستانها هم با مبارزین زیادی در ارتباط بودم           
دار و مریز با  کج. شد کردند به ضررشان تمام می شان را در زندان با من علنی می  مخالفت

بـه جریـان    کردند به امید آنکه دادگاهم        آمدند و سازش می     کوتاه می . کردند  من رفتار می  
در ایـن صـورت مزیـت       . گیرم از شر من راحـت بـشوند         بیفتد و با حکم اعدامی که می      

بـود و مـرا بـه نـام شـهید و سـمبل        گیری تبلیغـاتی  شد و آن بهره شان می  دیگری نصیب 
شان بیشتر به     ام برای   یعنی مرده من از زنده    . زدند  مقاومت برای سمپاتهای سازمان جا می     

  . خورد درد می
ام خراب نبود، بهتر از همه بازجویی پس داده بودم و ضعف نداشتم، از                جوییمن باز 

خالصـه در  . تر از بقیه بـود  ام پر ضمناً کارنامه عملیاتی . همه هم بیشتر شکنجه شده بودم     
به هیچ چیز اعتراف نکرده بودم و مـدرکی هـم از مـن              . تمام مراحل از آنها جلوتر بودم     

گ من در اثر انفجار تاکسی در چهـارراه فردوسـی در سـال              البته انتشار خبر مر   . نداشتند
  . تواند مرا بکشد کرد که رژیم به راحتی می  این فکر را در من تقویت می51

بـه  . شد سـاکت بمـانم      شد نسبت به آنچه که به دیگران روا می          با این حال دلیل نمی    
دم و بـا افـراد      کر  های مختلف با این روش دیکتاتوری سران مجاهدین مخالفت می           بهانه

دادم و تـا جـای ممکـن          گرفتم و به حرفهـای آنهـا گـوش مـی            بایکوت شده تماس می   
شـرایط  . شدم تا دیگران هم این افراد را تحویـل بگیرنـد            کردم و واسطه می     کمکشان می 

سایر زندانهای سیاسی قصر    .  نبود 4خفقان، دیکتاتوری و بایکوت مختص زندان شماره        
جایی کـه   .  بود 3رکز فرماندهی و هدایت آن در زندان شماره         نیز به همین شکل بود و م      

 آنها و سایر زندانیان سیاسـی را        52البته در آذر    . رجوی و موسی خیابانی حضور داشتند     
  . را تحویل عادیها دادند3 بردند و شماره 1به زندان شماره 

  همچنـان ادامـه داشـت و روز بـه روز بـدتر             53این حال و روز مجاهدین تا سـال         
ها صحبت کرد، اما سـران        گفتم باید با بایکوت شده      آوردم و می    لذا من فشار می   . شد  می

البته آنها خیلی هم با من در تمـاس نبودنـد چـرا کـه مـن دائـم بـه                     . کردند  مخالفت می 
گرفتم که مثالً اینجای کار شما غلط است و یا چرا ایـن   پیچیدم و ایراد می     پروپایشان می 

تان برای ایـن      دلیل: بردم  شان را زیر سؤال می      ت و کارهای غلط   حرف را زدید؟ تصمیما   
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تـان چیـست و بـه چـه چیـزی             کار چیست؟ چرا افراد باید این کـار را بکننـد؟ هـدف            
دادند کمتر با من گفتگو کنند و تعامل داشـته    لذا آنها ترجیح می…خواهید برسید؟ و   می

کردند   توجیه می . کننده بدهند توانستند جواب درست و حسابی و قانع          چون نمی . باشند
عزت تو اآلن وضـعت     : گفتند  گاهی می . کنیم  که حاال وقت نداریم بعداً برایت روشن می       

هستی و صالح نیست که با ما که وضعمان مشخص است           » زیر دادگاهی «خوب نیست،   
. گـذاری   تأثیر منفی در دادگاهت می      تماس بگیری؛ تو اگر به تماسهایت با ما ادامه بدهی         

شـما غـصه مـرا      : گفـتم   مـی ! تـر شـود     خواهیم وضع تو از اینکه هست خـراب         ما نمی و  
ام، از اعدام که باالتر نیست، خیلی هـم رأفـت         نخورید، من پیه همه چیز را به تنم مالیده        

  .گیرم به خرج دهند حبس ابد می
کردنـد و از طـرف دیگـر بـه سـایرین       گونه صـحبت مـی   جالب اینکه آنها با من این    

زیاد به او نزدیک نشوید، چون شماها       . اش خیلی سنگین است      که عزت پرونده   گفتند  می
 قصر مخـتص زنـدانیان سیاسـی بـود کـه هنـوز              4زندان شماره   . اید  هنوز محکوم نشده  

گفتند تماس با عزت در پرونده شما اثـر           وضعیت دادگاه آنها مشخص نبود، به ایشان می       
دهند و پرونده شـما سـنگین          روز گزارش می   گذارد، پاسبانها این تماسها را هر       منفی می 

  .شود تان نیز بیشتر می شود، و بالطبع محکومیت می
هستند، بـه گفتـه    دانستم چه موجوداتی    های آنها را وجب زده بودم و می         من که روده  

 کردم، شـوخی    زدم، بازی می    ه گپ می  رفتم و با هم     آنها توجهی نداشتم و سراغ همه می      
توانستم خـودم را       البته به لحاظ کارهای فکری زیاد نمی       …تیم و گرف  کردم، کشتی می   می

مـثالً  . شان شـود    ام موجب تقویت روحیه     کردم که رابطه    با ایشان قاطی کنم، اما سعی می      
خـوردم و یـک کتـری آب          لنگیدم، هنگام دویدن تلـو تلـو مـی          چون من از ناحیه پا می     

در همین وضعیت جسمانی با آنها یا وقتی . خندیدیم ریختم و بعد همگی می     رویشان می 
  .شدم گرفتم موجب خنده و انبساط خاطر، آنها می  می کشتی

ای   برای خیلیها عجیب بود من که احتماالً حکم اعدام در انتظارم بود چنـین روحیـه               
ای خـراب، غمگـین، و        تصور عمومی آن بود که من باید روحیـه        . داشتم؛ مردمی و شاد   

 که من به خدا اتکا داشتم و مـرگ و زنـدگی را دسـت او                 در حالی . افسرده داشته باشم  
دیـدم و بـرای       هراسیدم و آن را برای خود تولدی دوباره می          دیدم و از مرگ هم نمی       می

عالوه بر اموری که شرحش را دادم، بیشتر وقتهایم بـه نمـاز،             . کردم  آن خود را آماده می    
در . کـردم   گونـه برخـورد مـی      ها ایـن    گذشت و با احساس تکلیف با بچه        روزه و دعا می   

فضای سنگینی که از طـرف سـرهنگ زمـانی بـه وجـود آمـده بـود و از طـرف سـران                        
دادم و از آنهـا       میها روحیه     مجاهدین هم تشدید شده بود، من باید قبل از مرگم به بچه           

  .کردم دفاع می
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  رهبران آینده
مـا در بیـرون     . دمدر همین دوران بود که پی به ماهیت واقعی رهبرانمان در زندان بر            

شناختیم ولی وقتی به زندان آمـدیم و از نزدیـک آنهـا را                زندان سمبلهای انقالب را نمی    
ای از صالحیت رهبـری        هیچ نشانه  …نه انسانیتی، نه دین و دیانتی، نه تقوایی و        :  دیدیم

هـای    زندان فرصتی شد تا ما رؤسای آینده خودمان را در همـان مـاه             . دیدیم  در آنها نمی  
 بـا تـصمیماتی کـه       14من از نزدیک شاهد بودم که مسعود رجـوی        .  حضور بشناسیم  اول
مĤبانه تشکیالت را زیر  رو داشت چگونه مستبدانه و دیکتاتور گرفت و روشی که پیش می

در زنـدان نگرانـی     . خواه بود   تیاو به واقع آدمی انحصار طلب و تمام       . چتر خود داشت  
دمها روزی در رأس امور قرار بگیرند و سرنوشـت          آینده بیشتر شد که نکند این آ        من از   

آن گاه باید در تـاریکی دنبـال چراغـی بگـردیم و محمدرضـا               . شان بیفتد   ملتی به دست  
  . پهلوی را بجوییم

دادند، از طرفـی    دستان نمی   رهبران قوم از طرفی اجازه مطالعه و تعامل اندیشه به زیر          
رو به خاطر اینکـه اعـضا و    از این. ه کنندهم خود حرف و مطلبی نداشتند که به آنها ارائ   

ثمر، سبک و تهی مغز مـشغول         هواداران به بی عملی دچار نشوند، آنها را به کارهای بی          
کردنـد؛    شان، آنها را حسابی در خود غرق می         کردند و با ایجاد شخصیت کاذب برای        می

 دیگـری را    گیـر، یکـی را مـسئول آفتابـه،          یکی را مسئول چای، دیگری را مسئول ناخن       
مسئول خودکار، یکی را مسئول تایـد، آن دیگـری را مـسئول صـابون، آن یکـی را هـم             

ایـن  . به اندازه نفرات مسئولیت درست کرده بودنـد       .  کرده بودند  …مسئول آشپزخانه و    
: زدنـد   کرد که وقتی مثالً صدا می       شخصیتهای کاذب چنان در جان و تن افراد رسوخ می         

گیـر را در داخـل        او ناخن . کنند  را صدا می  » جمهور  رئیس«که  گویی  » !گیر  مسئول ناخن «
کـرد و وی هـم        گذاشت هر کسی به آن احتیاج داشت باید به او مراجعه مـی              جیبش می 

بعـد گـزارش   . گرفـت  رفت آن را مـی  نوشت و بعد از نیم ساعت می  اسم متقاضی را می   
د را بـه ایـن شـکل        واقعـاً وقـت و زمـان افـرا        ! داد  عملکرد خود را هم به مافوقش مـی       

شد که در انتخابـاتی کـه بـود او رأی کـافی بـرای                تمام هم و غم فرد این می      . کشتند  می
دانست که این مسئولیت نیست، مشغولیت        نمی. گیر را به دست آورد      تصدی پست ناخن  

شدند و خود را کامالً       شد بعد از مدتی افراد از درون تهی می          این رویه موجب می   . است
  .دادند اختیار سازمان قرار میو دربست در 

هـای وسـیع اداری       شما که با بوروکراسی و کاغذ بازی و واسطه        : گرفتم  من ایراد می  
رژیم مخالف هستید چطور اآلن سیصد نفر در زندان هستند سیصد تا مسئولیت درسـت             

افتنـد، یکـی      بعد افراد در ستیز و رقابت منفی با هم می         . این نقض غرض است   . اید  کرده
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کند داشتن مسئولیت آفتابه برای او کم است، مثالً باید بشود مسئول میوه، چنین                 می فکر
  . کند ای شخصیت آن فرد را خرد می شیوه

ایـن  . کردند کـه یـک مبـارز و آدم انقالبـی بایـد در عمـل شـناخته شـود               توجیه می 
خود را پس   مسئولیتها حاال یا برای آفتابه یا روزنامه، صحنه عملی است که افراد امتحان              

  .شان را درست و دقیق انجام دهند توانند وظایف دهند که چطور می
دید و آن را یک کار کامالً  گیر رده خود را خیلی باال می جالب اینکه آن مسئول ناخن

گیر سالح سرد است و پلیس نبایـد بدانـد کـه او چنـین                 دانست که مثالً ناخن     مخفی می 
البتـه خـود تـشکیالت ایـن        !  موهومات مشغول بـود    بیچاره کلی با این   . سالحی را دارد  

پلیس نباید بداند که تو مـسئول       : کرد که   کاشت و بزرگ می     توهم را در دل و فکر او می       
تو به عنوان یک مبارز انقالبی باید تمام جدیت خود را بـه خـرج دهـی                ! این کار هستی  

تواننـد    م هـستند و نمـی     داند زنـدانیها آد     در حالی که پلیس می    ! گیر لو نرود    تا این ناخن  
 مـن واقعـاً هـر وقـت بـه یـاد آن       …گیر داشته باشند و   باید ناخن. شان را بجوند  ناخن

اینهـا  ! پرسیدم تـرا بـه خـدا ببـین          در آنجا از خود می    . گیرد  ام می   افتم خنده   مسئولیتها می 
 بـرای   این مسائل ! وزیر و وکیل ما در آینده از بین ایشان است؟         ! رهبران آینده ما هستند   

بـه خـود    . من تجربه بود گر چه مشاهده این افعال نوعی بد بینی در من ایجاد کرده بود               
رویم پی کارمان، ولی وای به حال کـسانی کـه             شویم می   دادم ما که اعدام می      دلداری می 

  . خواهند ده ـ پانزده سال با اینها در زندان باشند می
: انگیزی بـودم    نفرت بار و تأسف     های    در اواخری که من در قصر بودم شاهد صحنه        
یکی از ایـشان مخـالف مجاهـدین و         . دو برادر با هم در یک زندان و در یک بند بودند           

وضع این دو به جایی رسیده بود که نه تنها با هم سـالم          . دیگری از موافقین سازمان بود    
 داد یکـی سـر      اگر فرصتی دسـت مـی     . کردند بلکه به خون هم تشنه بودند        و علیک نمی  
جالب اینکه وقتی پدر بدبخت ایـن دو از شهرسـتان بـرای مالقـات               . برید  دیگری را می  

در نتیجه این پدر بیچاره     . شدند با هم به اتاق مالقات بروند        آمد، دو برادر حاضر نمی      می
  . آمد و هفته بعد به مالقات آن دیگری یک هفته به دیدن یکی از پسرانش می

کـرد، از یـک        زندان بلکه در بیرون هم دهـن بـاز مـی           البته این اختالفات نه تنها در     
جنگ اعصابها،    این دعواها،   . خانواده یکی، دیگری را قبول نداشت و دیگری آن یکی را          

  .ها فراوان بود کاریها و جرو بحثها در میان خانواده کتک
توانـد امکـان رهبـری جامعـه را           ای نمی   با این حال، رهبر چنین تشکیالت خودکامه      

دادم  ها را دلداری و امیـدواری مـی         من بچه . اند   چرا که در صحنه عمل قرار نگرفته       بیابد،
. مان پیروز شود     ممکن است پنج سال یا شش سال طول بکشد تا انقالب و مبارزه             …که

شود، ایشان هم عـوض       شاید هم بیست سال، سی سال، و در این مدت نسل عوض می            
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، ایشان را قبول نخواهند کرد؛ شما فکر نکنیـد          آیند  کسانی که می    آیندگان یعنی . شوند  می
  .ماند طور نمی جو این ! اینها رهبران آینده هستند

ها حساب کار اینها را به پای انقالب نگذارند، و بدبین             خواستم بچه   با این حرفها می   
کنند نباید بگویید که اصالً مبـارزه و انقـالب از             گفتم که اگر اینها بد عمل می        می. نشوند

حساب ایشان را باید از حساب انقالب و مبـارزه اصـیل جـدا              . شه خراب و بد است    ری
های چگونه در رفتن از زیر بازجویی و کاله سر ساواک گذاشـتن               بعد به آنها شیوه   . کرد

  .دادم آموختم و تجربیاتی را که در این زمینه داشتم به آنها انتقال می را می
من به هیچ کس و هیچ چیز در آنجا اعتمـاد  دانستند که   اگرچه همه و حتی پلیس می     

هـا    طور بودم و خیلی سخت به افـراد و گـروه            البته در بیرون از زندان هم همین      . نداشتم
. گذاشـتم   هـایم را در اختیارشـان نمـی         گاه همه اطالعات و دانسته      کردم و هیچ    اعتماد می 

گفتم که بـه      قط می برخی عادت داشتند در مورد کارها و عملکردشان غلو کنند اما من ف            
گفتند که    شد و می    ام، و اتفاقاً کسی باورش نمی       جرم پخش اعالمیه و کتاب دستگیر شده      

! کـردم کـه نـه    تأکیـد مـی  . ای اتهامات تو بیشتر از این است و تو کارهای بیشتری کـرده       
درست که در پرونده تو چنین است و بـازجویی          : گفت  رجوی می . ام همین است    پرونده

  !کاره هستی دانیم تو چه ی اما ما که میا هم نداده
ام و در چـه عملیـاتی          چه کمکهایی به آنهـا کـرده       50دانستند که من از سال        آنها می 

مند بودند که     گالیه. ام  دانستند که من عنصر چریک و عملیاتی بوده         ام و می    حضور داشته 
دانیـد تـا اگـر در       گفتم بهتراست کـه از مـن کـم ب           گویم، می   چرا کارهایم را به آنها نمی     

بازجویی ضعف نشان دادید، مطلب زیادی از من نداشته باشید و البته خودم هـم سـعی                 
سابقه داشت  . داشتم که در حال دیگران تجسسی نکنم و تا جای ممکن از آنها کم بدانم              

گیری به بازجویان نگفته بودند، اما وقتی به          که برخی در بازجوییهای اولیه، مطلب دندان      
گـاه مطالـب زیـادی        گـشتند آن    مده و بنا به دالیلی دوباره به کمیته مشترک برمی         زندان آ 
  15.کردند ارائه می

  
  تعامالت مذهبیها و غیر مذهبیها

شدند تا مدتها در برابر       گاهی کسانی که نسبت به مذهب بی اعتقاد و مارکسیست می          
قات فرزندش به نام    به عنوان مثال پدری برای مال     . کردند  داری می   خانواده تظاهر به دین   

 هـم بـه سـالن       16قبل از دکتـر آقـای انـواری       . دکتر غالم ابراهیم زاده به زندان آمده بود       
پـسرم آقـای انـواری اینجـا هـستند، از آقـا       : گوید پدر به فرزندش می   . مالقات رفته بود  

س ما هر روز با آقا برنامه داریم، کال      : کند که   گردد و تظاهر می     او هم بر می   ! استفاده بکن 
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دانـست کـه پـسرش        پدر بیچـاره نمـی    (!). شویم    داریم و از محضر ایشان مستفیض می      
  .مارکسیست است و اعتقادی به آقای انواری ندارد

هـای عمیـق عـاطفی و اصـیل بـا خـانواده نداشـتند نـسبت بـه                     زندانیانی که پیونـد   
 بـه مـذهب    اما برخی همچنان در مقابل خانواده تظـاهر       . تفاوت بودند   هایشان بی   خانواده

 و تــسبیح و ســجاده الجنــان مفــاتیحکردنــد و حتــی در مالقاتهــا از خــانواده قــرآن،  مـی 
  .»مرتجع«: گفتند اما در داخل زندان همان ضدیتها را با ما داشتند و به ما می. گرفتند می

تر بودند، چرا که مـا برخـی سـنتهای            اما به نظر من خیلی از آنها نسبت به ما مرتجع          
 …در و   به  سین، سیزده   سوری، چیدن سفره هفت     چهارشنبه: ول نداشتیم مثل  ارتجاعی را قب  

آوردند، جالب اینکه آنها      جا می   اما آنها به بهانه سنتهای ملی، همه این آداب و سنن را به            
  .گذاشتند  را می17 سیر تحوالت اجتماعیسین به جای قرآن، کتاب  در همین سفره هفت

 وحدت سیاسی، خیلـی جـدا از هـم بودنـد و             رغم شعار   های مارکسیستی علی    گروه
ها با هم کمتـر       البته در بیرون از زندان درگیری این گروه       . یکی، دیگری را قبول نداشت    

بود چرا که در فضای وسیع جامعه اصطکاک کمتری داشتند، اما زندان فضاها را محدود               
  .کرد و آنها کاری جز پیله کردن به هم نداشتند می

ای یک بار همدیگر را ببینند که در ایـن دیـدار هـم وقـت                   هفته در بیرون ممکن بود   
کـار    بی. پایان در اختیارشان بود     نداشتند به مسائل جزئی برسند، اما در زندان فرصت بی         

. کند تا بعد بـه تحلیـل او بپردازنـد           نشسته و منتظر بودند که ببینند چه کسی چه کار می          
). در زندان همه به هم بـدبین بودنـد        (کند    ه می نتیجه بگیرند که فالنی دارد علیه ما توطئ       

کـرد، اگـر      گرفت و صـحبت مـی       رفت با فردی از گروه مخالف ارتباط می         اگر کسی می  
گذاشت و دیگر     صحبتها حتی برای رفع برخی اختالفات هم بود باز تأثیر خودش را می            

بت بـا   گفتند چون فالنی حاضـر بـه صـح          آن اعتماد گذشته را به آن کس نداشتند و می         
در واقـع آنهـا صـبح تـا شـب      . گروه مخالف ما شده، احتمال جاسوس بـودنش هـست        

مشغول توطئه چینی علیه هم بودند تا مثالً دو نفر را از گروهی و به سوی گـروه خـود                    
  . بیاورند
دار جامعه بودند اما مذهبیها  های مارکسیست با اینکه خود از قشر مرفه و سرمایه       بچه

  . دادند دانستند و شعار کمونیستی می بورژوا و خرده بورژوا میبویژه بازاریها را 
دانیـد    کش مـی    گفتم اگر شما واقعاً صادق هستید و خودتان را زحمت           من به آنها می   

بگویید که پدرانتان چه کاره هستند؟ شما اگر از طبقه کارگر و طبقه پایین جامعه بودیـد              
در حالی که همـه     . رسید  ید، یا به سختی می    رس  گاه پایتان به دانشگاه نمی      به نظر من هیچ   

  !خانواده شما دکتر و مهندس هستند و مرفه
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کنم تبلـی فـیلم بـرای بیـژن           فکر می .ساز بود   دارهای فیلم   خود بیژن جزنی از سرمایه    
سیروس نهاوندی و اکبر ایزد پناه و منصور نهاوندی که جبهه آزادیبخش را       . جزنی است 

گـذاری   هایی هم سـرمایه   سازی داشتند و در پروژه       راه درست کرده بودند، شرکت بزرگ    
  .کرده بودند

های مذهبی داشـتند، دچـار مـشکل          شان که رگه    های  های چپی با خانواده     برخی بچه 
شان آنها را قبول نداشتند و بـه صـورت یـک قاعـده کلـی روابـط                    های  بودند و خانواده  

 بود در نتیجه نسبت به مـذهبیها        تر از مذهبیها      عاطفی و خانوادگی در میان چپیها ضعیف      
  . کمتری داشتند مالقاتی

را در یک جا جمع کرده سهم       ) میوه و خوراکی و پول    (در هر حال ماحصل مالقات      
های مذهبیها بیـشتر بـود        با اینکه آورده  . کردند  هر جمع را به اندازه نفرات آن تقسیم می        

ا از این جریان سوءاستفاده     اما چپیه . شد  اما به صورت مساوی و در یک سطح تقسیم می         
ها باید بیاورنـد و       دار هستند، فالن فالن شده      گفتند اینها بورژوا و سرمایه      کردند و می    می

  .ما بخوریم
 250 ـ  200برخی از چپیها به غیر از مخارج تهیه شیر و لبنیات هـر مـاه در حـدود    

جالـب اینکـه   . کشیدند  نخ سیگار می30 ـ  20شد یعنی روزی  تومان پول سیگارشان می
پذیرفتند و    کردند که پولی به آنها بدهند نمی        شان اصرار می    برخی از ایشان وقتی خانواده    

از برخـی از آنهـا   » .نه اینجا همه چیز مجانی است، احتیـاج بـه پـول نـداریم    «: گفتند  می
گفتند باید بازاریهای فالن فالن شده پول بیاورند تا ما بخـوریم؛ مـا نبایـد                  شنیدم که می  

  . را بیاوریم و اینجا مصرف کنیم(!) بیخودی پول خلق 
گفتند این بازاریها پول دار و بـورژوا هـستند، بگذاریـد اینهـا پـول                  شنیدم که می    می

  . ما در آینده باید پولهای ایشان را مصادره کنیم. بیاورند تا خرج کنیم
 در   یـک جـا    آمد   از مالقاتها به دست می     ی که پولهای. طلبی آنها حدی نداشت     فرصت

گاهی تا صد تومان پول را از       . شد و سهم بیشتر آن متعلق به مذهبیها بود           جمع می  کمون
فرستادند و یا هر وقت موعد آزادی یکی از آنها بود             این بند به آن بند برای افرادشان می       

اش   طـرف نـزد خـانواده     : که چه . دادند   تومان پول توجیبی به طرف می      500 تا   200مثالً  
  .یا مثالً خرج مسافرت داشته باشد! نباشدشرمنده 

تـوان گفـت ناجوانمردانـه عمـل          واقعاً مـی  . السویه نبود   در این موارد برخوردها علی    
خواست   وقتی می . های ما که اهل قم بود از زندان آزاد شد           روزی یکی از بچه   . کردند  می

مون و دو تومـان از      تنها هشت تومان از پول ک     . برود بیرون ما پولی نداشتیم به او بدهیم       
گفتیم یک تومان کرایه ماشین از اینجا تا میدان شوش     . کسی قرض گرفتیم و به او دادیم      

این دوست ما هم با همین ده       . برند قم   گیرند و می    شود و از آنجا هم چهار تومان می         می
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: گفتیم. لحظاتی نگذشت که نماینده چپیها آمد گفت چقدر به او دادید          . تومان راهی شد  
حساب کرد و گفت شش تومان برایش کافی بود چرا زیـاد دادیـد؟ کـه مـن                  . ه تومان د

مـرد  . دادیم واقعاً ناراحت شدم گفتم واقعیت این است که نداشتیم وگرنه بیشتر به او می            
دهیـد    تومان می700 و گاهی 500 ـ  300 ـ  200های خودتان  شما به آزاد شده! حسابی

مجاهدین هم مثـل    . گویید ده تومان زیاد است      رسد می   های ما می    اما وقتی نوبت به بچه    
  !برند دارها را می پول سرمایه. برند آنها بر این نظر بودند که پول ما را که نمی

بینیهایی کـه داشـتند یـا     حال به خاطر خود کم .این مسائل برای آنها اهمیتی نداشت  
تشابه فکـری مجاهـدین بـا       به نظر   . ای بودند   هر دلیل دیگر باعث جا افتادن چنین رویه       

  . ترین دلیل همراهی آنها با هم بود مارکسیستها مهم
مـن  . رسید، از محل وجوهات شـرعی بـود         بخشی از کمکهای مالی که به زندان می       

داده شده است نبایـد     ) عج(گرفتم این پولی را که به خاطر اسالم و امام زمان              اشکال می 
گفتند این حرفها چرت و پـرت اسـت،       می) ینمجاهد(اما آنها   . خرج کنید  به این شکل    

اصالً در اسالم این مسائل مادی و پولی وجود ندارد و ما بایـد ایـن پـول را بـه عنـوان                       
از نظر  . در حالی که این از نظر اسالم جایز نیست        . تحبیب القلوب به مارکسیستها بدهیم    

نبـود و آنهـا هـم    مجاهدین به خاطر تقارب فکری با مارکسیستها، مسئله مالکیت مطرح        
اما ایـن نظـر مجاهـدین       . باید مصادره شود    معتقد بودند که اموال و ثروتِ ثروتمندان می       

مثالً . های مذهبی درآمد    برای همه پذیرفته نبود و به تدریج سر و صدای تعدادی از بچه            
اینکه ما سیگاری نیستیم و یا اینکه بیـشتر خـرج بـه گـردن چپیهاسـت کـه پـولی هـم                       

 ما حاضر به ادامه چنین رونـدی نیـستیم، اگـر آنهـا پـول نیاورنـد مـا هـم                      و. دهند  نمی
  . آوریم نمی

برای این کار کـسی  . من دو ـ سه هفته پولهای وارده و برداشت شده را کنترل کردم 
آورد و    کردیم که چه کسی چقدر مـی        را نزد دفتردار گذاشتم و کلیه حسابها را کنترل می         

هـا از طـرف مذهبیهاسـت و     آخر دیدیم که بیـشتر آورده     در  . دارد  چه کسی چقدر بر می    
نتیجه این کنترل را به برخی دوستان       . بیشتر برداشت و مخارج از طرف غیر مذهبیهاست       

بعد من رفتم با نماینـده سـران        . آنها هم مثل من به این روند معترض شدند        . اعالم کردم 
گفـتم شـما هـم بایـد بـه      چپیها صحبت کردم و به سوء استفاده ایـشان ایـراد گـرفتم و      

تان پول بیاورند، در غیر ایـن صـورت مـا هـم               تان بگویید به اندازه جمعیت      های  خانواده
کنیم و یا اینکه خرج سیگار و سفره بیماران را جـدا کنـیم و                 آوریم و خرج هم نمی      نمی

کنیم و از این به بعد هم حق ندارید به آنهـا کـه                باقی خرج کمون را هم دانگی حساب        
شـوند دو     هایی که از طـرف مـا آزاد مـی           شوند پول بدهید و اگر نه، باید به بچه          د می آزا
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آنهـا هـم تعهـد اخالقـی        . برابر بیشتر پرداخت کنید چون جمعیت ما کمتر از شما است          
  . دادند که من بعد پول بیشتری بیاورند

را سران مجاهدین از این برخورد من خیلی ناراحت شدند، گفتند تو چرا ایـن کـار                 
مـان    ما همه چیزمان یکی است، اسـتراتژی      . این کار غلطی است و انقالبی نیست      . کردی

کنیم، نباید    یکی است اصالً وحدت استراتژیک داریم و با یک دشمن مشترک مبارزه می            
ای   اگر واقعاً روابط انسانی باشد مسئله     : من در جواب گفتم   . سر پول با هم برخورد کنیم     

آنها شـب تـا صـبح علیـه مـا           . مان انسانی   یکی است و نه روابط    مان    اما نه هدف  . نیست
خواهنـد مـا را نـابود         قبل از نابودی رژیم می    . شان نابودی ماست    کنند و هدف    توطئه می 

  .اما مجاهدین حاضر نبودند پاسخ منطقی مرا بپذیرند. کنند
 آزادتـر   شان  کمتر برنامه داشتند و وقت    ) بویژه مجاهدین (ها  نچپیها در قیاس با مسلما    

روزی سه ـ چهار برنامه مـشخص را   . مذهبیها به اصطالح برنامه تشکیالتی داشتند. بود
ایشان برود روزنامه بخواند و او برود آن کتاب را بخواند، لـذا             : مثالً. گذاشتند  به اجرا می  

تر هستند، تمـام روز و سـاعت آنهـا را بـا               های مذهبی از مارکسیستها فعال      بینیم بچه   می
  . ثمر پر کرده بودند، کسی وقت خالی نداشت خود و بی های مختلف و اکثراً بی برنامه

شبها ساعت ده خاموشی بود، اما صبحها برای چپیهـا دیگـر مهـم نبـود کـه کـی از                     
خاسـتند، ابتـدا ورزشـی        خواب بیدار شوند؛ اما طبق روالی که داشتند ساعت شش برمی          

ذهبیها معموالً زودتـر از ایـشان و قبـل از           اما م . شدند  کردند، بعد مشغول صبحانه می      می
خواندند، به نـدرت کـسی بعـد از نمـاز دوبـاره       خاستند، نماز می  اینکه آفتاب بزند برمی   

تعدادی که خیلی زود بلند شده به تهجد پرداخته بودنـد بعـد از نمـاز صـبح                  .خوابید  می
  .خوابیدند دوباره می
ت خودکامـه و مـستبد مجاهـدین،        طور که اشاره کردم چپیها به نسبت تشکیال         همان
. گـشت   م برمـی  سهای شـعاری مارکسیـ      بخشی از این صفت به آموزه     . تر بودند   دمکرات

همین امر سبب شد تا برخی که از استبداد حـاکم بـر سـازمان عاصـی شـده بودنـد بـه                 
از آنجـا   . تر از مجاهدین بدانند     مارکسیستها عالقه نشان دهند و آنها را مبارزتر و اصولی         

جاهدین به لحاظ اعتقادی و ایدئولوژیک کم عمق و کم مایه بودند، بیشتر مواقع در               که م 
بینی یا به عبارتی عقـده حقـارت          کم  آوردند، لذا دچار نوعی خود      مصاف با چپیها کم می    

بینـی   کـم  هـای خـود   آور بر این عقـده  شدند و سعی داشتند با روشهای غلط و خفقان       می
، بـا   »بینی  کم    خود«و  » دیکتاتوری« به دلیل دو ویژگی      در کل مجاهدین  . سرپوش بگذارند 

دادند تـا   چیزی می«: دادند و به اصطالح خودشان گستاخی تمام به مارکسیستها امتیاز می  
  » .سرانه دفترشان خالی نباشد
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کرد و الزم بود که شـب هنگـام خـواب     های مذهبی کمرشان درد می   تعدادی از بچه  
گفت بایـد همـان یکـی را          داد و می    ، اما مرکزیت اجازه نمی    شان بیندازند   دو پتو زیر پای   

گوینـد اینهـا آدمهـای       آوردند که اگر شما دو تا پتو بیندازید چپیها مـی            بیندازید، دلیل می  
این تحلیل عاجزانه و حقیرانه در      . طلبی هستند، خرده بورژوا، بورژوا و چه و چه          راحت

)  از جیـب مـذهبیها   از پول فراهم آمده(ون شد که اکثر چپیها، از پول کم      حالی عنوان می  
  .شان انداخته بودند تشک ابری، هفتاد یا هشتاد تومانی از فروشگاه خریده و زیر پای

ام   گفت من این حرفهـا حـالی        کرد و می    پس اگر کسی در برابر مرکزیت مقاومت می       
ن و جـد    گفت م   او هم می  . گفتند خرده بورژوا    گرفت، به او می     نیست و پتوی دومی می    

شد و از یک   گاه به خاطر این سرپیچی، آن فرد بایکوت می        . و آبائم خرده بورژوا هستیم    
  .شد آدم انقالبی به آدم راحت طلب تبدیل می

جالب اینکه مجاهدین همراه با مارکسیستها؛ بازاریها و آخوندها را بـورژوا و خـرده               
ن از همـین بازاریهـا و       کردند در حالی که همه زندگی و سـرمایه شـا            بورژوا خطاب می  

متأسـفانه بیـشتر   . زدنـد  گرفتند هم مارک به ایشان می      هم پول از ایشان می    . آخوندها بود 
های مذهبی اطالعات عمیقی نداشـتند و کـالً تیپهـای جـوان، ضـدآخوند بودنـد و                    بچه

بـرای  . شدند از روحانیون اسـتفاده کننـد و بـا مـسائل اسـالمی آشـنا شـوند          حاضر نمی 
نیاز به دانستن زبـان     ) … و کتب احادیث و    البالغه  نهجقرآن،  (از متون اسالمی    مندی    بهره

در حالی که این تیپهای جوان با فرهنگ عربی مخالف بودند و آن را عرب               . عربی است 
اطالعات آنهـا از اسـالم در حـد کتابهـای دکتـر             . خواندند  زدگی معادل غرب زدگی می    

 در رأس بـه اصـطالح   18 رجـوی کـه اآلن  خود مـسعود . شریعتی و مهندس بازرگان بود  
 ترجمه کند، یک البالغه نهجخواست قرآن یا  وقتی می. دانست مجاهدین است عربی نمی 

کـرد، بعـد      گذاشت کنـار دسـتش و کلمـه بـه کلمـه ترجمـه مـی                  می المعجم یا   المنجد
مجاهـدین برداشـتها و     . کـرد   های خودش را تحت عنوان تفسیر به آن اضافه می           خواسته
 بـرای خودشـان داشـتند و بـه نـام            البالغـه   نهـج ای از قرآن و       هایی قالبی و کلیشه   تفسیر

هـای تفـسیر شـده آنهـا دائـم دم از مبـارزه بـا                  آیـه . دادنـد   ایدئولوژی به خورد افراد می    
کـان النـاس امـه      «مثالً از آیه مبارکـه      . کرد  زد و حمایت از سوسیالیسم می       امپریالیسم می 

در حالی که صحبت ایـن      . ون اولیه را برداشت کرده بودند     سوره بقره، همان کم   » واحده
خوردنـد و بـا هـم         کردنـد، بـا هـم مـی         آیه از مردمی است که در یک سطح زندگی می         

گفتنـد در     مـی ! بعد هم آگاهی به آنها داده شده حاال تفسیر آنها چه بود؟           . صمیمی بودند 
کردنـد و     شدند و بردگی می   بین این مردم  استثمارگر به وجود آمد و افرادی هم استثمار           

  ….نظام بردگی کمون اولیه را از بین برد و از آن موقع استثمار سیطره یافت و
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گفتند که اگر این جوانها عربـی بداننـد           آنها تفسیرهای دیگران را قبول نداشتند و می       
ترین مخالفین زبان  شود گفت یکی از سر سخت      می. دیگر تفسیر ما را قبول نخواهد کرد      

بلکـه  . شـد   این مباحث به صـورت گروهـی طـرح نمـی          .  همین مجاهدین بودند   عربی،
توانـست از     برای هر فردی یک مسئول تعیـین شـده بـود و نمـی             . شد  تک مطرح می    تک

کـه  (های بارز آن در مورد خوانـدن کتـاب            نمونه. تر برود   چهار چوب مشخص شده فرا    
  . بود) چه بخواند و چه نخواند

  
  کتابخانه قصر

. امتیازدهیهای مجاهدین به مارکسیستها در خـصوص کتابخانـه زنـدان بـود            از جمله   
  .ضوابط اداره آن را خودشان تصویب کرده بودند. کتابخانه در زندان نقش مهمی داشت

مجاهـدین بـرای ایـن      . ای، همیـشه از غیـر مـذهبیها بـود           مسئول کتابخانه تک قفسه   
ما باید  . ما وقت این کارها را نداریم     کردند که برای ما مهم نیست،         امتیازدهی، توجیه می  

از ماست  » فرهنگ انقالبی «تئوری  : جالب اینکه مدعی بودند   . تری برسیم   به کارهای مهم  
 کتابهای کتابخانـه  ء است، و چون این دو کتاب جز      البالغه  نهجو کار ما در سطح قرآن و        

 اثـر وضـعی ایـن       .دیدنـد   نبود و در همه اتاقها بود، نیازی به هدایت بـه کتابخانـه نمـی              
امتیازدهی آن بود که در کتابخانه محدودیت در منابع بود و آثاری چون کتابهای مطهری               

 پرتـوی از قـرآن    حتی تفـسیر    . شد   در آن یافت نمی    … و عالمه طباطبایی و     و سید قطب  
با این حـال بیـشتر کتابهـا مـذهبی و حـاوی      . دیدی آقای طالقانی را هم در آن میان نمی      

نات مذهبی بود اما این چپیها با نامردی تمام و به انحای مختلف از ارائـه                مسائل و جریا  
 از نویـسندگان روسـی در میـان         نهضت سـربداران  کتابی به نام    . کردند  آن خودداری می  

این کتاب همیـشه یـا   . کتابها بود که جریان مذهبی نهضت سربداران را تشریح کرده بود         
هـر  . ش نوبت اسـمی در نظـر گرفتـه بودنـد     ساعت شب و روز برای   24گم بود یا برای     

: گفـت   رفتـیم، مـی     وقت که به سراغ کسی که کتاب را به اصطالح امانت گرفته بود مـی              
  .ام هنوز نخوانده

من وقتی تازه وارد بند شده بودم و هنوز از اوضاع آگاه نبودم، کسی به من مراجعـه                  
اش    نـشانم داد کـه نویـسنده       نزمین، آسمان و ستارگان از نظر قرآ      کرد و کتابی را به نام       
د این کتاب داخل کتابخانـه      شتنگذا  نمی) چپیها. (بود» دکتر صادقی «احتماالً فردی به نام     

  .قرار بگیرد
بندی کرده بودند و هـر کتـابی کـه مقـداری              آنها کتابها را به صورت موضوعی دسته      

خبـر   ین لیست بـی ما از ا  . قرار داده بودند  » لیست سیاه «جنبه مذهبی داشت، نامش را در       
نـداریم، بـه    : گفتنـد   شد و می    هر کتاب که در این لیست بود به مذهبیها ارائه نمی          . بودیم
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تا اینکه  . این کتاب ارتجاعی است و نباید آن را بخوانید        : گفتند  های خودشان هم می     بچه
مـسئول کتابخانـه کـه از       . های مذهبی از کمیته مشترک به قصر آمدند         یکی دو تا از بچه    

 هستند، برای آنها درباره      پنداشت که مارکسیست    عیت فکری این دو مطلع نبود و می       وض
حرفهای دیگری هم زده    . لیست سیاه صحبت کرده بود و شما نباید آن کتابها را بخوانید           

  .بود که این دوستان همه آنها را به من انتقال دادند
چطـور  : تم و گفتم  از سران توضیح خواس   . من هم نسبت به این مسائل حساس بودم       

کـشیم در     ایـم و اآلن زنـدانی مـی         ایم، شکنجه شـده     مایی که برای اعتقادمان مبارزه کرده     
ایـم کـه بایـد از منـابع           چنین وضعی هـستیم؟ مگـر مـا بـرای کمونیـسم مبـارزه کـرده               

نه ما مسلمانیم و برای اسالم و برای خدا پا به ایـن راه              . ایدئولوژیک اسالمی دور بمانیم   
آیـد فـارغ از       بعد شروع کردم به فعالیت و گفتم هر کتابی کـه بـه آنجـا مـی                . یما  گذاشته

  .ایدئولوژی، خوب یا بد، باید در داخل کتابخانه قرار بگیرد
) مجاهـدین و چپیهـا    (برای مسئولیتهای کاذبی که قبالً آنها را برشمردم از دو طـرف             

گفتم مگر  . ست چپیها بود  کسانی انتخاب شده بودند، فقط کتاب و کتابخانه بود که در د           
از (گیر است که برای آنها دو مسئول          جایگاه کتاب کمتر از آفتابه، صابون و تاید و ناخن         

  !اید، اما برای کتاب نه؟ انتخاب کرده) دو گروه
از سران قوم خواستم که دلیل این کار را مشخص کنند که چـرا همـواره مـسئولیت                  

تم که کتابخانه یک هفته دست مـا باشـد و هفتـه    بعد خواس. کتابخانه با چپیها بوده است    
پیچیدند که عـزت ایـن کارهـا          برخی مجاهدین خیلی به پروپای من می      . بعد دست آنها  

من چیز زیادی   : گفتم  به آنها می  . کنی؟ چرا سرت به کار خودت نیست        چیست که تو می   
ـ  حال شما چه خوش. خواهم مبتنی بر اعتقادم است      آنچه که می  . خواهم  نمی ان بیایـد و  ت

تعـدادی هـم بودنـد کـه خیلـی          . دارم  چه بدتان، من دست از اهدافم و اعتقـادم برنمـی          
کردند که عزت حاال موقعیت هست بیا تـا   کردند و حتی تحریک می طرفداری از من می   

. گفـتم نـه     اما من می  . مذهبیها جدا غیر مذهبیها جدا    : خودمان را جدا کنیم   ) جمع(کمون  
 جـایی کـه رجـوی و    3من بایـد بـه زنـدان شـماره         . نیستند) ینمجاهد(طرف من اینها    

خیابانی هستند بروم تا ببینم حرف حسابشان چیست، باید بدانم چرا آنها ایـن کارهـا را                 
دانستم، سـمپات بودنـد کـه         راستش من هیچ کدام این طرفداران را مجاهد نمی        . کنند  می

) جداسازی کمون ( فعالً این کار را      من: گفتم  به آنها می  . خواندند  حاال خود را مجاهد می    
  . کنم ولی حق خودمان را هم باید بگیریم را نمی

حدود یک ماه، یک ماه و نیم من با چپیها مذاکره کردم تا آنها توافق کردند که مطابق            
نظر ما عمل کنند و کتابهای مذهبی هم در کتابخانه گنجانده شود و مـسئولیت کتابخانـه                 

 برخی مجاهدین مخالف که در تشکیالت مـستحیل شـده بودنـد،             اما. را هم نوبتی کنیم   
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گفتند این حرکتی که شروع شده پشت سرش          کردند و می    رفتند و آنها را انگولک می       می
توانیـد   یک جریان کامالً ارتجاعی راست قرار دارد، اگر شما اآلن کوتاه بیایید دیگر نمـی            

پس بهتر است از اول زیر بـار        . اومت کنید طلبیهای ایشان مق    خواهیها وزیاده   در برابرامتیاز 
حتی مسعود  . کنیم  این قضایا نروید، ما هم خود با این جریان مخالفیم و آن را تأیید نمی              

  »!پایت را بیشتر از گلیمت دراز نکن! عزت«: رجوی پیغام فرستاد
زیر توافق اولیه زدند و حاضر نشدند که کتابهای مـذهبی را هـم در               ) چپیها(لذا آنها   

با این حـال مـا      . بندی موضوعی قرار دهند و از ما هم مسئولی بر کتابخانه بگمارند             دسته
سـه راه پـیش     . پـرداختیم   حدود دو ماه ونیم با آنها به بحث و جدل           . دست بردار نبودیم  

راه اول همانی بود که بیش از دو ماه بر سر آن مقاومت شده بود و حاضر نشده                  : رو بود 
راه دوم تنظـیم فهرسـت      . بندی موضوعی قرار دهند       هبی را در دسته   بودند تا کتابهای مذ   

کتابهـایی را کـه مـذهبیها    . الفبایی کتابها و راه سوم تقسیم کتابخانـه بـین دو گـروه بـود       
راه سوم . مذهبیها مال غیر. آوردند آوردند مال مذهبیها و کتابهایی را که غیرمذهبیها می          می

ن صـورت کمتـرین بخـش کتابخانـه بـه آنهـا تعلـق               برای آنها عملی نبود چرا کـه در آ        
لـذا راه دوم را برگزیدنـد کـه         . راه اول هم که به معنای پذیرش شکست بود        . گرفت  می

عالوه بر اینکه مسئول کتابخانه یکی از ما باشـد        . کتابها به صورت الفبایی فهرست شوند     
هـا آمدنـد و        بچـه  اما وقتی لیستها تهیـه و بـه دیـوار چـسبانده شـد،             . و یکی هم از آنها    

کننـده اسـت لـذا تعـدادی        دیدندکه انتخاب کتاب براساس لیستها برایشان مشکل و گیج        
شان بلند شد که چرا این شکلی لیست نوشتید، و چه کـسی ایـن        اعتراض) بیشتر چپیها (

. انـد   های مـذهبی ایـن کـار را کـرده           به ما مربوط نیست بچه    : کار را کرده؟ به آنها گفتند     
بروید از  : اید؟ گفتیم   چرا این کار را کرده    :  پایین آنها به اعتراض آمدند که      های سطح   بچه

شان توضیح دادیم و دالیـل آن         بعد برای . مسئوالنتان بپرسید ما کردیم ولی آنها خواستند      
ها نزد سران خود بازگشتند و فحش و بدوبیراه گفتند که به شـما چـه     بچه. را برشمردیم 

هـای   م و وکیل ما هستید؟ چرا این کار را کردید؟ حق با بچـه مربوط است؟ مگر شما قی   
بـست    خالصه کارشان بـه بـن  …کردید؟ و چرا تا به حال این کارها را می ! مذهبی است 

کـردیم   بعد دست به دامان ما شدند که بیایید لیست را عوض کنیم، ما هم ناز مـی    . رسید
 لیـست بـه     یک هفتـه  ! قبول داریم نه ما همان روشی را که شما قبول کردید          : گفتیم  و می 

قدر رفتند و آمدند و اصرار کردند تا ما پذیرفتیم کـه لیـست                همان صورت بود و آنها آن     
از آن به بعـد هـر کتـابی هـم کـه             . بندی کنیم   را عوض کرده به صورت موضوعی دسته      

فـاق  ای که ما بـا چپیهـا بـه ات           مجاهدین با این رویه   . رفت  آمد مستقیم به کتابخانه می      می
گـاهی خودشـان کتابهـایی را کـه بـه           . کردند  رسیده بودیم موافق نبودند و کارشکنی می      
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رسـید سـعی      شـدند و اگـر هـم مـی          رسید مانع از ورود آن به داخل بنـد مـی            زندان می 
  .گذاشتند آنها نمی گذاشتند  اگر چپیها می. کردند وارد کتابخانه نشود می

هـای غیراخالقـی و       ه نرسـیدند بـه راه     سران مجاهدین وقتی از این طریـق بـه نتیجـ          
استبدادی خویش متوسل شدند و لیست جدایی تنظیم کردند که بـه اعـضا و هـواداران                 

از جمله کتابهای ممنوع از نظـر سـران، آثـار           . دادند  اجازه خواندن کتابهای مزبور را نمی     
 جز آنـان    خواند به   معموالً هم کسی نمی   . آقایان مطهری، شریعتی و عالمه طباطبایی بود      

خواندند، امـا در تـاریکی        شان این کتابها را می      البته سران . که وابسته به مجاهدین نبودند    
کـسی هـم    . گرفتنـد   کردند و به دست مـی       شب تا کسی نبیند و یا با روزنامه جلدش می         

خواندنـد تـا      این کتابهـا را مـی     ! خوانید؟  کرد بپرسد این کتاب چیست که می        جرئت نمی 
  . ایراداتی از آن بیابند و بعد در فرصت مقتضی به طرح و رد آن بپردازندبتوانند نکات و

  
  دادگاه و تبعات آن

 یعنی حدود یک سال پس از دستگیری، دادگاه بدوی من فقط            1352از اواخر اسفند    
 ساعت برگزار شد که در همان روز هم حکم مرا صادر            2در یک روز و آن هم به مدت         

ن خواستند تا وکیلی برای خـود تعیـین کـنم امـا از آنجـا کـه                  از م  قبل از دادگاه  . کردند
توانـد در تغییـر حکـم از پـیش            دانستم دادگاه فرمایشی و فرمالیته است و وکیل نمی          می

الزحمه وکیل تعیینی در آن زمـان حـدود           تعیین شده مؤثر باشد و نیز به خاطر اینکه حق         
در نتیجـه   . خـواهم   م من وکیـل نمـی     پنج هزار تومان بود و من از این پولها نداشتم، گفت          

وکیل . یکی ـ دوبار هم برای پرونده خوانی رفتم . خودشان برایم وکیل تسخیری گرفتند
ای، چـون جـوان       بنویس که پشیمان شـده    . تسخیری گفت که تو باید اظهار ندامت کنی       

و بعـد از    . انـد   اسـتفاده کـرده     ات سـوء    بودی اغفال شده بودی و از سادگی و بی سوادی         
اهنشاه و شهبانو تجلیل کن تا برایت تخفیف قایل شوند و حکم ابد بدهند چرا که من              ش

. آورم  مـن از ایـن حرفهـا سـردر نمـی          : گفـتم . کنم حکم اعدام تو حتمی اسـت        فکر می 
خواهـد بگوییـد و بنویـسید مـن      سپارم، هر چه دلتان مـی  سوادم، دفاعم را به شما می   بی

. کنی، اگر واقعاًپشیمانی، قبـول کـن        وزه بازی می  تو دو د  : گفت. کنم  آخرش تأییدش می  
ام که پشیمان باشم، جرمم به هر مقدار که باشد برایم رأی صادر               آخر کاری نکرده  : گفتم
خالصه او هر چه اصرار کرد که از شاه و فرح ستایش کـنم و بخـشش بطلـبم،         . کنند  می

  .نپذیرفتم
 و نفـرت سـاواک و کمیتـه         تصور خودم همواره این بود که اگر بـا توجـه بـه کینـه              

ولـی اگـر بخواهنـد بـر اسـاس          . مشترک برایم حکم صادر کنند، حداقل آن اعدام است        
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ام کنند، بـیش از یکـی ـ دو سـال زنـدان بـرایم        های بازجویی محاکمه مستندات و برگه
  . نخواهند برید

 گناه هستم تا در صورت عـدم        من وانمود کردم که بی    . دادگاه خیلی ساده برگزار شد    
 دو سال برایم زنـدان نبرنـد، و گفـتم چـون مـن آدم       صدور حکم اعدام، بیش از یکی ـ 

  .کنم من دفاعیات وکیل محترم را تأیید می. توانم از خودم دفاع کنم سوادی هستم نمی بی
گفت بله مـتهم     .حرف زد (!) چند کلمه وکیل تسخیری از جوان بودن و نفهم بودنم           

مـتهم  . ز احساسات مذهبی او سوء استفاده شده اسـت        از یک خانوادۀ مذهبی است که ا      
بعد از پیشگاه   (!) سواد و دهاتی است که گول خورده واغفال شده است             فردی ساده، بی  

من با حـرف نـزدن در   . برایم طلب عفو کرد  (!) حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر       اعلی
دوم میـدان بـه   . نگفتمیک اینکه چیزی و مطلبی از خود . دادگاه با یک تیر دو نشان زدم    
. حساسیت دادگاه روی من خیلی زیاد بود      . خواهد بگوید   وکیل دادم که هر چه دلش می      

تـرین اشـتباه، شـدیدترین حکـم را بـرایم در بـر                مثل حرکت روی تار مو بود، کوچک      
سـکوت بهتـرین    . ام در آنجا گل کند      ضرورت هم نداشت که احساسات انقالبی     . داشت

هیچ اعتـراض و دفـاعی در صـدور         . دیدم که قیل و قال راه بیندازم       لزومی نمی . کار بود 
وقتی موارد اتهامی من از قبیل حمل سالح و اختفای مواد منفجره،            . حکمم تأثیر نداشت  

آیا موارد  :  را خواندند، رئیس دادگاه پرسید     …جعل شناسنامه و کمک مالی به سازمان و       
رئیس .  اما اینها هیچ کدام ربطی به من ندارد        بله قبول دارم،  : اتهامی را قبول دارید؟ گفتم    

خواسـت    ام برای حسین محمدی بود که می        سالح را که گفته   : چرا؟ گفتم : دادگاه پرسید 
گونیهای مواد منفجره را هم من . دو ـ سه روز پیش من امانت گذاشته بود . برود اصفهان

ه درون آنها چیـست  من چون به او اعتماد داشتم نپرسیدم ک   . دانستم درونش چیست    نمی
شناسـنامه را هـم آنهـا       . ها را در منزلم نگهداری کنم       فقط قرار شد چند روزی این کیسه      

کمک مالی هم بـه آن صـورتی        . ای از آن نکردم     برایم درست کردند که من هیچ استفاده      
آمدند برایـشان شـام و        ام می   گویید، نبود بلکه در حدی بود که وقتی به خانه           که شما می  

من حتی !  نکنیم؟ شود کسی به خانه آدم بیاید اما از او پذیرایی    می. کردم  درست می ناهار  
ها قبل از دادگاه در تقویم جیبی برایم نوشته بـود در صـحن    ای را که یکی از بچه       دفاعیه

خواهند دادگـاه را نـسبت بـه مـن            ها می   دانستم که آنها با این دفاعیه       می. دادگاه نخواندم 
  .سنگینی برایم صادر کنندجری کنند تا حکم 

ای هم دادستان سـخن گفـت و بعـد رأی صـادر شـد و                  خالصه در پایان چند کلمه    
  19.برخالف تصوری که داشتم به پانزده سال زندان محکوم شدم

گنـاه هـستم، امـا دو         تا قبل از دادگاه برای مسئولین زندان جا انداخته بـودم کـه بـی              
ودند با گزارش جریان دادگاه به مقامات زنـدان از          پاسبانی که همراه من به دادگاه آمده ب       
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اینکه عزت چه و چه است و با تروریستهایی چون محمـد مفیـدی و بـاقر عباسـی کـه                     
سرتیپ طاهری را ترور کردند در ارتباط و همـراه بـوده اسـت، دیگـر آنهـا حـساسیت                    

با هر کسی   .  زیر نظر داشت   مرابیشتری روی من پیدا کردند، و از آن به بعد پلیس کامالً             
گفت؟ گاهی مـرا کـه بـا          پرسیدند که عزت به شما چه می        رفتند می   کردم می   صحبت می 

پرسیدند که آن دیگـری چـه         کردند، و جداگانه می     کردم از هم جدا می      یکی صحبت می  
وقتی که متوجه حساسیت پلیس     . کردند  مان می   دادیم اذیت   گفت؟اگر جواب متناقض می   
  .دشدیم حواسمان بیشتر جمع ش

ها که قرار بود بزودی آزاد شود، بین دو نماز به سراغم آمـد و بـا             روزی یکی از بچه   
برای اینکه محملـی داشـته      . هاو کارهای بیرون از زندان صحبت کردیم        هم درباره برنامه  

باشیم قرآنی پیش رویمان باز کرده بودیم که مـثالً داریـم دربـارۀ آیـات قـرآن صـحبت                  
ی هم آمد و مـا را از هـم جـدا کـرد، از مـن پرسـید بـه هـم چـه                         اتفاقاً پاسبان . کنیم  می
: ایشان اول پرسید که معنی این آیه چیست که برایش گفتم بعد پرسـید             : گفتید؟ گفتم   می

از دوست هم کالم من هم همـین  . است  بوده  ) ص(عموی پیامبر   : ابولهب که بود؟ گفتم   
این حال آن پاسبان مجاب نـشد و        با  . سؤال را پرسیده بود که او هم جواب مرا داده بود          

  .زدند و وقتی مرا دیدند قرآن را باز کردند رفت گزارش داد که این دو با هم حرف می
همـان شـب سـرگرد      . ما با هم هماهنگ کرده بودیم که در این صورت چه بگـوییم            

من ساعتی زیر هشت معطل مانـدم و فقـط هـر از گـاهی زمـانی                 . زمانی ما را خواست   
یک بار هم که آمد گفـتم       . رفت  گفت و می    زد یا فحش و بدوبیراه می       ی می آمد لبخند   می

طور   همین! نخیر بایست : گفت. کند  اگر با من کاری ندارید، بروم داخل بند، پایم درد می          
کشی؟  گفت تو خجالت نمی گشت و  کردم، زمانی بر که ایستاده بودم و این پا و آن پا می      

ام،  سال است که به اینجا آمده من نزدیک یک! ای نه شدهگفت تو دیوا برای چه؟ : پرسیدم 
ای  ای و آمـده  دانستم، اما همین دو ـ سه روزی که به دادگاه رفته  حتی اسمت را هم نمی

 بین  …کنی و   کنی، عضو گیری می     ها پچ پچ می     اند که با بچه     چند گزارش برایت رو کرده    
بـه  ! هوش شد، قربان    طرف بی ! ربانق: همین صحبتها هم افسرها چند بار آمدند و گفتند        

: در آخـر هـم گفـت      . ولـش نکنیـد، بزنیـدش     : گفت  طرف صد تا باتوم زدیم، او هم می       
من واقف بودم که این رفـت       ! ببریدش به انفرادی تا خودم بیایم ببینم چه مرگش است؟         

بـاالخره  : ام سر آمـد و گفـتم    من هم حوصله  . واقعی و فیلم است     و آمدها و صحبتها غیر    
ها پـچ     پدر سوخته گفتم که با بچه     : حسابتان با من چیست؟ چه کارم دارید؟ گفت         فحر

خـواهی چـه    اصالً معلوم است دنبال چه هستی؟ و می! کنی  گیری می   کنی و عضو    پچ می 
بعـد از یکـی دو بـار        . گویم  ربط است من هم چیزی نمی       حرفهایتان بی : کار کنی؟ گفتم  
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به پاسبان داده بـودم بـرای زمـانی هـم تکـرار      شماتت و بازخواست همان جوابی را که  
  .کردم

تـر   تـر و نـرم      رسد، نشست و بـا لحنـی آرام         زمانی وقتی دید از این راه به نتیجه نمی        
اند، بگو ببینم چقدر      ای هستی؟ یک کارگر ساده که گولت زده         تو آدم بیچاره  ! ببین: گفت

تازه من خود . ول نداده استکسی به من پ: ای؟ گفتم   ای که وارد این کار شده       پول گرفته 
، آنها یک ریـال هـم بـه         )سازمان(دادم به اینها      آوردم می   کردم مزدم را می     هر چه کار می   

دادی؟ مگـر تـو       چـرا مـی   : عصبانی شـد و صـدایش را بلنـد کـرد و گفـت             . من ندادند 
وزیـر، وکیـل و       خواسـتند نخـست     مـی . آنها دکتر و مهندس و دانشجو بودند      ! ای؟  دیوانه

خواستی چه کاره شوی؟ تـو کـه سـواد درسـت و               تو می ! وند، تو چی بدبخت   قاضی ش 
زبانم الل اگر رژیـم برگـردد کـه تـو مثـل مـا               ! حسابی نداری چرا وارد این کار شدی؟      

گیرند، تو که سـیکل   اآلن پاسبان را هم سیکل نداشته باشد نمی   . شوی  پاسبانی بیشتر نمی  
یچ چیز دیگر وارد این کار نشدم هر چه هم  من نه برای پول نه برای ه      : گفتم. هم نداری 

گـذرد دیگـر      اش مـی    داشتم پای این کار گذاشتم؛ در این راه کسی که از جان و زندگی             
  .برایش پول و جاه و مقام اهمیتی ندارد

نویسی؟ مـن   تو چرا نامه نمی: بعد پرسید. زمانی از این راه هم تیرش به سنگ خورد  
نامه و طلب عفو است لذا خود را به تجاهل زده  ن ندامتدانستم منظور او از نامه هما   می

ای یک بـار      من کسی را ندارم که برایش نامه بنویسم، البته پدرم هست که او هفته             : گفتم
هـا نیـست    خره منظورم این نامه  : گفت. آید و لزومی ندارد که نامه بنویسم        به مالقاتم می  

اگر بخواهی خودم برایـت  .  شاهنشاهبرای شهبانو، برای: پس برای کی؟ گفت  : که؟ گفتم 
ای داریم که حکمش پنج ساله است اما بعد  فرستم تا به دست ایشان برسد، ما زندانی       می

ای داریم که حکمش ابـد اسـت امـا      در عوض زندانی  . کنیم  از این مدت هم آزادش نمی     
 اول را   تـازه دادگـاه   . ام  من که هنوز محکوم نـشده     : گفتم. کنیم  بعد از دو سال آزادش می     

رئـیس  . شـوم   ام که احتماالً در تجدید نظر تبرئه مـی          ام و به پانزده سال محکوم شده        رفته
احتماالً در دادگاه دوم حکم     : دادگاه هم خودش متوجه شد که اشتباه شده است و گفت          

ام   گنـاهی   ام که بخواهم برای کسی نامه بنویسم، اگر بـی           من هم کاری نکرده   . شود  کم می 
دوبـاره  . ایستم کار شناخته شوم که پای زندانش می      شوم و اگر گناه     آزاد می ثابت شود که    

کنی حداقل به مادر پیرت رحم کن، او چند مرتبه بـه              تو اگر به خودت رحم نمی     : گفت
تـرا بـه    .  که من پیر هستم، پسرم باید عصای دستم باشد         کرد   می پیش من آمده و التماس    

 او را دلداری دادم و گفتم مادر ناراحت نباش           که من  … کنید و   خدا آزادش کنید، عفوش   
خالصه حدود چنـد دقیقـه در حـاالت و          . من برای آزادی او تمام تالشم را خواهم کرد        

! جنـاب سـرگرد   : بعد از اینکه خوب حرفهایش را زد، گفتم       . اوصاف مادرم صحبت کرد   
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 را نداشـت  او که انتظار چنین جوابی. مادر من چند سال پیش فوت کرده من مادر ندارم         
اِ، حاال ببین چطـور     : گفت. العاده عصبانی و ناراحت شد      و از این که خیط شده بود فوق       

او از  . گیـرد   پدر من با کسی تماس نمی     : گفتم. آورم  صاحب مادرت کنم، پدرت را درمی     
از کـسی هـم تقاضـایی       . ام و در چـه راهـی هـستم          دانست که من چه کـاره       اول هم می  

خالصـه بعـد از   . زدم، با هم کاری نداشـتیم  ال با او حرف نمیمن حتی چند س . کند  نمی
فکرش را نکن، ما : ای ندارد گفت سه ربع ـ یک ساعت که از این حرفها زد و دید فایده 

فرسـتم،   تـو را بـه آنجـا مـی    . زندان دیگری داریم، غذای بهتر و امکانات  بیـشتری دارد   
اگـر  : گفتم. گر در اینجا اذیت نکنی     اما باید قول بدهی که دی      ….اینجا، جای تو نیست و    

خـواهم    ممکن است از همین حاال مرا بفرست، چون من در اینجا کـاری نـدارم و نمـی                 
. آنجـا هـم مـن محکـوم هـستم     . اگر ناراحت هستید همین اآلن مرا بفرستید   . اینجا باشم 
 کاری  خواهم تبلیغ بکنم و با کسی هم        نمی. توانم دوام بیاورم    آنجا هم می  . کند  فرقی نمی 

  .حاال برو تا فکری برایت بکنم: گفت. کنم خودم را حفظ کنم ندارم، فقط سعی می
  

  استحاله مجاهدین
هـای سـطح    ر آنجا بچهد ، فرستادند5 و 4 به بند 3 و 2از بند   دو ـ سه روز بعد مرا 

 6 و   5 و   4درِ بندهای   .  بودند …باالی سازمان نظیر سعادتی، افتخاری و دکتر ترشیزی و        
محیط این بند خیلی بد و بغـرنج        . بود و من در اتاق مقابل این دو در، جای گرفتم          یکی  
هایی که در بند قبلی با من بودنـد، در اینجـا بـا مـن سـرد و سـنگین برخـورد                    بچه. بود
لـذا بـه مـن احتـرام        . کردند که حکم  اعـدام مـن حتمـی اسـت             قبالً فکر می  . کردند  می
از شرم راحت شوند ولی وقتی دیدند که در دادگاه          گذاشتند و امید داشتند که روزی         می

اول به پانزده سال زندان محکوم شدم با خود فکر کردند که در بدترین حالت در دادگاه                
تجدید نظر این مدت به ابد تبدیل شود در نتیجه آنها به هدف خود که رهایی از دسـت                   

برخوردها تغییر کـرد و     از آن پس    . رسیدند و از این موضوع ناراحت بودند        من بود نمی  
را » احمد بناساز نـوری   «دیگر از آن احترام و تکریم خبری نبود و بعد مرکزیت سازمان             

) از رهبـران سـازمان    (زادگـان      توسط اصـغر بـدیع     49که یک مارکسیست بود و از سال        
او از اول هم چـپ بـود و         . جذب و عضو تشکیالت شده بود در رأس این بند قرار داد           

بـا ایـن حـال او در بـازجویی و شـکنجه             . تگیر و روانه زندان شده بـود       دس 51در سال   
  . مقاومت کرده بود و آثارش هم در بدنش بود و مرکزیت هم حسابی قبولش داشت

هـای مـسلمان در       او با تفکر مارکسیستی، در رأس کارهای تبلیغاتی و تعلیماتی بچه          
 بناساز علنـاً    20.وی و بقیه بودند    مسعود رج  6در بند شماره    .  قرار گرفته بود   4بند شماره   
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، با ورودم بـه ایـن بنـد         ! )؟( گرفت    خواند ولی در ماه مبارک رمضان روزه می         نماز نمی 
  21.ها پیش آورده است دیدم که او همه کاره است و مشکالت زیادی برای بچه

ده  خوان البالغه  نهجها به زندان شماره یک بروند، در آنجا قرآن و             تا قبل از اینکه بچه    
 و بـه جـایش کتابهـایی مثـل          البالغـه   نهجشد نه     شد اما حاالدیگر نه قرآن خوانده می        می

  . و یک سری کتابهای مارکسیستی جایگزین شده بودندتکامل و چگونه انسان غول شد
از دیگر کارهای متداول مرکزیت در این بند به جاسوسـی کـشاندن افـراد بـود، بـه                   

: در این شرایط من گفتم    . کردند  خبرچینی و نمامی می   افراد از هم    . اصطالح زیر پا کشی   
چرا که در یک پرونده گاهی پای چهار یـا پـنج نفـر گیـر                . این کارهای شما غلط است    

ریزد و بـالطبع      شان فرو می    کنند، پیوندهای دوستی     را می   وقتی اینها جاسوسی هم   . است
پـس  . کننـد   سنگین مـی شان را نسبت به هم  بعد هم خودشان پرونده   . پیوندهای اعتقادی 

شما چطـور مـسلمانی    . اید  این راه مناسبی نیست که شما برای کنترل تشکیالت برگزیده         
. کند که چه بخوانید و چه نخوانید        هستید که یک کمونیست برای شما تعیین تکلیف می        

همـان محـسن رضـایی بـرادر رضـاییهای           (22های مذهبی مانند ابوالقاسم رضایی      به بچه 
ین چه حسابی است کـه بـرای شـما مـسلمان، یـک کمونیـست تعیـین        گفتم ا ) معروف

خیلـی  . رضایی گفت ما حرفهای تو را قبول داریـم        . آنها جوابی نداشتند  . کند  تکلیف می 
هم منطقی است و خودمان هم اشکاالتی داریم اما به هر حال مـسعود و موسـی پیغـام                   

گویـد    او مشورت و هر چه مـی      در هر کاری با     . اند که شما زیر نظر احمد کار کنید         داده
گفـتم پـس    . لذا امکان سرپیچی از دستورات سازمان برای ما ممکن نیـست          . گوش کنید 

شود؟ به هر روی گوش آنها به حرف ما بدهکار نبـود              عقل و شخصیت خودتان چه می     
ماننـد  (های کمونیست       از بچه  آنها در داخل زندان تعدادی    . کردند  و کار خودشان را می    

را عضوگیری کرده بودند و به عنوان نقطه قـوت خـود          )  و هادی منصوری   مهدی رجبی 
گفتم شما در کجای دنیا سراغ دارید که یک حزب            من به آنها می   . کردند  به آن افتخار می   

ــد     ــود راه ده ــه درون خ ــست را ب ــسلمان و غیرکمونی ــد م ــست چن اول او را . کمونی
خواهیـد کـسی را بـه      اگر مـی شما هم. آورند کنند بعد به عضویت درمی مارکسیست می 

عضویت سازمان در آورید حداقل روی ایـشان کـار کنیـد و ابتـدا یـک سـری مـسائل                     
ایدئولوژیک را با او طرح کنید شاید واقعاً به اسالم گرایش پیدا کنـد، بعـد عـضوگیری                  

انـد   حاال مگر مذهبیها چه گلی به سر مـا زده    : آمیز بود    و توهین   جواب آنها مسخره  . کنید
حضور چپیها در سازمان تا زمانی ارزش دارد که آنها دسـت            ! توانند  مارکسیستها نمی که  

از اعتقادشان برنداشته باشند و در درون ما باشند، اگر مسلمان باشند و با مـا باشـند کـه                 
هـای مارکسیـست در سـازمان باشـند           ایم، تا وقتـی از ایـن تیـپ بچـه            کار شاقی نکرده  
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مان بـاز و   رفته و انقالبی و نیز ایدئولوژی قدر پیش اتژی ما آن توانیم ادعا کنیم که استر      می
  .توانیم افراد غیر مذهبی را هم جذب و تحمل کنیم آزاد است که حتی می

بینـی و حقـارتی اسـت کـه در برابـر چپیهـا           گونه دالیل آنها همان خـودکم       منشأ این 
دانـستم کـه      بودند و مـی   برای من مسلم بود که آنها در ارائه این توجیه، صادق ن           . داشتند

های جبهه آزادیبخش بودند، نه       آنها معتقد به ایده   . ریشه اعتقادی خود اینها معیوب است     
در جبهه آزادیبخش؛ مسلمان، کمونیست و هر نیروی ضدامپریالیـسم          . حکومت اسالمی 

هدف مجاهدین هم در اصل فقط وفقط مبارزه با امپریالیسم بود و بـس، امـا                . جای دارد 
من به آنها گفتم وقتی ابرهای ابهـام کنـار بـرود و             . ابراز آن را نزد مردم نداشتند     شهامت  

خورشید حقیقت بر مردم بتابد، مطمئن باشید کـه دیگـر حمایـت ایـشان از شـما قطـع                    
گفتند   می. بازاریها و روحانیون از ارائه وجوهات به شما جلوگیری خواهند کرد          . شود  می

کنیم کـه از اتکـای بـه حمایـت بازاریهـا و               تی حرکت می  دانیم لذا به سم     بله ما خود می   
دانیم که در آینده بـا آنهـا درگیـر خـواهیم شـد و مـا اصـالً                  روحانیون خارج شویم، می   

  . اعتقادی به فقه نداریم
گرفتنـد و   برخی نماز را سبک و سرسری می   . دو گانگیهای مجاهدین خیلی زیاد بود     

. آوردنـد   انـدن صـحیح را بـه جـا نمـی          یا بعضی حتی آداب وضـو گـرفتن و نمـاز خو           
خواهیـد نمـاز      کردنـد کـه اگـر مـی         روحانیونی مانند ربانی شیرازی و انواری انتقاد مـی        

  .بخوانید، حداقل درست بخوانید
سازمان، در قشر بندیهاش از جامعه، روحانیون و بازاریها و افـراد مـذهبی پـر و پـا                   

کرد که اگـر در میـان قـشر     ای می خرهبه افراد توصیه مس  . خواند  می» قشر دو   « قرص را   
کنیـد دقـت بـه     تر بخوانید و اگر از این قشر عـضوگیری مـی       خوانید، شمرده   دو نماز می  

گفتم شما با  من به آنها می. خرج دهید و مراقبت کنید و از عمق ارتجاع آنها مطلع شوید          
تـر    و شـمرده  این نوع نماز خواندن، گیریم که سر یک روحانی را کاله گذاشتید و پیش ا              

  !توانید سر خدا را هم کاله بگذارید  کنید؟ نمی نماز خواندید، اما خدا را چه می
تـوان بـا او       عزت آن قدر جسور و راسـت و صـادق اسـت کـه نمـی               : گفتند  آنها می 

ها گفته بودند که حواستان باشد که پیش عزت چیزی نگوییـد،              آنها به بچه  . برخورد کرد 
  . گیرد می) بهانه(» آتو«چون او از حرفهای ما 

گرایی بـا چپیهـا بـه تعریفـشان از مبـارزه              یکی دیگر از استداللهای مجاهدین در هم      
گفتند مبارزه ما مبارزه روشنفکرانه است و طیف چـپ هـم    گشت؛ می  روشنفکری بر می  

در مبارزه غالب است و اگر نتوانیم با مارکسیستها کنار بیاییم، از طـرف قـشر روشـنفکر        
 قـدر    جالب اینکه ایزوله نشدن از طرف روشنفکران چـپ برایـشان آن           . شویم ایزوله می 

مهم بود که حاضر بودند مذهب را زیر پا بگذارنـد، امـا اهمیتـی نداشـت کـه روزی از                     
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گفتنـد کـه مـا بـه چـپ       در بحثهای جدی هم می   . طرف مردم یا روحانیون ایزوله شوند     
کرد انگ ارتجاع، راست و  مخالفت می تر هستیم تا به راست و هر کس که با آنها              نزدیک

  .زدند  به او می…داری و طرفدار سرمایه
تواننـد تـا      مجاهدین براین نظر بودند که چپیها انقالبی واقعی هستند و مذهبیها نمـی            

هـای تغییـر    این نوع نگرشها و برخوردهای سطحی از جملـه ریـشه    . آخر انقالبی بمانند  
  . علنی شد54است که در سال ماهوی سازمان در گرایش به مارکسیسم 

  
  ضد مجاهد
کم بینی و ضعفی که در سازمان بود، آنها حاضر شده بودند که یک چپـی                  بنا به خود  

مرکزیت سازمان واقعاً در برابر چپیها کم       . را در رأس امور تبلیغی و تعلیمی بند بگذارند        
رف و چهـار نفـر از       مثالً در روزهای کارگری زندان، باید چهار نفر از این ط          . آورده بود 

مجاهدین در ماه رمضان که     . دادند  شدند و برای کارگری لیست می       آن طرف انتخاب می   
کردنـد و     کاسـتند بـرعکس عمـل مـی         گرفتند و باید از حجم کـاری خـود مـی            روزه می 

گفتند ما باید در روزهای ماه رمضان بیشتر از چپیها برای کارگری نفر بگـذاریم و در            می
هـا از سـحر بلنـد         گفـتم بچـه     من مخالف این نظر بودم و مـی       . کار کنیم ظهرها هم باید    

اگر قـرار اسـت مـا در    . شوند، دیگر در ظهر خسته و گرسنه هستند، این امکان ندارد     می
در حالی . ظهرها هم با آنها کار کنیم باید آنها هم هنگام سحر با ما بلند شوند و کار کنند            

کنـیم و   شویم و غذایمان را درسـت مـی      بلند می که این طور نیست ما در سحر خودمان         
کنیم، ما که در صبح و ظهـر بـا            شوییم و رفت و روب می       بعد ظرفهایمان را خودمان می    

خوریم، پس نباید دوباره این کارها را بکنیم اما حاضـریم کـار مربـوط بـه       اینها غذا نمی  
نه : گفتند  آنها می . ستزمان ا   مان هم   شب را شراکتی انجام دهیم چرا که این وعده غذایی         

گیرند به اصطالح     ما باید به اینها کارگری بدهیم تا یک وقت نگویند کسانی که روزه می             
گیریم که آنها چنین فکر کنند  : گفتم  می. ما باید انقالبی برخورد کنیم    . گل و گشاد هستند   

نیست کـه   در ثانی نظر آنها مهم است یا نظر اسالم، از نظر اسالم جایز              ! مگر مهم است؟  
ایـن  . گیـرد   یک فرد مذهبی و مسلمان خدمتگزار یک غیر مذهبی باشـد کـه روزه نمـی               

درست است که یک مسلمان با دهان روزه بیاید و غذای یک غیـر مـسلمان را درسـت                   
  !کند و بعد نظافت و رفت و روب هم بکند؟

تنـد مـا    گف  قدر فهم داشتند که متوجه این امر باشند و مـی            جالب اینکه چپیها خود آن    
ما خودمان از عهـده کارهایمـان       . حاضر نیستیم شما بیایید و کارهای ما را صورت دهید         

اما مجاهدین برای خودشیرینی و جبران کمبودهایی که داشتند حاضـر بودنـد       . آییم  می  بر
  .هر امتیازی بدهند
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. شنوی داشتند   به هر حال در آن شرایط، تعدادی با من هم نظر بودند و از من حرف               
مـن در طـول روز      : زی به سراغ یکی از آنها آمدنـد کـه کـارگری بدهـد، گفتـه بـود                 رو

احمد بناساز فحش را کشیده بود به جان او؛ بعد تهدید کرده بود کـه               . دهم  کارگری نمی 
مـن در طـول روز      : او هـم گفتـه بـود      . کـنم   اگر به کارگری نروی از کمون بیرونت مـی        

احمد پاسـخ داده بـود کـه یـک          . واهد بکن خ  هر کاری هم دلت می    . کارگری بده نیستم  
احمد این  . ارزد  به صد تا مذهبی مثل تو می      ) یکی از چپیهای بدنام و کثیف     (موی فالنی   

مـن خیلـی    . دوست ما این حرف را به من منتقل کرد        . حرف را برای تحقیر او گفته بود      
 که تـو کـه   من کاری ندارم! ببین: فردای آن روز سراغ احمد رفتم و گفتم    . ناراحت شدم 

به جایگاه و موقعیتت هم کـار و        . اصالً با مجاهدین هستی یا نیستی     ! هستی و چه هستی   
گویی، مـن     اما اگر این حرفها و معیارهایی که تو به عنوان یک مجاهد می            . اعتنایی ندارم 

چون این مطالـب را منطبـق بـا هـیچ           . نه تنها مجاهد نیستم، بلکه ضد مجاهد هم هستم        
من کاری به این حرفها ندارم و به عنوان یـک وابـسته             . دانم  اسالم نمی حکمی از احکام    

ام بـه     کنم، اما به عنوان یک مسلمان و محافظ برادران دینی           به مجاهدین هم صحبت نمی    
ترین توهینی به ایـشان بکنـی، هـر چـه دیـدی از                کنم اگر من بعد کوچک      تو اخطار می  

مسلمانها هستی، تقاضای انتقـال کـن،       چشم خودت دیدی، اگر هم خیلی ناراحتی که با          
دهـم در اینجـا بـا مـذهبیها           گفته باشم کـه بـه تـو اجـازه نمـی           . تا از این زندان ببرندت    
  .تحقیرآمیز برخورد کنی

رسـید کـه عـزت مـا را           در زنـدان    ) مسعود و موسی  (این مطالب به گوش مرکزیت      
دسـت از ایـن     .  باشـد  سرت به کار خـودت    ! دادند که عزت    آنها هم پیغام    . کند  اذیت می 

کـشید و تنـد       مثالً یکی سـرک مـی     . رسید  های مختلف می    این پیغامها از راه   ! کارها بردار 
رفـتم،    یا حتی وقتی با ماشین همراه تعدادی برای دادگاه مـی          . رفت  داد و می    اخطاری می 

  .دادند که فالنی چنین پیغامی به تو داده است پیغام می
پس از کلی صـحبت  .  محسن رضایی برای مذاکره آمد     برای اینکه قضیه فیصله بیابد،    

و بحث و بعد از اینکه با دو نفر آخوند صحبت کردیم به توافق رسیدیم که کارگری در                  
روز اجباری نباشد، داوطلبانه هر کس پذیرفت و مایل بود مانعی نـدارد امـا اگـر کـسی                   

  .نپذیرفت دیگر نباید به اجبار تن به این کار بدهد
ها را دیدم کـه       رفتم تا بخوابم، یکی از بچه       وقتی ظرفها را شسته و می     در سحرگاهی   

: ای؟ گفـت   گرفتـه : پرسـیدم . با ناراحتی در حال آماده کردن صبحانه غیـر مـذهبیها بـود            
من راضی نیستم که برای اینها صبحانه درست کنم اما از طرف مرکزیـت              ! راستش عزت 

کنیم، حاال به اجبار تن به ایـن           بیرونت می   نکنی از کمون   پذیراییاند که اگر      تهدید کرده 
به محسن رضایی بگو که مریض هستم و کـس دیگـری را جـای تـو                 : گفتم. ام  کار داده 
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سـر صـبح محـسن بـه سـراغم آمـد و             . او هم رفت و گفت    . بگذارد و تو شب کار کن     
رسیم گذاری ما به کارهایمان ب      دهی و نمی    ها کار یاد می     بدوبیراه گفت که چرا تو به بچه      

  .کنی خواهند کار کنند اما تو تحریک شان می ها می بچه. و دائم مزاحم ما هستی
من تحریک کردم یا شما که خالف توافق عمـل کردیـد، مگـر مـا بـه توافـق                    : گفتم

هر کسی که موافق بود انجام دهد و هر کسی که           . نرسیدیم که اجباری در این کار نباشد      
توانیم تفاوت قایل شویم، بایـد         مهم نیست ما نمی    برای ما مخالف  : گفت! مخالف بود نه  

کلفتی است و نه      طور شد و اگر بنا به گردن        خب حاال که این   : گفتم. همه کارگری بدهند  
خالصه سر صبحی کلی با هم مـشاجره        . گذارم این کار انجام شود      به منطق، من هم نمی    

 یـک اتـاق و شـروع بـه          و دعوا کردیم، چند نفر پادرمیانی کردند و ما را بردنـد داخـل             
صحبت کردند، در نهایت آنها کوتاه آمدند اما برای اینکه کم نیاورده باشند چنـد نفـر از                  

کنند، بقیـه هـم       فکرهای خود را گذاشته بودند که هرروز مثالً داوطلبانه دارند کار می             هم
روز ایـد و هـر        دادند که خاک بر سرتان، نوکر چپیها شـده          آمدند و به اینها فحش می       می

  . کنند پنداشتند کار انقالبی می رفت می شان نمی اما آنها در کت. کنید نوکری چپیها را می
  

  تداوم مبارزه با روشهای تخریبی مجاهدین
درگیریهای مـن بـا مجاهـدین ادامـه داشـت ولـی آنهـا بـه مـن مختـصر احترامـی                       

مـثالً  . دنـد گذاشتند، اما در پشت سر دائم در حال بدگویی و جوسازی علیـه مـن بو                 می
گفتند فالنی اصالً عضو مجاهدین نبوده  فقط در حد سمپات سازمان بوده اسـت یـا                   می

در زنـدان هـم کـار       . یک نیروی عملیاتی و نظامی بوده اسـت       . اصالً فالنی سیاسی نبود   
نظامی نداریم، هر چه هست کار فکری و سیاسی است کـه عـزت هـم سـواد سیاسـی                    

گیـرد فقـط از آن       موضع مخـالفی در برابـر مرکزیـت مـی         کند و     ندارد، لذا اگر کاری می    
  ! خواهد خودی نشان دهد، که من هم هستم جهت است که می

. خندیـدم   رسید و می    به هر حال من هم طرفدارانی داشتم و این حرفها به گوشم می            
دانـستند کـه    شناختند و مـی  برخی از مروجین این مباحث کسانی بودند که مرا کامالً می         

تقوایی، چشمهای آنها را بسته و دهانـشان      اما بغض و بی   . ام  کرده» چه«هستم و   » که«من  
  .را باز کرده بود

تعدادی دانشجو بودنـد کـه   . ها حفظ کرده بودم به هر حال من مراوده خود را با بچه        
من راجع به مسائل تـاریخی ماننـد نهـضت ملـی            . کردند  زدند و بحث می     با من گپ می   

 و از جریانهای سیاسی مبـارز معاصـر         1332 مرداد   28ودتای  شدن صنعت نفت و بعد ک     
کردم و اینکه اصالً مبارزه چیست و چرا و چگونه باید مبارزه کـرد،                برایشان صحبت می  

پاشـیهای    لذا سـم  . همچنین از انتقال تجربیات خود در امر مبارزه برای آنها دریغ نداشتم           
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تر کـرد تـا آنجـا کـه دانـشجویان بـه               آنها علیه من نتیجه عکس داد و روابط ما را عمیق          
ایـن  . ه دهند دامشان را با من ا      مافوق خود درخواست دادند که برنامه تعلیمی و آموزشی        

درخواست موجب خشم مرکزیت شد و درصدد برآمدند تا رابطه آنهـا را بـا مـن قطـع                   
  .کنند

نه را کنـار    گفتم که آزاد باشید، آزاد فکر کنید، اطاعت کور کورا           ها می   من به این بچه   
هر چه را که شنیدید قبول نکنید، موردی را تا با چشم خودتـان ندیدیـد و بـا                   . بگذارید

یقین حاصل کنید بعـد موضـع       . نشنیدید باور نکنید  ) نه با گوش دیگران   (گوش خودتان   
  . بگیرید تا خدای ناکرده کسی بی گناه مورد تهمت و دروغ قرار نگیرد

خواسـتند کـه مـن یکـی ـ دو نفـر را کـه         ییک بار برای کمـون مـسئول خریـد مـ    
گفتند نه اینها بـه درد      . های خوبی هستند معرفی کردم      شناختم و ایمان داشتم که بچه       می
رونـد و     وقتی دلیل خواستم، گفتند اینها مشکوک هستند چرا که دزدکی می          . خورند  نمی

  .خورند خرند و می از فروشگاه برای خود خوراکی می
ما خودمان دیـدیم کـه ایـن دو یـک بـار پـسته               : گفتند! است؟این چه حرفی    : گفتم

دیدم خودشـان   . من به سراغشان رفتم   . خورند یک بار هم بیسکویت دستشان دیدیم        می
یـک  : یکی از آنها گفت  . گویند  گفتم پشت سر شما چنین می     . هم از این مسائل ناراحتند    

گشا با خود آورده  یل مشکلبار که مادرم به مالقات آمده بود مقداری میوه و مقداری آج           
چون آجیل کم است به همه نشان نده سه چهار نفری بخورید، من میوه را               : بود و گفت  

گویا وقتی خواب بـودم بـه سـراغ         . تحویل جمع دادم ولی آجیل را که امانت بود ندادم         
ه حاال راجع ب  . ام آمده و آجیل را پیدا کرده بودند که درون آن چند تا هم پسته بود                 بقچه

بود که به   » خدادادی«در زندان استواری همدانی به نام       . بیسکویت هم همین داستان بود    
ها تـا حـدی بـود کـه بـه او              صمیمیت او با بچه   . بانها شهره بود    اخالق خوب بین زندان   

هـا گیـر    گویا روزی که او ارتقاء درجه گرفته بود سه ـ چهار تا از بچـه  . گفتند می» دادا«
شود هروقت آمدید بیـرون،       او گفته بود که در اینجا نمی      . یرینی بدهی دهند که باید ش     می

او هم مجبور شده بـود بـرای        . ها گفته بودند؛ نه باید همین جا بدهی         بچه. دهم  چشم می 
رود و   ریالی از فروشگاه بخرد که بعد قضیه لـو مـی  5آن سه ـ چهار نفر یک بیسکویت  

به سراغ مروجین این مطالب رفـتم و        بعد من   . شود  موجب این همه حرف و حدیث می      
اید، باید اعاده حیثیت      دانم که اصل ماجرا این بوده و شما به آنها تهمت زده             گفتم من می  

  . کنید و حاللیت بطلبید
حاال که مسئله گذشته است بیایید همـین        : آنها وقتی اعتراض شدید مرا دیدند گفتند      

کنیم که دیگر با کـسی        نیم و سعی می   ز  ما دیگر در مورد آن حرف نمی      . جا تمامش کنیم  
مـا قبـول    : گفتند. نه باید شما بروید و عذر خواهی کنید       : گفتم. این گونه برخورد نکنیم   
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ها بـه مـا اعتمـاد         ایم ولی اگر به این اشتباه اعتراف بکنیم دیگر بچه           داریم که اشتباه کرده   
با یـک کـالغ چهـل     . اید   برده اید، آبرویشان را    مال کرده   شما اینها را لجن   : گفتم. کنند  نمی

اید، حاال    شان کرده   اید، بایکوت   کالغ کردن در عرض یک روز اینها را خائن قلمداد کرده          
. کنم روم تمام جریان را برای همه تعریف می پس من می. خواهید اعاده حیثیت کنید نمی
  .کنیم حاال تو کوتاه بیا ما به وقتش جبران می: گفتند

بـه آنهـا   . زدنـد  جوردی را هم تخریب کردند و اتهاماتی بـه او    آنها به همین سبک ال    
دانـیم کـه او چـه آدم محکـم و             می. شناسیم  گفتم هم من و هم شما الجوردی را می          می

ابتـدا از جـواب دادن طفـره    . زنیـد  چرا این حرفهـا را پـشت سـرش مـی       . مقاومی است 
گویی او کاری   تو درست می!بله: رفتند، اما وقتی دیدند من دست بردار نیستم، گفتند          می

دانیم، او حاال یک الجوردی است، ولـی اگـر بـا او برخـورد نـشود و                    نکرده، ما هم می   
خواهد بزند، در ظرف یک سال دو         جلویش را نگیریم و بگذاریم هر حرفی که دلش می         

  . بیست تا الجوردی– سه سال بعد، ده –تا الجوردی دیگر هم خواهیم داشت و دو 
ما در بخشی از جریـان  . ای بود  لحاظ فکری و اعتقادی آدم خود ساخته      الجوردی به   

او استراتژی، هدف، روش و بیـنش حـاکم بـر مجاهـدین را قبـول                . مبارزه با هم بودیم   
دیدند که او را ترور شخصیت کنند، و به او            از این رو آنها هم خود را مجاز می        . نداشت

هی حتـی فحـش و ناسـزا نثـارش     گـا . زدنـد   مـی …انگ ساواکی، حکـومتی و بریـده و     
هیچ کس هم جرئت نداشت تحقیق کند که این حرف و حدیثها حق است یا               . کردند  می

تکلیـف همـه اجـرای      . تشکیالت روحیه تحقیق و اعتراض را در همه کشته بـود          . ناحق
گفت تو خـواهرت   اگر مسئولی به زیردستش می. چشم بسته و کور کورانه دستورها بود  

گفـت بلـه شـما        و جرئت نداشت که بگوید این طور نیست بلکـه مـی           فالن کاره است ا   
  .گویید درست می

روزی یکی از همین مسئولین باالدست سازمان و زیر نظر مرکزیت کـه مـدعی بـود               
پاسـبان کـار و   : گفتم. کنند دکتر است به من گفت خبر داری این پاسبانها گزارش رد می    

. کند، شما بایـد حواسـتان جمـع باشـد           یاش گزارش رد کردن است و حتماً رد م          وظیفه
ها داخل پـستو نشـسته و         مثالً یک بار یکی از بچه     . اینها کارشان ضربتی است   ! نه: گفت

آنها هم خبـر  . دهد بیند و به همکارانش خبر می کرد که پاسبانی از حیاط او را می         کار می 
ریزنـد و او را       رسانند، که یک دفعه از زیر هشت به داخل اتـاق مـی              را به زیر هشت می    
خـودت متوجـه    : گفـتم ! خندی؟  چرا می : گفت. ام گرفت   خنده. کنند  سر کار دستگیر می   

زنی، تو که دکتری، تحصیالت عالی داری،         دار و بی ربطی می      نیستی که چه حرف خنده    
برای آنکـه پاسـبانی کـه در        : چطور مگر؟ گفتم  : گفت! تو دیگر نباید این حرفها را بزنی      

ثانیـاً  . ایستد و دائم در حال قدم زدن است          اوالً هیچ وقت یک جا نمی      زند  حیاط قدم می  
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پاسبان اگر . پنجره اتاقی که آن فرد در آن نشسته بود دو ـ سه متری باالتر از حیاط است 
تواند ببیند چرا کـه شـیب         نردبان هم بگذارد و باال بیاید باز از پنجره داخل پستو را نمی            

زنـی؟    یل تو بخندم، آخر تو بر چه معیاری این حرفهـا را مـی             حاال من نباید به دال    . دارد
تو یک آدم بالغ و عاقل نباید هر حرفی را که : گفتم. اند به من هم این طوری گفته   : گفت

  !بدون دلیل محکم بپذیرد باید درستی و نادرستی آن را تحقیق کنی؟
کردند و یـا   لعه میها در آنجا مطا    گاهی بچه .  تعدادی از سلولها پستو داشت     4در بند   
نوشتند، ممکن بود پاسبانی سـرزده بـه آنجـا وارد شـود و کـسی را در حـال                      مطلبی می 

  .شد کرد و خارج می کرد، نگاه تندی می مطالعه ببیند، باز هم کاری نمی
  

  23تزهای بیژن جزنی
های مختلفِ مبارز، فرصتی بود تا برخی از آنها           زندان قصر با ترکیب ناهمگون گروه     

از جمله آنها بیژن جزنی بود کـه بـرای خـود دار و              . شان را از نزدیک بشناسم      رانو رهب 
دانست در حـالی کـه فـداییها او را قبـول              ای داشت و خود را در رأس فداییها می          دسته

ای بـه دسـتم       از بیژن جزنـی جـزوه     . پنداشتند  نداشتند، و گروه خود را جدا از جزنی می        
: یل جالبی از جامعه و مبارزه ارائه کرده بود مبنی بر اینکه     او در این جزوه تحل    . افتاده بود 

ما باید در بیرون با رژیم و مذهب مبارزه کنیم ولی در داخل زندان با رژیم کاری نداریم                  
رسـالت مـا در داخـل زنـدان ایـن اسـت کـه             . و فقط باید با مذهب به مبارزه بپـردازیم        

  . ت کنیمهای مذهبی صادق و سالم را شناسایی و محافظ بچه
سـواد و سـاده و سـطحی     حاال به زعم او صادق و سالم چه کسی بود؟ کسی که بـی    

اینهـا،  : گفـت   نامید، مـی    شد، مرتجع می    او آنهایی را که از مذهب چیزی سرشان می        . بود
خورند، آنها پایگاه طبقاتی دارند و ضد انقالب هـستند در             فهمند، به درد نمی     چیزی نمی 

(!) هـای صـادق و سـالم مـذهبی          جزنی معتقد بود که بچه    .  نداریم نتیجه ما با آنها کاری    
برای اینکه انقالبـی باشـند بایـد مارکسیـست شـوند و رسـالت حقیقـی مـا در زنـدان                      

سطح و    های کم   طرفداران وی بر اساس همین تز، بچه      . مارکسیست کردن این افراد است    
ـ                    کم ه دام انداختـه برایـشان      مایه مذهبی و به قـول آنهـا صـادق و سـالم را در تنهـایی ب

چنین . هاست  خواندند که مذهب افیون توده      کردند، دائم در گوش آنها می       بافی می   فلسفه
کردنـد و خالصـه آنهـا را بـه            است و چنان، و اشکاالتی را نسبت به مذهب مطرح مـی           

  .کردند اصطالح خودشان غیر مذهبی می
وقتی که چنین   . ا به جا نیاورد   اش ر   از نظر آنها کسی غیر مذهبی بود که نماز و روزه          

تمـام هـم و     . رسید و دیگر کاری به کار چیزی و کسی نداشت           شد فرد به پوچی می      می
اگـر خیلـی خیلـی      . شد که برود فوتبال بازی کند، یا تخته نرد یا شـطرنج             غمش این می  
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خالصـه اعتقـاد بـی      . خوانـد   نشست کتاب زبـان مـی       باید می (!) انقالبی بود و روشنفکر   
  . داعتقا

جالب اینکه برای سردمداران مجاهدین هم این نحوه عمـل و گریـز از اعتقـاد مهـم              
همـان  [کنـد     گفتند طرف مبارز باشد حال چه مارکسیست یا مسلمان فرقی نمی            می. نبود

جزنی در تحلیل جامعه گفته بـود کـسانی کـه دارای پایگـاه               ].تز اصالت دادن به مبارزه    
اها ممکن است تا مراحلی از مبارزه را پیش بیاینـد امـا             طبقاتی هستند مانند خرده بورژو    

وقتی که پایگاه طبقاتی خودشان به خطر بیفتد دیگر حاضر نیستند مبارزه کنند، لذا ضـد                
هـای    او از این تز هم در تقویت تز قبلی یعنی مارکسیست نمودن بچه            . شوند  انقالب می 

  . برد بهره میمذهبی سطحی و کم عمق در جهت تداوم انقالب و مبارزه 
از آنجا که جزنی در ضدیت با مذهب سرآمد بود، در تزی دیگر عنوان کرده بود که                  

باید در داخل زندان تضادهای بین گروهی را کنار بگذاریم و  ) های مارکسیستی   گروه(ما  
  . علیه مذهب متحد شویم
، سـاکا،   فداییان خلق، ستاره سـرخ، تـوده      : مثل(های مارکسیستی     با اینکه تعداد گروه   

های مذهبی بودند و تقریباً هر چهار ـ پنج نفر یـک    بیشتر از گروه) …فلسطین، طوفان و
هـر کـس سـاز      . رغم تز جزنی، خیلی از هم دور بودند         اما علی . گروه تشکیل داده بودند   

شـان بـر سـر یـک          وحدت آنها، بودن در کمون بزرگ و وجه مشترک        . زد  خودش را می  
هـر کـس    . خوردند ولی وحدت سیاسـی نداشـتند         غذا می  سفره حاضر شدن بود، با هم     

نژاد خودش را یک قطب و        مثالً در گروه فلسطین، پاک    . دانست  خودش را یک قطب می    
  .دانست در حالی که در همان گروه افرادی بودند که او را قبول نداشتند ایدئولوگ می

  
  گروه شعاعیان

جبهـه  «کـرد، گـروه    مخالفت نمـی  که به طور علنی با مذهبیها     مارکسیستی تنها گروه 
رهبـر ایـن گـروه      . بود که البته تعدادشان هم در آنجا محدود بود        » دمکراتیک خلق ایران  

ایهـای    بود که در درگیری کشته شده بود، اما چند نفر از هـم پرونـده          24شعاعیان  مصطفی
دیگـر   و تعـدادی     25آزاد، اکبر پورجعفری و عبداهللا اندوری       بیژن فرهنگ : این گروه مانند  

یکـی از دالیلـش آن      . شان با مذهبیها خوب بود      در زندان بودند که روی هم رفته روابط       
. های مارکسیستی، آنها را به عنـوان مارکسیـسم قبـول نداشـتند     بود که هیچ یک از گروه    
یعنی کسانی که نه انقالب شوروی و نه انقالب چین را  . دانستند  آنها را تروتسکیست می   

گفتند در شوروی آنچه رخ داده اسـت انقـالب نبـوده کودتـا       روه می این گ . قبول داشتند 
به هر حال گروه شعاعیان در زندان مورد تأیید چپیها نبودند و تقریباً ایزولـه               . بوده است 

. کـردم در مجمـوع برخـورد بهتـری داشـتند            من با برخی از آنها که صحبت مـی        . بودند



  
  
  
  

 253 □ یادهای قصر

امـا بقیـه واقعـاً در       . کردند  رت برخورد نمی  با کینه و نف   . رفتارشان انسانی و دوستانه بود    
  . دادند ضدیت خود با مذهبیها کینه و نفرت به خرج می

ها در یک مسئله اتفاق نظر داشتند و آن اینکه مذهب           البته این گروه هم با سایر گروه      
نظـر بودنـد امـا تاکتیکهـا و           همگی در مبارزه با مذهب هـم      . دانستند  ها می   را افیون توده  

برخی معتقد بودند کـه مـذهب در یـک پروسـه طـوالنی مـدت و                 .  فرق داشت  ها  شیوه
. گفتند بعد از انقالب بایـد از بـین بـرود    آمیز باید از بین برود و برخی دیگر می   مسالمت

رود،   رفـت علـم از بـین مـی          تعدادی بر این نظر بودند که مذهب خود به خود بـا پـیش             
گفتند از همین جا و از همین         نستند و می  دا  بعضیها هم تضاد اصلی خود را با مذهب می        

  .حاال باید ریشه مذهب خشکانده شود
  

   و مشت روی سندان26سیروس نهاوندی
بـود، کـه سـاواک او را        » بخش خلق ایـران       سازمان رهایی «سیروس نهاوندی، رهبر    

 تـا دویـست   150متقاعد به همکاری و خیانت کرده بود، و بر اثـر اعترافـات او حـدود                
  این گروه اولین گروهی بود که از عملیات مـسلحانه         . اد گروهش لو رفته بودند    نفراز افر 

را طی عملیاتی   » ایران و انگلیس  «آنها منابع پولی بانک     . برای مصادره اموال استفاده کرد    
گیـری    درصـدد گروگـان  50 ـ  49مسلحانه به اصطالح مصادره کرده بودنـد و در سـال   

اما بعد از مدت کوتاهی از مبارزه کنار کشیدند و بـا            . ندسفیر امریکا در ایران برآمده بود     
و گـاوداری و    ) ارومیـه (آن پولی که از بانک مـصادره کـرده بودنـد رفتنـد بـه رضـائیه                  

امـا  . ای، کارگری و کشاورزی بکنند      خواهند کار توده    می: کشاورزی راه انداختند که چه    
سـاواک در زنـدان     . گیر شـدند   افراد این گروه خیلی ساده دسـت       51 تا اواخر    50در سال   

  ای شـناخته شـده      چند نفرشان از خارج آمده بودند کـه چهـره         . روی آنها خیلی کار کرد    
پناه، منوچهر نهاوندی، رحـیم بنـایی و خـود سـیروس نهاونـدی و                 بودند مانند اکبر ایزد   

 آنها رحیم بنایی موضع سیاسی داشت و تا آخـر هـم ایـستاد و                 تعدادی دیگر، که از بین    
 نفـر  50 ـ  40در ابتدا که آنها دستگیر شدند تعدادشـان  . نها فرد ثابت قدم آن گروه بودت

ساواک توانست از آنها اعتراف صریحی بگیـرد، حتـی دادگاهـشان را علنـی        . بیشتر نبود 
کدامـشان    شدند، اما هیچ    کرد، در حالی که بنابر اعترافات آنها باید چند نفرشان اعدام می           

در ایـران   : آنها در دادگاه گفتنـد    . شان به حبس ابد تبدیل شد       اعداماعدام نشدند و حکم     
سپس مبارزه مسلحانه را محکوم     . مبارزه مسلحانه مانند کوبیدن مشت روی سندان است       

کردند و به همین دالیل در احکامشان تخفیف قایل شدند؛ هر کدام از ایـشان دو ـ سـه    
جالـب اینکـه سـیروس نهاونـدی،        . دندسال بیشتر زندان نکشیدند و بعد از عفو آزاد ش         

رهبر این گروه، را قبل از دادگاه آزاد کردند و شایع کردند که او از بیمارستان فرار کرده                  
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. او هم رفت مدتی با فداییها همکاری کرد و رد پـایی هـم از آنهـا بـه پلـیس داد                     . است
روس بعـد از    خالصـه سـی   . ضرباتی که فداییان در آن سالها خوردند از همین ناحیه بود          

تواند بکند از فداییان هـم جـدا شـد و رفـت دوبـاره                 مدتی که دید کار زیادی آنجا نمی      
سیـصد نفـری را    رد و دویـست ـ  را احیاء ک) بخش خلق ایران سازمان رهایی(گروهش 

از این میان بودنـد افـرادی کـه از کوبـا و ویتنـام و برخـی کـشورهای               . گیری کرد   عضو
های آموزشـی نظـامی و ایـدئولوژیکی را هـم طـی کـرده              رهکمونیستی آمده بودند و دو    

 و سـیروس بـا   نـد  اعضا درصدد اجرای برنامه و عملیاتی برآمد55 ـ  54در سال . بودند
کم نسبت به او شک کردند و فهمیدند کـه موضـع سـالمی                ها کم   بچه. آنها مخالفت کرد  

به این نتیجـه قطعـی   ای   در جلسه ) کمیته مرکزی (لذا اعضای سطح باالی سازمان      . ندارد
امـا یکـی   .  آدمی عوضی است و تصمیم به ترور او گرفتند     رسیدند که سیروس نهاوندی   

از افرادی که در آن جلسه شرکت کرده بود و با سـیروس رابطـه عـاطفی داشـت، او را                     
ساواک هم در یـک شـب و یـک          . سیروس هم ساواک را در جریان گذاشت      . مطلع کرد 

. ا یورش برد و یازده نفر را کشت و هشت نفر را دستگیر کرد             های تیمی آنه    روز به خانه  
تعـدادی از ایـن     . کار این دستگیر شدگان هم به دادگاه علنی و اظهار ندامت کشیده شد            

. ها شـدند    افراد خراب بودند و مأمور پلیس شدند و در زندان خیلی اسباب زحمت بچه             
  . 27از کشور باشدکنم سیروس نهاوندی اآلن هم فراری و در خارج  فکر می

  
  االجل به مجاهدین ضرب

من حدود یک ماه بعد از دادگاه بدوی برگزار شد که همان         ) تجدید نظر (دادگاه دوم   
در این دادگاه هـم بـه همـان         . خوانی، بازپرسی و تعیین وکیل را طی کرد         مراحل پرونده 

د و مـن    تر، وکیل تسخیری همان حرفهـای قبلـی را ز           شکل دادگاه اول اما کمی خالصه     
نمایی کردم، سرانجام هم همان پانزده سال حبس دادگـاه اول            هم چون دفعه پیش مظلوم    

  28.تأیید و قطعی شد
با فضایی که از وضعیت مجاهدین در زندان ترسیم کردم، مـشخص شـد کـه افـراد                  

اول، تعداد زیادی که تظاهر به مـذهب و         : شدند  سازمان در زندان به سه گروه تقسیم می       
دوم، تعـداد   . کردند اما در کنه خود بـه دنبـال تزهـای مارکسیـستی بودنـد                یداری م   دین

معدودی از مارکسیستها که با حفظ عقیده به ایدئولوژی، مرام و مکتب خود به سـازمان                
سـوم، تعـداد بـسیار محـدودی از         .  هادی منـصوری    و مهدی رجبی : پیوسته بودند مانند  

کردنـد و از انتقـاد و اعتـراض           یـه مـی   مذهبیهای معتقد و مؤمن که از ترس بـایکوت تق         
در رأس این افراد مرکزیتی قرار داشت       . صریح به روند استحاله مجاهدین پرهیز داشتند      

دل متـدین و      ذواالنـوار و خـوش    . بودنـد ... دل و   که رجوی، خیابانی، ذواالنوار و خوش     
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زه مذهبی بودند، اما از حرکتها و برخوردهایی که موجب ضعف تشکیالت وافـت مبـار              
شـان گـسترش اسـتیالی        کردند اما رجوی و خیابانی، تمام هم و غـم           شد اجتناب می    می

خود بر افراد بود و انقالبی و مبارز بـودن را در تبعیـت افـراد از دسـتورات تـشکیالت                     
در عمل، آنها موجب سست شـدن بنیانهـای اعتقـادی و مـذهبی سـازمان و         . دانستند  می

یالت سازمان بودند ایده آنهـا در اصـالت دادن بـه    تقویت و تحکیم مارکسیستها در تشک  
بـا تعیـین    . مبارزه آن هم مبارزه با امپریالیسم حتی به قیمت همراهی با مارکسیستها بـود             

تکلیف و روشن شدن وضع من از نظر محکومیت، انتقادات و اعتراضاتی که من تـا آن                 
ان در درون گـروه     بینـی سـازم     زمان نسبت به دیکتاتوری، نفاق، خودباختگی و خـودکم        

  .داشتم از آن پس شکل علنی به خود گرفت
شدم و به مخالفتهایم با فرد مارکسیستی چـون           هنوز من جزء مجاهدین محسوب می     

او . دادم   قـرار داشـت، ادامـه مـی        5 و   4احمد بناساز نوری که در رأس مجاهدین دربند         
داختـه بـود کـه مـن از         برای مقابله، دروغهایی را علیه من به کمک افرادش ساخته و پر           

از آنجا که مرکزیـت بـه       . مرکزیت خواستم که دو نفر را برای داوری و قضاوت بفرستد          
حقانیت من واقف بود، برای جلوگیری از ضایع شدن احمد بناساز وقعی به پیشنهاد من               

مـن چنـد بـار درخواسـت        . چرا که او از طرف آنها در رأس مجاهدین بند بود          . ننهادند
وی و خیابـانی را دادم تـا بتـوانم حرفهـا و اعتراضـات و انتقادهـایم را                   مالقات بـا رجـ    

دادند حاال وقت زیاد است،       پیغام می . نپذیرفتند  رفتند و     واسطه به آنها بگویم که طفره         بی
. کنـیم   ای که بخواهی بروی و نه ما، سـر موعـدش بـا هـم صـحبت مـی                    نه تو آزاد شده   

ترسـیدند از     م داشت و آن این بـود کـه مـی          صحبت نکردن ایشان با من دلیل دیگری ه       
یک سری کلمـات     آنها در برخورد با بقیه    . حرفهای خودشان علیه خودشان استفاده کنم     

آوردنـد   بردند و آنهـا هـم چـون سـر در نمـی      غلنبه و سلنبه و جمالت علمی به کار می     
بیشتر کتـب    آنجا که     شدند، اما من با اینکه سوادی در حد آنها نداشتم ولی از             ساکت می 

و جــزوات آنهــا را خوانــده و بــه نظریاتــشان واقــف بــودم چنــین ترفنــدی را بــه مــن 
  .دادم  می گفتند با همان منطق خودشان جواب توانستند بزنند، هر چه می نمی

شنوی داشته باشـی، او در رأس شماسـت،           گفت تو باید از بناساز حرف       مرکزیت می 
شـدی و     کردی، باید ساکت می     یم برخورد می  اگر هم اشتباهی داشت نباید علنی و مستق       

جواب من این بود که اگـر       ! کار سازمانی یعنی همین   . کردی  آمدی از او انتقاد می      بعد می 
توانم انتقاد کنم وقتی در ته چـاه پـایم شکـست یـا مـردم،                  من به چاه افتادم، چگونه می     

بـه جلوسـت اگـر      حاال که ایـن جریـان انحرافـی رو          . دیگر انتقاد معنی و سودی ندارد     
  .آید، پس من چنین روشی را قبول ندارم جلویش را نگیریم فردا فاجعه پیش می
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شـد زیـر روشـنایی        شب کـه مـی    ) رجوی، خیابانی و حیاتی   (بعدها در اوین همینها     
نشـستند و یواشـکی زیـر نـور چـراغ             چراغ خواب و در همان اتاقی که ما بـودیم، مـی           

من بر ایـن اعتقـادم کـه        . در اختیارشان گذاشته بود   خواندند که ساواک      تحلیلهایی را می  
یافـت حتمـاً مـسعود رجـوی هـم ماننـد پرویـز                اگر این وضع یک سال دیگر ادامه می       

  .آمد شد و بعد به خدمت رژیم درمی خواه حاضر به مصاحبه می نیک
 را به داخل اتاق کشیدم و حـدود یـک سـاعت بـا هـم                 29روزی من، کاظم ذواالنوار   

در این صحبتها با او کـه در مرکزیـت بـود باالجبـار مـسائلی                . کردیمصحبت و درددل    
 باور است که مجاهدین  حرف من این بود که افکار عمومی در بیرون بر این     . روشن شد 

به معنای ابوذرها، سلمانها، مقدادها و عمار یاسرها هستند و مانند آنها شب و روز نمـاز                 
 آگاه شوند که ایـشان صـبح تـا شـب شـطرنج      اما وقتی که. کنند خوانند و عبادت می  می

زنند، دیگر توده مردم دست از حمایت آنهـا بـر             کنند و با مارکسیستها الس می       بازی می 
دارد و روحانیت و مرجعیت نیز از سرریز شدن وجوهات به سمت این تشکیالت به                 می

  .کند ظاهر مذهبی، جلوگیری می
کزیت مجاهدین در اصل مرجعیـت و       مر: ذواالنوار پرده از حقایقی برداشت و گفت      

مذهب را مـانع مبـارزه      .  اعتقادی ندارند  لّد و مق  لّدروحانیت را قبول ندارند، به رابطه مق      
  .دانند می

به هر حال ذواالنوار تنها کسی بود که از مرکزیت حاضر شد با مـن حـرف بزنـد و                    
ا سـومین روز    دو یـ   (1353اواخر شـهریور    . اما بقیه حاضر نشدند   . حقایق را روشن کند   

مـن  : از اعضای رده باالی سازمان گفتم     ) گرگانی(که به محمد محمدی     ) ماه رمضان بود  
. دهـد   فرستم تا بـا هـم حـرف بـزنیم او تمـایلی نـشان نمـی                  هر چه به مسعود پیغام می     

) تا آخر ماه رمـضان    (کند، اما به او بگو که یک ماه           گوید وقت ندارم و اطاله زمان می        می
ا بیایید و به حرفهای من گوش بدهید و به توافقاتی برسیم و اگر نه پس        دهم ت   مهلت می 

روم و جداگانـه زنـدگی        االجل، روز عیـد فطـر از جمـع بیـرون مـی              از پایان این ضرب   
  .کنم می

تهدید من جدی بود ولی از آنجا کـه آنهـا جـوابی بـرای سـؤاالت و انتقـادات مـن                      
دسـتی کردنـد و یـک خیمـه            رسـید، پـیش    دانستند که به توافقی نخواهیم      نداشتند و می  

بازی راه انداختند و از افرادی که روابط عاطفی و دوسـتی بـا مـن داشـتند و فکـر                       شب
کردند که آنها روی من نفوذ دارند مدد جستند و واسـطه تراشـیدند کـه مـرا بـه راه                       می

، تو آبرو و حیثیت ما هـستی      ! عزت: دل سراغم آمد و گفت      مثالً مصطفی خوش  . بیاورند
تو در بازار و در نزد روحانیون شناخته شده هستی، اگر از جمع جدا شوی به ما ضـربه                   

طـور، امـا افـراد        خورد، بیا یک کم صبر کن، من هم انتقاداتی دارم، دیگران هم همین              می
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اختالفهـایی هـست و از برخـی        . پارچه نیـستند    یک سالن و یک بند که هماهنگ و یک        
او هم با مـا مخـالف اسـت، امـا           .  را ببین  30کتر شیبانی د. شود گذشت کرد    موارد هم می  

ای   گوشه. کند که کسی پی به مخالفتش ببرد و آرامش جمع را به هم بزند               کاری هم نمی  
تو هـم حـداقل بیـا بـه روش او           . کند، توی جمع هم هست      نشسته و کار خودش را می     

 مـا جـای     دوسـتی ! ببین مـصطفی  : گفتم. عمل کن، مخالف باش ولی از جمع جدا نشو        
آقـای  . خود اما از من نخواه که با روشهای غیراصولی و غیرمذهبی سـازمان کنـار بیـایم      

شیبانی را هم قبول دارم و واقعاً آدم با تقوایی اسـت و زنـدگی سـالمی دارد؛ متـدین و                     
دانـم او هـم قبـول دارد کـه            چرا که مـی   . مذهبی است، اما من تاکتیک او را قبول ندارم        

اش ایـن اسـت کـه بقیـه را هـم       پس وظیفه.  جریان انحرافی استجریان مجاهدین یک  
روشن کند، حاال اگر خاموش و ساکت است به نظر من اشتباه است و به خودش ربـط                  

اما در مورد من، اگر سران آمدند و صحبت کردند و اشتباهاتشان را قبـول کردنـد                 . دارد
 نیامدند، نه تنهـا از جمـع و         اما اگر . کنم  شان می   من هم برای اصالح امر کمک     .  که هیچ 

کنم که از این لحظه به  شوم بلکه در بیرون و در داخل زندان اعالم می   مجاهدین جدا می  
به عنوان یک فرد مستقل هر کاری را که فکر          . ای وابسته نیستم    بعد به هیچ گروه و دسته     

قبـول  گو هستم و مسئولیتش را        کنم درست است انجام خواهم داد و خود نیز جواب           می
  .کنم می

او را  .  رسـید  31به این ترتیب مصطفی دست خالی برگشت و نوبت به عزت خلیلـی            
خـواهی    تـو مـی   ! عـزت : او از راه دیگری وارد شد و گفت       . کردند  حاج خلیلی صدا می   

 …اش تفرقه اسـت و      کار تو نتیجه  ! خواهی شق عصای مسلمین کنی      تو می ! خیانت کنی 
  ای؟   مگر عقلت را از دست داده!خواهی بکنی این کارها چیست که می

تـو  : گفـت   کرد و از سوی دیگر فریبکارانـه مـی          از یک سو به این شکل سرزنش می       
من هم حرفهای تو را قبول دارم، بهتر است یکی دو         . حاال زود است که از ما جدا شوی       

باشی و به تمام مطالب و مـسائل اشـراف پیـداکنی            ) مجاهدین(سال دیگر در میان اینها      
  . با دست پر جدا شویبعد 

گویی  کنم، این کار که تو می من به هیچ وجه این کار را نمی  ! خر خودتی : به او گفتم  
مـرد و   . بدان که من خائن نیستم و هیچ وقت هـم خیانـت نخـواهم کـرد               . یعنی خیانت 

شوم و مطمـئن بـاش بـا ایـن            مردانه این حرکت را محکوم خواهم کرد و از آن جدا می           
چرا من باید دو سال در درون تشکیالت مثـل یـک جاسـوس              . شوم  میحرفها هم خام ن   

بمانم و خود را منحرف نشان بدهم و بعد دو سال دیگر حرف دیگر و رفتار دیگـری از          
خود نشان دهم، همه مسائل اینها برای من روشن است و من با آگاهی، ایـن تـصمیم را       

کـدام  .  صحبت از عقـل کـردی      اما. خواهم حداقل دینم را حفظ کنم       گیرم و می    دارم می 
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کند من از موضع حقی که دارم به امید فردایی کـه معلـوم نیـست                  عقل سلیمی حکم می   
پس بهتر است شما بروید خودتان را گـول         . چند روزش زنده خواهم ماند دست بکشم      

  .بزنید
ها موفق به زدن رأی من نشدند، بـه روشـهای تخریبـی خـود متوسـل                   وقتی واسطه 

خواهد از جمع جدا شود        کردند که عزت به خاطر مسائل شکمی می        شدند و جو سازی   
خواستند هـم   با این جوسازی، می. و به قتله منصور بپیوندد و با آنها گوشت مرغ بخورد       

هـای مـذهبی مثـل قتلـه      قبالً گفتم که تعـدادی از بچـه  . من و هم مؤتلفه را خراب کنند     
کردند و دخـل      ون بزرگ زندگی می   های حزب ملل، جدا از کم       منصور و تعدادی از بچه    

و خرجشان جدا بود، وچون بعضی بازاری بودند و وضع اقتـصادی خـوبی داشـتند، در                 
گرفتنـد و خودشـان بـه آن          غذای زندان را می   . کردند  مالقاتها مایحتاج خود را تأمین می     

مجاهـدین هـم بـه      . تری نسبت به بقیه داشـتند       در کل زندگی بهتر و راحت     . افزودند  می
طر اینکه آنها تحت انقیاد هیچ گروهی نبودند نسبت به آنهـا کینـه داشـتندو مزورانـه                  خا

  .کردند شان فعالیت می علیه
ام وضـعیت     ای نگرفتند چرا که من و خـانواده         خوشبختانه مجاهدین از این راه نتیجه     

اگـر هـم پـدر یـا        . آمـد   خوب اقتصادی مانند بازاریها نداشتیم، کسی هم به مالقاتم نمی         
دانستند که مـن از       همه این مسئله را می    . آمدند، پولی نداشتند که به من بدهند        ادرم می بر

ابتدای زندان چیزی از فروشگاه زندان نخریدم و به همان غذا و جیره و امکانات زندان                
گرفتند  ها آن را نمی کردم، حتی گاهی که جیره غذایی آش و عدسی بود و بچه بسنده می

کردند، ولـی مـن بـا کمـال میـل             ریختند و خود غذایی بهتر تهیه می        یا به سطل زباله می    
  .خوردم همان غذا را می

بعد از شانتاژ آنها مبنی براینکه عزت به دنبال راحتی و رفاه بیشتر و خواهان پیوستن                
خوریـد قبـول      من زندگی شما را که در هفته دوبار غذای بهتر می          : به بازاریهاست، گفتم  

مطمئن باشید کـه اگـر از جمـع بیـرون بـروم بـا آنهـا                 . ه زندگی آنها  ندارم تا چه رسد ب    
  .هم کنار نخواهم آمد) بازاریان(

وقتی در این توطئه هم تیرشان به سنگ خورد، مسئله دیگری را مطـرح کردنـد کـه                  
دهد و چون از طرف جمع        اگر کسی تنها زندگی کند پلیس روی او حساسیت نشان می          

در برابـر ایـن تحلیـل       . آورد  االجبـار بـه پلـیس روی مـی        هم بایکوت ودر فشار است، ب     
ام، شما بدانیـد      تمام فکرها را کرده   : شیطنت بار آنها من برگ دیگری را رو کردم و گفتم          

فکر و هـم رأی مـن باشـد           شوم ولی تنها نمی مانم، هر کسی که هم          که من تنها جدا می    
  .تواند با من زندگی کند می
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 تهدید ویک خطر بود واین پیام مهـم را بـرای آنهـا              برگ رو شده من برای آنها یک      
  .داشت که جمعی جدید در برابر آنها شکل خواهد گرفت

االجـل اعالمـی      در گرماگرم این مباحث، بخت با آنها یار شد و قبل از اینکه ضـرب              
در اواسط ماه مبارک رمضان برای بار دوم و خیلی غیر مترقبه مرا بـه               . من به پایان برسد   

  .یته مشترک منتقل کردندزندان کم
  
  :نوشتها یپ
شکده افسری و دومین رئـیس کمیتـه مـشترک          التحصیل دان   ، فارغ 1302پور متولد     سرتیپ رضا زندی  ـ  1

های آموزشی اطالعات و ضداطالعات، دانشگاه جنگ و ستاد و فرماندهی        او دوره . ضد خرابکاری است  
و در ) اصـفهان، مـشهد، زاهـدان، کرمـان و یـزد     (را طی کرده بود و مأموریتهایی در داخـل          ) در امریکا (

او در طـی دوران خـدمت خـود در          . به انجام رسـاند   ) لیاامریکا، انگلیس، فرانسه و ایتا    (خارج از کشور    
ریاسـت دفتـر ویـژه اطالعـات گـارد          : دار مـسئولیتها و سـمتهای زیـر بـوده اسـت             رژیم پهلوی، عهـده   

، کارمند عملیات ویـژه     )ارومیه( رضائیه   64شاهنشاهی، معاون پنجم دفتر ویژه، فرماندهی توپخانه لشکر         
بـه دسـتور   ( سـاله در اصـفهان   2500اواک، رئیس ستاد جـشنهای  ساواک، مشاور مدیر کل اداره سوم س    

او .  بـود    1353 تا اسفند    52و آخرین سمت او ریاست کمیته مشترک ضد خرابکاری از خرداد            ) نصیری
) مـذهبی و مارکسیـست    ( توسط یک تیم ده نفری از سازمان مجاهدین خلـق            26/12/1353سرانجام در   

  . ترور شد
انـد کـه در برخـی مـوارد از او             دی به ظاهر متین، آرام و خونسرد یاد کرده        پور به عنوان فر     از زندی 

  .رفتاری دلسوزانه در برخورد با زندانیان گزارش شده است
  :  نوشته استخاطرات احمد احمدخسرو تهرانی در یادداشتهایش برای 

وی عـضو  . نداردگونه سابقه خشونتی   ، هیچ 52پور تا پیش از ریاست کمیته در سال           سرتیپ رضا زندی  «
قائم مقام (فردوست   از آنجا که تیمسار حسین      . آمد) مشترک(دفتر ویژه اطالعات بود و از آنجا به کمیته          

معتقد بود فشارهای ساواک به ازدیاد مخالفان و دشمنان شاه کمـک  ) ساواک و رئیس دفترویژه اطالعات 
پور ترمـز فـشار در        زندی. دیلی ایجاد کند  پور از این فشارها کاسته تع       کند، سعی کرد با تحمیل زندی       می

 –کمیته بود و هنگام بازدید وی از اتاقهای بازجویی و زندان کمیته، مأمورین وسایل و ابزار شـکنجه را                    
ترور او شرایط را از این نظر حـاد کـرد و دسـت بازجویـان              . کردند   از دید وی مخفی می     -المقدور  حتی

  . برای فشار و شکنجه بیشتر باز شد
   ) 298، خاطرات احمد احمدتابلوی نصب شده در موزه عبرت؛ (
) زنـدان قـصر   (معاون اداره کل زندانها و رئیس ندامتگاه مرکـزی          : محرری  ) بعدها سرتیپ (ـ سرهنگ   2

بـه عنـوان   » ریچـارد هلمـز  «به نـام  » سیا«به دنبال گسترش فعالیتهای ضدرژیم، رئیس قبلی سازمان      . بود
رژیـم بـا    .  وارد ایران شد و به تبع آن فضای سیاسی کشور نیز تغییر کـرد              1351سفیر امریکا در دی ماه      

پرداخت و خـشونت، شـکنجه، و جنـگ         ) برانداز(های مبارز سیاسی      تر به سرکوب گروه     خاطری آسوده 
سرهنگ محرری در راستای همین سیاستها به ریاسـت         . روانی را در زندانهای سیاسی کشور تشدید کرد       

او مـدیری   .  شد و تا آستانه پیـروزی انقـالب اسـالمی در همـین مـسند بـاقی مانـد                   زندان قصر گمارده  
چون و چرای سیاسـتها و دسـتورات رژیـم بـود و بـه                 قدرتمند، منضبط، خشن و در عین حال مطیع بی        

محرری در روزهـای آخـر حاکمیـت رژیـم شـاه، هژبـر              . همین سبب مورد اعتماد مقامات شهربانی بود      
 از ایـران  1357 بهمـن  21معروف بهـایی را از زنـدان فـراری داد و بـه اتفـاق او در                 دار    یزدانی، سرمایه 

داران امریکایی    در آنجا با همکاری یهودیها و سرمایه      . گریختند و به کاستاریکا در امریکای مرکزی رفتند       
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 دهـی بهائیـت را در امریکـای التـین و امریکـای      تشکیالت اقتصادی و تولیدی ایجاد کردنـد و سـازمان       

توانـد تـصادفی، بـدون     بـدیهی اسـت چنـین حرکـت و اقـدامی نمـی      … جنوبی پی گرفته توسعه دادند
صـورت  » سـیا «ارتباط محرری با بهائیت و صـهیونیزم و شـبکه اطالعـاتی               هماهنگی، بدون اعتقاد و بی    

  . گرفته باشد
    )158-157و 146، خاطرات جواد منصوری(
یان خاطراتش از تغییر وضعیت مدیریت زنـدان قـصر چنـین            در ب ) تبریز . 1321(عباس دوز دوزانی    ـ  3

  : گوید می
ای   با زندانبانان گالویز شدند و با هر وسیله       ) زندانیان سیاسی ( زندانیان بندهای زندان قصر      1352 تیر   5«

توانستند اعم از دمپایی و چوب و شنهای کف محوطه زندان برای زدن اسـتفاده کردنـد و غالـب                      که می 
ت این درگیری، طلبکار بودن زندانیان سیاسی به خاطر فضای بازی بود کـه تـا قبـل از آن       عل. هم شدند 

را در رأس   » سـرگرد زمـانی   «بعد از این واقعه و کتک خوردن پلیس، شاه خـودش            . تاریخ وجود داشت  
کرد و قـصدش      ادب بود و هیچ شأنی را لحاظ نمی         حیا و بی    او افسری خبیث، خشن، بی    . زندان گذاشت 

ساعت خواب و   . وبیدن بود که زندان را آرام کند و بعد از آن واقعه، کف حیاط را آسفالت کردند                فقط ک 
بیداری معین نمودند، شب شعر بند را منتفی کردند، وضـعیت آشـپزخانه را بـر هـم زدنـد، مالقاتهـا را                       

ی در زنـدان    شان این بود که فشار بیاورند و استعدادها را بکشند تا کـس               واقعاً سیاست  …محدود کردند 
هوس سلحشوری و غیرت نکند و آوازه آن در بیرون هم بپیچد و تا هوسی بـرای مبـارزین بیـرون هـم        

  ». برای آمدن به زندان به وجود نیاید
  ) 7 ـ 4، 10خاطرات عباس دوز دوزانی، نوار شماره (
نفجـاری یـک   از اعضای عملیاتی سـازمان کـه در ا  (حسن مهرابی؛ اهل کرمان دایی حسین مشارزاده  ـ  4

؛ پس از پیروزی    1364و از اعضای دفتر سیاسی سازمان مجاهدین در سال          ) دستش از مچ قطع شده بود     
 و  انقالب در پس بسیاری از نوشتجات سیاسی و ایدئولوژیک مجاهدین، ذهن تاکتیکی او قـرار داشـت،             

انقـالب  «الح او حاضر به پذیرش دومـین مرحلـه از بـه اصـط         . بعدها علیه مسعود رجوی موضع گرفت     
 نشد و به انتقاد از ایـن        1369داخلی سازمان در سال     ) مسئله طالقهای اجباری و عمومی    (» ایدئولوژیک

لذا او را در قرارگاه اشرف در عراق به شدت تحت فشار و مـشکالت گونـاگون قـرار                   . جریان پرداخت 
آورد و مجبور شد سـکوت      سالها بعد او توانست به پاریس برگردد و به زندگی عادی خود روی              . دادند

  ! دانست سخنی نگفت پیشه کند و دیگر هرگز درباره آنچه که دید و می
  . 17بنگرید به سند شماره ـ 5
 بود که به خـاطر  1357 تا 1352اهللا، رئیس زندان سیاسی قصر در سالهای  منصور زمانی فرزند حبیبـ  6

او بـا پیـروزی     .  به سرهنگی رسید   خدمتی در این سمت، یک سال زودتر درجه تشویقی گرفت و            خوش
  . قصر تیرباران گردید  در میدان تیر زندان1357 اسفند 14انقالب دستگیر و محاکمه شد و در 

  : جواد منصوری در خاطراتش دربارۀ سرهنگ زمانی نوشته است
او نیز مانند محرری ضد     . از دوستان و اقوام محرری بود     » سرهنگ زمانی «رئیس زندان سیاسی قصر     

هـر  . کـرد  در موارد متعددی اهانتها و مطالب زشتی نسبت به امور شرعی و اسالمی اظهار می            . سالم بود ا
  . دو نفر کرد و سنی ولی در واقع المذهب بودند

سرهنگ زمانی بسیار خشن، قاطع و به تمام معنا خونخوار و در عین حال منضبط و مـدیری قـوی                    
ب بود و در عـین حـال از اسـتعداد خـوبی برخـوردار بـود و                  او بسیار به رژیم شاه وفادار و متعص       . بود

 ریاسـت   55 تـا    52سرهنگ زمانی در فاصله سـالهای       . آموزشهای مناسبی برای مأموریت خود دیده بود      
گونه اذیت، آزار، شکنجه، اهانـت و ایجـاد           زندان سیاسی قصر را به عهده داشت و در این مدت از هیچ            

 سال قبل از پیروزی انقالب برای گذارندن دوره جدید و ارتقاء بـه              او یک . کرد  تضییقات خودداری نمی  
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، دامـاد محـرری بـه ریاسـت زنـدان           »سـرگرد یحیـایی   «درجه سرتیپی از زندان قصر رفت و به جای او           

را » زمـانی «خواستند    در واقع تعویض او هم زمان با قضایای حقوق بشر بود و می            . سیاسی منصوب شد  
  » .عرفی کنندمقصر جنایتها در زندان م

  ) 158، خاطرات جواد منصوری؛ 10653، شمـ کیهان(
االرض و    بود که در دادگاه انقالب مفسد فـی       ) شهر ری  (1323علی متولد     پناه فرزند حمزه    قاسم ژیان ـ  7

  . گردید اعدام 1357 اسفند 20محارب با خدا شناخته شد و در 
  : ه گفته استپنا درباره ژیانخاطرات صفرخان علی پاینده در حاشیه 

قبـل  . نزدیک راه آهن بود   » جمال الحق «قاسم ژیان پناه عنصر خیلی نامطلوب و نادرست ساکن خیابان           «
او بعدها به دانشکده افسری     . معروف بود » قاسم سیاه « در محیط جنوب شهر بزرگ شد و به          40از سال   
در کـل  . نصر شروری بودخودش هم ع. کرد بگیر و مادرش اغلب کارهای نادرستی می       پدرش باج . رفت

  » .خانواده بدنامی داشت
  : جواد منصوری نیز درباره این شخصیت در خاطراتش نوشته است 

که با درجه سروانی معاون زمانی بود، ضمن اجرای دستورات مـافوق و      » پناه  ژیان«یکی از افسران به نام      
تـر از     در مواردی واقعاً کاسه داغ    تداوم آنها در غیاب رئیس، برای نشان دادن وفاداری و خوش خدمتی،             

او در جریـان شـکنجه مرحـوم        . شد و چندین مرتبه برخی افراد را تا سر حد مرگ شـکنجه داد               آش می 
پـذیرد بـه      االسالم غفاری به تصور اینکه ایشان مانند جوانان تحمل دارد و یا اینکه نظر او را مـی                   حجت

  . ی گردید و شهید شدشکنجه وی پرداخت، در نتیجه ایشان دچار سکته قلب
او در جریـان    .  دستگیر و اواخر همان سال محاکمه و به اعدام محکـوم شـد             57اواسط اسفند   » پناه  ژیان«

پس از صـدور  . لرزید کرد و می محاکمه بسیار ضعیف النفس و بدون حداقل روحیه بود و دائماً گریه می    
پیماییها و فعالیتهـای   ن است که چون در راهیک تقاضا دارم، و آن ای«: حکم اعدام، به رئیس دادگاه گفت 

او . »خواهم در آخرین لحظات عمرم، وظیفه خود را انجام دهم           ام، لذا می    مردم و در جریان انقالب نبوده     
کرد و چنـد دور اتـاق دادگـاه را دور زد و             » خمینی رهبر «،  »اهللا اکبر «شروع به دادن شعارهای انقالبی و       

شاید به تـصور اینکـه دادگـاه و تعـدادی از        . اساتی شدیدی را ایجاد کرد    صحنۀ جالب و احس   ! شعار داد 
زندانیان سابق را که حضور داشتند و علیه او شکایت کرده بودند، تحت تأثیر قرار دهـد، تـا تغییـری در       

و به این ترتیب خواست مراتـب انزجـار         . شاید هم واقعاً متنبه شده و توبه کرده بود        . حکمش داده شود  
  .  اش نشان دهد ـ و اهللا اعلم ز گذشتهخود را ا

   )15805 شمـ اطالعات، ؛159 ، خاطرات جوادمنصوری؛ 336، 335 خاطرات صفرخان،(
  . 32 و 30، 29های  بنگرید به اسناد شمارهـ 8
 در تهران به دنیـا آمـد، او طـی تحـصیل در دبیرسـتان بـه       1330ـ علی محمد آقا فرزند عباس به سال  9

های این گروه در مسجد شـیخ   اهللا پرداخت و در برنامه    مکاری با اعضای گروه حزب    فعالیت سیاسی و ه   
او پس از اخذ دیپلم به سربازی در سپاه ترویج آبادانی و مسکن رفت و در همـین                  . کرد  علی شرکت می  

 ارتش به کمیته مشترک ضد خرابکاری بـرده شـد، او            2 با فراخوانی به رکن      1351دوره به تاریخ بهمن     
اما یک بار دیگر به خاطر      .  آزاد گردید  1352دگاه به هشت ماه حبس تأدیبی محکوم شد و در آبان            در دا 

 دستگیر شد، وی به دلیل تکرار جـرم بـه           1353مد در سال    آاش به دست      مدارکی که در منزل پسر خاله     
 انتقـال  او طی گفتگویی در خـصوص .  در زندان به سر برد1357یازده سال زندان محکوم شد و تا آبان         

  : پناه گفت پیغام عزت شاهی مبنی بر ترور زمانی و ژیان
بان   کشتی« سرهنگ زمانی آن حادثه حمله گارد به زندان قصر را به وجود آورد و گفت                 1352 تیر   5در  «

او تیم جدیدی برای اداره زندان آورد از آن جمله اسـت سـروان ژیـان پنـاه، آنهـا                    » را سیاست دگر آمد   
زمـانی و   (ن قصر را برچیدند، در این شرایط بود که تصمیم گرفتـه شـد ایـن دو نفـر                    بساط راحتی زندا  
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عزت دستور آن را در اختیار من گذاشت تـا در بیـرون از طریـق خـواهر نـانکلی            . ترور شوند ) پناه  ژیان

هماهنگیهای الزم هـم شـد و حمیـده را          . برسانم  ) از هم تیمیهای خود عزت    (به محسن فاضل    ) حمیده(
مـن  . اش را بـه مـن داد        خود مراد هم آدرس خانه    . ه مالقات برادرش آمده بود به من نشان دادند        وقتی ب 

قرار بود هفته اول آبان آزاد شوم و پس از آزادی در ظرف یک هفته با محسن فاضل که به اسم مـستعار             
ا که من حین سربازی     از آنج . بود در منزل مراد نانکلی ارتباط بگیرم، اما هنگام آزادی اتفاقی افتاد           » علی«

بعـد  . دستگیر شده بودم، مرا به زندان جمشیدیه بردند و از هفتم تا پانزدهم آبان مرا در آنجا نگهداشـتند       
 »قـضیه چـه شـد؟     «: از اینکه آزاد شدم در هفته اول پس از آن به منزل نانکلی رفتم از حمیـده پرسـیدم                  

حدس زد . زاد نکردند به اوضاع مشکوک شدوقتی دید که شما را از زندان آ) محسن فاضل  (علی: گفت
  . که قضایا لو رفته باشد و از آن موقع که تو دیر کردی دیگر علی به اینجا نیامد

کار فقط به رساندن پیغام از طریق من اکتفـا کـرده              ها طوری نبود که برای این       وضعیت زندان و بچه   
  . خبرم  که من از آن بیاند باشند حتماً آنها از طریق و نفرات دیگری هم عمل کرده

    )16/11/1383مصاحبه با علی محمد آقا، (
در رشـته ریاضـی دیـپلم       .  در تهران به دنیا آمد     1331زاده فرزند محمد مهدی به سال         حسن حسین ـ  10

گرفت و فعالیتهای مذهبی و سیاسی وی با حـضور در هیئـت انصارالحـسین و هیئـت خمـسه طیبـه و                       
هنگــامی کــه در مغــازه ) 1345ســال(او در چهــارده ســالگی . رفــتمکتــب القــرآن شــکل و انــسجام گ

 به همـراه    1346کرد به پخش اعالمیه و شرکت در تظاهرات مبادرت کرد و در سال                بلورفروشی کار می  
پس از آزادی به    . گروهی ده نفره به اتهام پخش اعالمیه دستگیر شد و مدت سه ماه در زندان به سر برد                 

 به اتهام پخش کتب ممنوعه، رساله و عکس حضرت امام           1347ذا مجدداً در سال     فعالیتهایش ادامه داد ل   
  . و دیوار نویسی دستگیر و محاکمه شد و به یک سال زندان محکوم گردید

 به دلیل عضویت در حزب ملت ایران دستگیر و به سه سال و یک               1349او برای بار سوم در اسفند       
 زندان به شدت و به سختی شـکنجه شـد و بیمـار گردیـد بـه                  او در این دوره از    . ماه زندان محکوم شد   

 1353حـسین زاده هنگـام آزادی از زنـدان در فـروردین             . گونـه فعـالیتی نبـود       طوری که قادر بـه هـیچ      
 1353پیغامهایی از زندانیان مختلف به خصوص عزت شاهی به بیرون برد که در اثر آن مجدداً در بهمن                   

او در ایـن دوره از زنـدان بـه          .  محکوم گردیـد   2سال حبس جنایی درجه     دستگیر و در دادگاه به پانزده       
سـرانجام وی در آذر     . خاطر تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق از آن سـازمان سـرخورده شـد              

او بعد از رهایی از زندان، چند سال بدون فعالیت سیاسی بـود، امـا پـس از                  .  از زندان آزاد گردید    1357
وارد سپاه شد، و به دلیـل اطالعـات و معلومـات خـوبش از               ) شوهر خواهرش  (شهادت محمد کچویی  

معارف اسالمی، مدتی به عنوان معلم عقیدتی در مراکز آموزشی خدمت کرد و چند سالی نیز در سنندج                  
در .  وارد عملیات جنگـی شـد  1364ها تدریس و پاسداری نمود، و از سال         های مستقر در جبهه     و واحد 

 در جزیره ام الرصاص در حاشیه ارونـد رود مجـروح گردیـد و بعـد                 5لیات کربالی    در عم  1365سال  
.  به ایران بازگـشت 8/6/1369شایع شد که او شهید شده است، ولی پس از چهار سال اسارت در تاریخ      

  . گونه اطالعاتی از اسارت وی در دسترس نبود در حالی که نامش در زمره شهدا ثبت شده بود و هیچ
   )؛ اطالعات محقق91-90، 1376 واد منصوری،خاطرات ج(

زاده   وقتی نامه را از طرف آقای حـسین       . من از محتوای نامه خبر نداشتم     «: گوید  اهللا شاهی می    نعمتـ  11
شما باید آن را بدهیـد بـه        : گفت. اند  ای به من داده     گفتم چنین نامه  . به من دادند، به مالقات برادرم رفتم      

کنم تا در مالقات بعدی همـدیگر را   گفت من هماهنگ می. شناسم شان را نمیمن ای: گفتم. نانکلی خانم
  . بشناسید

بعد از مالقات با او قـراری در        . یکی دو هفته بعد که دوباره به مالقات رفتم او را با من آشنا کردند              
دم تـا  من نامه را بـه دسـت پـدرم دا   . روز موعود هم با پدرم به آنجا رفتیم    . اطراف ناصر خسرو گذاشتم   
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بعد هم نفهمیدم کـه سـر آن نامـه چـه            . ببرد بدهد به خانم نانکلی و خودم دورادور مراقب اوضاع بودم          

  » .آمد
  ) 26/9/83اهللا شاهی  مصاحبه با نعمت(

  : گوید نانکلی نیز می نانکلی خواهر امیر مراد حمیده
. ا از برادر عزت بگیر، ببر بشویدر مالقات به من گفت که در بیرون لباسها ر) نانکلی امیر مراد(برادرم «

دار گرفتم؛ دو تا بلـوز        یک پالستیک دسته    )عزت شاهی (وقتی از مالقات بازگشتم از برادر آقای مطهری         
من باید این نامـه را بـه علـی    .  آنها نامه است لباسها را که به خانه بردم دیدم الی   . کاموایی درون آن بود   

ه قرار داشتم و از طریق او با سـازمان مـرتبط بـودم و جـزوه و                  من با او همیش   . دادم  می) محسن فاضل (
  » .گرفتم اعالمیه می

  )21/8/1382نانکلی،  مصاحبه با حمیده(
  . 32 و 31، 28، 27، )2صفحه  (22های  بنگرید به اسناد شمارهـ 12
   . صورت گرفته است1358این بخش از مصاحبه در  بهمن ـ 13
هنگامی که در مشهد زندگی     .  در شهر طبس به دنیا آمد      1327 مسعود رجوی، فرزند حسین به سال     ـ  14
در . در چهارده سالگی برای تحـصیالت متوسـطه بـه تهـران آمـد             . کرد به کانونهای مذهبی راه یافت       می

در بـدو تحـصیل در دانـشگاه بـه سـازمان            .  در رشته حقوق سیاسی دانشگاه تهران پذیرفتـه شـد          1345
دئولوژی سازمان جـای گرفـت و تـا عـضویت در کمیتـه مرکـزی           مجاهدین خلق پیوست و در گروه ای      

در (های آموزش نظامی به اردوگاه سازمان الفتح          برای طی دوره   1349در مرداد سال    . سازمان پیش رفت  
التحصیل شد و مسئول تبلیغات و امور سیاسـی            از دانشگاه فارغ   1350در خرداد   . رفت) نوار مرزی اردن  

او در بازجویی بسیار ضعیف ظـاهر       .  توسط ساواک دستگیر شد    1350ریور  سازمان بود که در ضربه شه     
بـه دلیـل همـین      . گذاران سازمان در اختیار سـاواک قـرار داد          شد و اطالعات بسیاری در خصوص بنیان      

در ) التحصیل رشتۀ علوم سیاسی در دانـشگاه ژنـو          فارغ(همکاری و نیز فعالیتهای برادرش کاظم رجوی        
  . ن و منابع ساواک بود، حکم اعدام مسعود رجوی تبدیل به حبس ابد شدسوئیس که از همکارا

دهی سازمان مجاهدین خلـق      او در آستانۀ پیروزی انقالب اسالمی از زندان آزاد شد و به تجدید سازمان             
ثمـره ایـن    . ازدواج کـرد  ) بیوه علی اکبر نبوی نوری    ( با اشرف ربیعی     1358رجوی در تیر ماه     . پرداخت

از . که سالهای بعـد بـه خـارج از کـشور انتقـال داده شـد      ) محمد(ندی است به نام مصطفی ازدواج فرز 
 بود که حضرت امام      »انحالل ارتش   «مواضع جالب ستیزه جویانه رجوی پس از پیروزی انقالب اسالمی           

رجوی به دلیل تحـریم رفرانـدوم قـانون اساسـی، فاقـد صـالحیت بـرای        . به شدت با آن مخالفت کرد   
 اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری شناخته شد و از آن پس آشکارا رویاروی نظام جمهوری      نامزدی

پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری اسالمی ایران، در خرداد                . اسالمی ایستاد 
 27ر  ایـن دو د   . ، رجوی او را به زیر چتر حمایتی سازمان کشید و به همراه وی مخفی شـد                1360و تیر   

 مرداد 7سرانجام آنها در  .  ایجاد شورای ملی مقاومت را اعالم کردند        ،»میثاق  « با صدور اعالمیه     1360تیر  
 اشرف ربیعـی در یـک خانـه تیمـی در            1360 بهمن   19در  . های مبدل به پاریس گریختند       با قیافه  1360

دختـر ابوالحـسن   (ه بنی صدر  با فیروز1361درگیری با نیروهای انقالبی کشته شد و رجوی در تابستان          
  .ازدواج کرد) صدر بنی

قجر عضدانلو در آغاز به اصـطالح   مریم  . رجوی پایگاه رهبری و هدایت سازمان را پاریس قرار داد         
 به قصد ازدواج با مسعود رجوی از مهـدی ابریـشمچی جـدا              1363 اسفند   19 در    »انقالب ایدئولوژیک «

در .  هم ازدواج نمودند، تا انحطاط ایدئولوژیک به اوج برسد          با 1364 خرداد   30شد، مریم و مسعود در      
 رجوی از فرانسه اخراج شد و به آغوش دولت بعث عراق و دشمن ملت و مردم ایران                1365 خرداد   17

. شتافت تا سرسپردگی خود را کامـل کنـد        ) صدام حسین ( خرداد به دیدار سید الرئیس       25پناه برد و در     
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 نیروهای تحت امر رجوی به نیروهـای سـرکوبگر حـزب بعـث تبـدیل                پس از جنگ اول خلیج فارس،     

پـس از جنـگ دوم خلـیج فـارس نیـز            . شدند و قیام مردم جنوب و کردستان عراق را سرکوب کردنـد           
  . برد سازمان تحت رهبری رجوی در بالتکلیفی و استیصال به سر می

، خصایل مسعود رجوی را در      اهللا میثمی از اعضای قدیمی و رده باالی سازمان مجاهدین خلق            لطف
  : دهه چهل و پنجاه چنین برشمرده است

ای کــه جلــسات مؤســسین ســازمان در آن   خانــه–بلــوار کــشاورز (پــای ثابــت خانــۀ بلــوار الیزابــت «
خیلی خوش خنـده، خـوش اخـالق        . من از روز اول جذب او شدم      . مسعود رجوی بود  ) شد    برگزارمی

مدتی که گذشت، خصوصیات دیگـری هـم از         . عالی داشت خوش قریحه و خوش بیان بود و ذهن ف        …
رسید، به    هرجا به بن بست می    .  برای مسعود رشد خودش مطرح بود      …رویه،    مثالً خوردن بی  . او دیدم 

کرد، در این زمینه پـررو و        بالفاصله سؤالش را مطرح می    ! حالت فکری و موقعیت دیگران کاری نداشت      
یک وجه شخـصیت مـسعود، غـرور او بـود،           …و، جسارتش بود  یکی از دالیل رشد سریع ا     . جسور بود 

شد کـه غـرورش را بـشکند، بـه دنـدۀ دیگـری                وقتی او مجبور می   . بینی بود   ولی وجه دیگر آن خودکم    
 در انتخابـات  1351 نظیر وقتی که در زنـدان قـصر در سـال    …افتاد؛ گریه، مظلومیت و خودکم بینی  می

اش را تصحیح کـرد، ولـی         ای رویه   وقت تا اندازه    ه اوست، آن  رأی نیاورد و احساس کرد جو اکثریت علی       
  ».پس از آن باز به همان روحیه اولش بازگشت

مهدی خانبابا تهرانی نیز که چند صباحی با مسعود رجوی در شورای ملی مقاومت همکاری داشـته                
  :است ارزیابی خود را از رجوی چنین بیان کرده است

تجربه عملی کوتـاهی کـه در دوران فعـالیتش در خـارج از زنـدان                رجوی با در نظر گرفتن سن کم و         «
اما این استعداد و ظرفیت، با ظرفیت انقالبی بـه بزرگـی و          . داشته، شخص هوشمند و با استعدادی است      

بینم این است کـه       یکی از نقاط ضعفی که در رجوی می       . پیچیدگی انقالب و جامعه ایران خوانایی ندارد      
نقطـه ضـعف دیگـر او       . کنـد   یعنی مسائل را از امروز به فردا حـل مـی          . گرا است   هاو بیش از اندازه لحظ    

  . کاستی آگاهی تاریخی او نسبت به روند جنبشهای اجتماعی ایران و جهان است
 سالگی، در دوران حکومـت شـاه بـه    24 ـ  23البته او فرصت رفع چنین کاستی را نداشته، چون در 

در همین  . دهی پرداخته است   لیت انقالبی به مبارزه سیاسی و سازمان      زندان افتاده سپس در روند اوج فعا      
 بهمن ماه نیز مدت زیادی را در حالتی نیمه مخفی و مخفی به سـر بـرده و بعـد                22فاصله کوتاه پس از     

هرچه هست ضعف دانش و آگاهی او نسبت به روند جنبشهای اجتماعی            . هم از ایران خارج شده است     
المللی تا حدودی در او ایجاد نوعی ساده انگاری کرده            او از مسائل جهانی و بین     ایران و کمبود شناخت     

کند از مسائل درک بسیار روشـنی     شود و تصور می     نگاری می ا او حتی گاه خود مجذوب این ساده      . است
نقطه ضعف دیگر او این است که بنا بر موقعیت یکتایی که در سازمان مجاهدین دارد، کم کم امـر                 . دارد
  » . او مشتبه شده که تمامی علم و دانش را یکجا قورت داده و رهبر بالمنازع جامعه ملت ایران استبر
؛ 77-76،  ، آنها که رفتنـد    میثمی؛  338-337 و   208،  …نهضتاز  ؛ میثمی،   15ـ14،  …تاریخچه پیدایش (

 از  گذری؛  34-33 و   23-21و17 ، … پاسخ به ؛  407-395؛ نجاتی، غالمرضا،    311-310نجات حسینی،   
  ) IranDidban.Comو» نگاه رجوی در نیم«، 469  خاطرات مهدی خانبابا تهرانی،؛23،...

  : بهزاد نبوی درباره وضعیت رهبری سازمان مجاهدین در زندان قصر چنین گفته استـ 15
جـزء  ) 54-52در سـالهای    (مسعود رجوی، موسی خیابانی، کاظم ذواالنوار و مصطفی جوان خوشـدل            «

همان موقع که من آنجـا  . تر بود تر و مقامش مهم ند، مسعود رجوی، از همه گردن کلفت  کادر رهبری بود  
مـسعود را   . کرد  ایجاد می » شخصیت پرستی «بودم نوع برخوردش هم با اعضا طوری بود که          ] در زندان [

کشیدند مثالً جلـو مـسعود        خیلی از اعضا خجالت می    . طور موسی را    کردند، همین   به عنوان بت قبول می    
توانست بگوید باالی چشم موسی خیابانی ابـرو          کسی نمی . جوی سر یک سفره بنشینند و غذا بخورند       ر
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کردنـد کـه شـما خیلـی          خیلیهایشان جرئت حرف زدن نداشتند، حتی چپیها بـه اینهـا انتقـاد مـی              . است

  » .کنید تان را اداره می دیکتاتور مĤبانه جمع
    )22-21، 12خاطرات بهزاد نبوی، نوار شماره (

 در شهر قم است که مدتی به همراه خـانواده در  1305اهللا محمد باقر محی الدین انواری متولد      ـ آیت 16
  . کرد همدان زندگی می

وی دروس حوزوی خود را نزد حـضرات آیـات؛ آشـتیانی، مطهـری، شـعرانی، حـایری و رفیعـی                     
 تـالش   1341 کـه در سـال       او از جملـه مبـارزان سیاسـی بـود         . قزوینی گذراند و به درجه اجتهاد رسید      

وی در کنـار شـهید مطهـری و شـهید     . نامه انجمنهای ایـالتی و والیتـی نمـود      بسیاری برای لغو تصویب   
بهشتی از اعضای شورای روحانیت جمعیت مؤتلفه اسالمی بود و در تشکیل شاخه نظامی مؤتلفه نقـش             

دسـتگیر و بـه     ) ت وزیـر وقـت    نخـس (رو پس از اعدام انقالبی حسنعلی منصور           و از این    مؤثری داشت؛ 
 آزاد شد و به جریان مبارزه بازگشت و سـفرهایی           1355پانزده سال زندان محکوم شد او در اواخر سال          

 60انواری در کمیته استقبال از امام مـسئول نظـارت بـر انتظامـات               . به فرانسه، پاکستان و عربستان نمود     
ماینده حضرت امام در ژاندارمری کـل کـشور و          پس از پیروزی انقالب اسالمی مدتی ن      . هزار نفری بود  

وی اکنون از اعضای مرکزی جامعه روحانیـت  . نماینده مردم رزن همدان در مجلس شورای اسالمی بود      
  . مبارز و مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد است

  )258-257 ، ج ششم، … روز شمار؛ 144، خاطرات احمد احمد(
ابع آموزشی سازمان مجاهدین خلق بود کـه پـنج دورۀ تـاریخ و              نم از   سیر تحوالت اجتماعی  کتاب  ـ  17

این کتاب توسـط منـصور پورکاشـانی از متهمـین           . کرد  ماتریالیسم تاریخی را به طور مبسوط تشریح می       
  .در زندان ترجمه شده بود) 1344 فروردین 21ترور شاه در (حادثه کاخ مرمر 

   )279، …از نهضتمیثمی، (
   . صورت گرفته است58به در سال این قسمت از مصاحـ 18
   .15 و 14های  بنگرید به اسناد شمارهـ 19
 و  5 و   4کـاظم ذواالنـوار در زنـدان قـصر مـسئول بنـد              «: بهزاد نبوی در بیان خاطراتش گفته است      ـ  20

   » . بودند6مسعود رجوی مسئول بند 
  : ن در این مورد گفته استبهزاد نبوی دربارۀ جایگاه بناساز نوری در سازمان و استراتژی مجاهدیـ 21

با این حـال او       گفت که مارکسیست است،      به صراحت می   1 زندان شماره    6احمد بناساز نوری، در بند      «
] …. [گفتند این مارکسیست است ولی استراتژی ما را قبول دارد           مجاهدین صریح می  . عضو سازمان بود  

البته من هم بـا آن دیـدی کـه آن    . شته باشیمتوانیم دا  خواستند بگویند که ما عضو مارکسیست هم می       می
چـون در جبهـه مـسلمان و    . دیـدم   بودم، این را اشکال نمـی       دمکراتیک   جبهه درموقع داشتم، خودم هم     

] جبهـه دمکراتیـک خلـق ایـران، بـه رهبـری مـصطفی شـعاعیان        [مارکسیست با هم بودند، آن سـازمان     
  . ایدئولوژیک نبود

وقتـی  . شد، با ایدئولوژی واحد     بندیها، حزب محسوب می     ر تقسیم سازمان مجاهدین خلق در واقع د     
  » .آور بود مارکسیست در آن بود خیلی تعجب

   )16، 12خاطرات بهزاد نبوی، نوار شماره (
احمـد،  (تـر رضـاییها       اهللا، بـرادر کوچـک      ابوالقاسم رضایی مشهور به محسن رضایی فرزنـد خلیـل         ـ  22

هـای اصـلی و کـارگزار سـازمان            انقـالب اسـالمی از مهـره       که پـس از پیـروزی     ) صدیقه و مهدی    رضا،
وی در طی سنوات مختلف عضو شورای مرکزی و هیئت اجرایی سازمان            .  مجاهدین خلق بود و هست    

 عهـده دار  1381 به عضویت شورای ملی مقاومت نیـز در آمـد و در بهمـن                1370او از مهر    . بوده است 
  . نمایندگی شورا در ایتالیا شد
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قرارگاه اشرف به شکنجه    » 100زندان  «ه عناصری است که در سالهای اقامت در عراق در           او از جمل  

وی . پرداخـت   مـی ) اعضای به اصطالح بریده و خواهـان جـدایی از سـازمان           (و ضرب و شتم زندانیان      
   . اکنون مسئول دبیرخانه شورای ملی مقاومت است

پدر او ژاندارم و عـضو حـزب تـوده          . یا آمد  در تهران به دن    1316بیژن جزنی فرزند حسین به سال       ـ  23
 بـا   1326بیژن فعالیت خود را در حزب تـوده در          .  به فرقه دمکرات آذربایجان پیوست     1325بود که در    

 دستگیر شد و سه ماه در بازداشت به سـر           1332او در آذر    . عضویت در سازمان جوانان حزب آغاز کرد      
پـس از مـدتی   . الملک رفت  دد لذا به هنرستان نقاشی کمال     پس از آزادی نتوانست به دبیرستان برگر      . برد

مؤسسه تبلی  «اندازی    موفقیت اقتصادی در این کانون سبب راه      . را تأسیس کرد  » کانون آگهی پرسپولیس  «
  . شد» فیلم

 در آزمون متفرقه ششم ادبی موفق به اخذ دیپلم شد و سـال بعـد در رشـته فلـسفه                   1337جزنی در   
 بـا مهـین قریـشی در        1331او کـه از سـال       .  تربیتی دانشگاه تهران پذیرفته شـد      دانشکده فلسفه و علوم   

  .  با وی ازدواج کرد1339سازمان جوانان حزب توده آشنا بود در 
، محمـد   )دایی خـودش  (و منوچهر کالنتری    ) برادر زنش (جزنی در دانشگاه به همراه بهمن قریشی        

ود آورد که بعدها به گروه و محفل جزنی معـروف  چوپان زاده، احمد جلیل افشار محفلی سیاسی به وج  
  . شد

 جزنی و محفلش به دو سـازمان دانـشجویان و           1339 تیر   30با اعالم موجودیت جبهه ملی دوم در        
دهی تظاهرات دانـشجویی ایفـای     در سازمان1344 تا   1339بیژن در سالهای    . جوانان جبهه ملی پیوستند   

 در  1340 دسـتگیر شـد و تـا پایـان فـروردین             1339 بهمن   20 کرد و به همین دلیل یک بار در         نقش می 
 1344 مشارکت کرد و در خرداد       پیام دانشجو پس از آزادی در انتشار نشریه       . زندان قزل قلعه به سر برد     

پـس از آزادی بـه      .  در زندان بود   1344به دلیل نگارش مقاالتی در این نشریه دستگیر گردید و تا بهمن             
نیروها و هـدفهای انقـالب مـشروطیت    « با عنوان 1345یلی پرداخت و آن را در  نگارش پایان نامه تحص   

  . ارایه کرد» ایران
 حسن ضیاء ظریفی به محفل جزنی پیوست و به پیشنهاد او قرار شد ایـن محفـل بـا                    1345در بهار   

 و  1345با تحقق وحدت این دو گروه در پائیز         . به رهبری عباس سورکی متحد شوند     » رزم آوران «گروه  
  . معروف شد» گروه جزنی ـ ظریفی«تغییر مرکزیت، گروه وحدت یافته به 

. دسـتگیر شـدند   ) شـهریاری ( جزنی و سورکی بر اثر گزارش یک مـأمور نفـوذی             1346 دی   19در  
بقایـای  . جزنی در دادگاه بدوی به حبس ابد و در دادگاه تجدید نظر به پانزده سال زنـدان محکـوم شـد     

پیوند خوردند و سازمان چریکهـای  » احمدزاده ـ پویان « با گروه 1350ر سال د»  ظریفی–جزنی «گروه 
  . فدایی خلق را به وجود آوردند

: جزنی در زندان دست به قلم برد و آثار فکری و تحقیقی از خود به جای گذاشت که از آن جمله است                     
   . نبرد با دیکتاتوری شاهو آنچه یک انقالبی باید بداند ،تاریخ سی ساله

  . های اوین تیرباران شدند  به همراه هشت نفر دیگر در تپه1354 فروردین 29رانجام بیژن جزنی در س
  )55-11،46، شمـ نگاه نو(

 در محله آب انبار معیر واقع در خیابان خیـام تهـران،             1315ـ مصطفی شعاعیان فرزند محمد به سال        24
هـای    زمـان بـه کـار در کارگـاه          فت و هـم   او برای تحصیل دوره متوسطه به هنرستان صنعتی ر        . زاده شد 

وی در حـالی کـه نوجـوانی بـیش نبـود بـه طرفـداری از دکتـر مـصدق برخاسـت و           . صنعتی پرداخت 
گذراند ضمن مطالعـات شـدید سیاسـی بـه            اش را می    تکنیک دوره دانشجویی    که در دانشگاه پلی     هنگامی

ن دانـشجویی جبهـه ملـی بـه حـساب            دانشجویی روی آورد و از زمره فعالین جریا        –فعالیتهای سیاسی   
  . آمد می
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محمـد  «مصطفی پس از اخذ لیسانس مهندسی به کاشان رفت و چند سال ریاست هنرستان صنعتی                

سپس به تهران آمد و در هنرستان صنعتی هفت چنار و نازی آباد مـشغول بـه                 . را به عهده گرفت   » نراقی
  . تدریس شد

یستی به نوعی خاص از مارکسیسم کـه برخـی آن را بـه              شعاعیان با پرداختن به مطالعه متون مارکس      
او ضمن حمایت از قیام میرزا کوچک خان جنگلـی از لنـین             . اند روی آورد    مارکسیسم بومی تعبیر کرده   

  .کرد انتقاد می
جبهـه  « شعاعیان بـه همـراه نادرشـایگان از رهبـران اصـلی گروهـی موسـوم بـه                    40در اواخر دهه    

 تعدادی از اعضای این گروه در دام پلیس افتادند و بقیه            1351 در تابستان    .بودند» دمکراتیک خلق ایران  
 جبهه دمکراتیک خلق در سـازمان       1352پس از ضربه دیگری در خرداد       . به زندگی مخفی روی آوردند    

پس از مدتی مصطفی شعاعیان با چریکهای فدایی به اختالفات بینشی           . چریکهای فدایی خلق ادغام شد    
او فکر کردن و نوشتن بـرای مبـارزه را          . و از آن جدا شد و به فعالیت مستقل پرداخت         و منشی برخورد    

بـالغ بـر    (که از سالهای جوانی آغاز کرده بود در این دوره به اوج رساند و کتابهـا و جـزوات بـسیاری                      
 حـزب و    ،تـزی بـرای تحـرک یـا جهـاد امـروز           : از خود به جای گذاشت از آن جمله است        ) بیست اثر 
 ، نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل        ، انقالب ، کارنامه دکتر مصدق و حزب توده      ،پارتیزان

 نقـش اسـرائیل و رژیـم پهلـوی در           ، دست کم انتقاد مارکسیستی را نکـشیم       ،شورشگری،  جنگ سازش 
   …و خاورمیانه 

ز آسـیبها و    های امـن خـود را ا        نظیر چهره و خانه     شعاعیان که توانسته بود سالیان سال به شکلی کم        
 پس از خروج از خانـه امـن در          1354صدمات پلیس مصون نگهدارد سرانجام در صبح شانزدهم بهمن          

اش را همراه داشت در خیابـان اسـتخر بـه محاصـره پلـیس افتـاد و درگیـر شـد،                        حالی که کیف دستی   
تویـات  سالحش گیر کرد و بعد مورد اصابت گلوله قرار گرفت، او در حالی که زخمی بـود کوشـید مح         

  .کیف را از بین ببرد، سپس شیشه کپسول سیانور را در زیر دندان شکست و انتحار کرد
 مـصطفی شـعاعیان   ماهرویان، هوشـنگ،    : های مصطفی شعاعیان بنگرید به        برای اطالع بیشتر از دیدگاه    (
   )1383، تهران، بازتاب نگار، )یگانه متفکر تنها(

   . دستگیر شد1352ت بود که در سال عبداهللا اندوری مهندس مشاور شرکت نفـ 25
) آلمـان (ـ سیروس نهاوندی، از اعضای سازمان جوانان حزب توده که برای ادامه تحصیل بـه اروپـا                   26

در آنجا به سازمان انقالبی حزب توده پیوست و از طرف ایـن سـازمان   . رفت و در هامبورگ مستقر شد   
طـرح انتقـال   «سپس به دنبال اجرای .  اعزام شدهای آموزشی نظامی مدتی به چین و کوبا     برای طی دوره  

پـس از  . داوطلبانـه بـه ایـران بازگـشت    » اعضا و کادرها و رهبران اصلی سازمان انقالبی به داخل کشور          
سـازمان رهـایی بخـش      «مدتی او در ایران با امکانات و یارانی که جمع کرده بود جریانی مستقل به نام                 

و حملـه   ) شـعبه تخـت جمـشید     (حانه از بانک ایران و انگلـیس        سرقت مسل . ایجاد کرد » خلقهای ایران 
  . نافرجام به سفیر امریکا از جمله اقدامات این سازمان بود

او در بـازجویی بـسیار      .  دسـتگیر و زنـدانی شـدند       1350 آذر   11نهاوندی و اعـضای گـروهش در        
عی ترتیب فـرار وی     ضعیف ظاهر شد و حاضر به همکاری با ساواک گردید، لذا ساواک در اقدامی تصن              

برای مدتی ساختگی بودن فرار سـیروس از نظرهـا دور مانـد و او تبـدیل بـه یـک                     . را از بیمارستان داد   
او در این دوره بسیاری از افراد سازمان انقالبـی      . شد  قهرمان و اسطوره در میان دیگر مبارزین قلمداد می        

دهـی کـرد و      تجدید سازمان » لق ایران سازمان رهایی بخش خ   «حزب توده و دیگر مارکسیستها را تحت        
هـای سـنگینی بـرای        خیانت سیروس نهاوندی پس از پرداخـت چنـین هزینـه          . بعد تمامی آنها را لو داد     

 چند خانه تیمی پی در پـی لـو          1355های مبارز محرز شد؛ در فاصله سی ام آذر تا چهارم دی ماه                گروه
ل دی مـاه دو خانـه تیمـی در خیابـان وثـوق و      فقـط در او . رفت و اعضای آن دستگیر و یا کشته شدند     
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شهرآرا در محاصره مأمورین افتاد که طی درگیری به وجود آمده هشت تن از اعـضای سـازمان رهـایی                    

  . بخش کشته شدند
سربازجو و مأمور کارکشته ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری در جریـان   ) پور  بهمن نادری (تهرانی  

رده از همکاری سیروس نهاوندی با ساواک برداشت و فرار ساختگی او             پ 1358محاکمات خود در بهار     
بعدها شـنیده شـد کـه او بـه          . در همین زمان نهاوندی ناپدید و دیگر اثری از او یافت نشد           . را افشا کرد  

کنند که او اکنون در اروپـا و مـشغول            برخی نیز نقل می   . امریکا رفت و برای خود پمپ بنزینی دایر کرد        
  . راتش استنگارش خاط

؛ 282 ـ  279، کمالونـد،  168 ـ  163؛ خاطرات ایـرج کـشکولی،   181 ـ  179  خاطرات کوروش الشایی،(
   )5/6/1383ل، . ؛ گفتگو با س 52-44، دانشجو؛ 10733، شمـ کیهان؛ 690، ج دوم، هفت هزار روز

   .1358ـ این بخش از مصاحبه مربوط است به سال 27
  .16  و15بنگرید به اسناد شماره ـ 28
ای مـذهبی و روحـانی رشـد و           در خـانواده  .  در شیراز به دنیا آمد     1326ـ سیدکاظم ذواالنوار به سال      29

تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند و در دوران نوجـوانی و جـوانی بـه                  . تربیت یافت 
هران راه یافت و     به دانشکده کشاورزی ت    1344در سال   . شرکت در جلسات قرآن و تفسیر اهتمام ورزید       

 در اداره کـشاورزی مـشهد دسـتگیر    1350در مهر .  به عضویت سازمان مجاهدین در آمد1347در سال  
شد اما در مسیر انتقال به ساواک ضمن درگیری با پلیس امنیتی موفق به فرار شد و از آن پس به زندگی                      

او . نار رضا رضـایی پرداخـت     کاظم تا پیش از دستگیری به چند عملیات نظامی در ک          . مخفی روی آورد  
دهـی و انـسجام بقیـه        در کادر مرکزی سازمان قرار داشـت و بـه سـازمان           ) 50پس از سال    (در این ایام    

 بر سر قرار سوخته با حسن فرزانه، بـا سـاواک درگیـر    1351 مهر  11وی در   . نیروهای سازمان پرداخت  
 برای آنکـه زنـده بـه     .فرار از او گرفتای از سوی مأمورین به رانش اصابت کرد که قدرت         شد و گلوله  

او . گلوله آرواره او را شکافت اما حیاتش را نگرفت        . دست مأمورین نیفتد با اسلحه کمری خودزنی کرد       
  . اش کردند را به بیمارستان و بعد به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری بردند و به سختی شکنجه

 قـصر را در دسـت       5 و   4،  3ی زندانیان سیاسی در بندهای      از وقتی که او به زندان قصر منتقل شد رهبر         
ناک بود ابتدا بـه زنـدان کمیتـه مـشترک سـپس بـه        ساواک که از فعالیتهای او در زندان قصر بیم      . گرفت

 وی و هـشت نفــر دیگـر از مبـارزین را بــه    1354 فـروردین  29زنـدان اویـن منـتقلش کــرد و در روز    
گـاه   آن. های اوین تیرباران کـرد  در تپه)  ترور شده بود1353فند  که در اس  (پور    خونخواهی تیمسار زندی  

   . ها و مطبوعات اعالم کرد که این نُه تن هنگام فرار کشته شدند در رسانه
او مبارزات خود را قبل از ورود به دانشگاه در جبهه  .  به دنیا آمد   1310دکتر عباس شیبانی، در سال      ـ  30

شگاه و تحصیل در رشته پزشکی، فعالیتهای سیاسی خود را تـشدید            پس از ورود به دان    . ملی شروع کرد  
وی در سـال  . شـد   مرداد از جمله رهبران نهضت مقاومـت ملـی محـسوب مـی          28پس از کودتای    . کرد

 از   آمیز از مصر و علیه حمالت اسرائیل، انگلیس و فرانسه به آن کـشور،                پس از تظاهرات حمایت    1335
در آنجـا در کنـار اسـتاد        . رمانداری نظامی دستگیر و به مشهد تبعید شـد        او توسط ف  . دانشگاه اخراج شد  

 نقـش   1339او در شـکل گیـری جبهـه ملـی دوم در سـال               . محمدتقی شریعتی به مبارزه خود ادامه داد      
 بـه علـت همکـاری بـا محمـد           51او در سـال     . اساسی داشت و یکی از پایه گذاران نهضت آزادی بود         

  . ر و به زندان محکوم شددستگی) برادر خانمش(مفیدی 
دکتر شیبانی در طول مبارزات ستم ستیز خود نه بار دستگیر و مجموعاً حدود سیزده سال در زندان                  

پس از پیروزی انقالب اسالمی در مسئولیتهایی مختلف چون عـضویت در شـورای انقـالب،                . سر برد   به
انشگاه تهران، ریاسـت سـازمان      نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی، وزارت کشاورزی، سرپرستی د        
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نظام پزشکی، عضویت شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی، پـنج دوره نماینـدگی مجلـس شـورای          

  . اسالمی و عضویت در دومین دوره شورای شهر تهران، منشأ خدمات بود
   )187 خاطرات احمد احمد،(

و از طریـق مهـدی بهـادران بـه          ا.  در اراک به دنیـا آمـد       1311اهللا خلیلی فرزند حیدر به سال         عزتـ  31
 به اتهام اقدام علیه     12/12/43هیئتهای مؤتلفه رفت و در شورای مرکزی آن، جایگزین بهادران شد و در              

خلیلـی کـه در پـل سـیمان شـهر ری         . امنیت داخلی دستگیر و به هجده ماه حبس تأدیبی محکـوم شـد            
 غیوری جلسات و فعالیتهایی داشت که االسالم سید علی  صاحب مغازه اتوشویی بود در ارتباط با حجت       

 23/5/1351او در زمانی که مدیر عامل شرکت کفش پالستیک کامل بود در             . از دید ساواک پنهان نماند    
به اتهام پخش اعالمیه مجاهدین خلق و ارتباط با محمد مفیدی دستگیر و بـه سـه سـال حـبس تـأدیبی                       

وی .  از زندان آزاد گردید    11/12/55 در نهایت در     محکوم گردید ولی بیشتر از سه سال در زندان بود و          
پـس از  .  برای دیدار با حضرت امام بـه پـاریس رفـت   57 آبان 27مجدداً به جریان مبارزه پیوست و در       

به ) دختر و پسر  (اش    پیروزی انقالب سمپاتی شدیدی به سازمان مجاهدین خلق یافت و تمامی خانواده           
ی با نفوذ به دادستانی ارتش با همکاری اکبـر طریقـی بـه پرونـده            پسر او عل  . عضویت سازمان در آمدند   

دست یافت و آن را به محمدرضا سـعادتی سـپرد           )  در ارتش شاهنشاهی   K.G.Bمأمور  (سرلشکر مقربی   
اهللا خلیلی پس از این قضایا بـه گـروه    که پس از افشای ماجرا، علی دستگیر، محاکمه و اعدام شد، عزت          

  . به دلیل بیماری فوت شد1382وی در سال . جاما پیوست
   )28و27 شهید سید اسداهللا الجوردی، (



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  در میان برزخ 
های سازمان، در کنار برخوردهـای   کشمکش و بروز اختالفات نظری و عملی با بچه      

غیر اخالقی و غیر انسانی آنها، مرا دچار نوعی سرخوردگی روحی کرده بود و احساس               
کـه روزی ادعـای     این ناراحتی من از جانـب کـسانی بـود           . کردم  کسالت و ناراحتی می   

با اینکه تحمل من زیاد بـود امـا گـاهی           . فکری با من داشتند     گروهی و هم    خونی، هم   هم
کردم ای کاش مرا به زندانی در شهرستانی دور           رسید که آرزو می     ام به حدی می     ناراحتی

  .تبعید کنند و یا دو ـ سه سالی مرا به زندان انفرادی بیندازند
صـادق  محمددل، کاظم ذواالنوار،       همراه مصطفی خوش    مرا به  53در اواسط مهر ماه     

کاتوزیان و دو ـ سه نفر دیگر، از قصر روانه کمیته مشترک کردند در حالی کـه مـن بـه     
ایـن نقـل و انتقـال بـر وخامـت روحـی و            . لحاظ فکری و روحی در هم ریختـه بـودم         

 که از لـو رفـتن       ای بود   البته تشدید فشار روحی و روانی به خاطر واهمه        . ام افزود   فکری
مـان بـه      قبـل از انتقـال    . کـردم   بینی می   نفرات جدید و پیدا شدن سرنخهایی بود که پیش        
اند و حـدس      های سازمان دستگیر شده     کمیته در قصر شنیده بودیم که دو سه نفر از بچه          

ای از مـن بـه دسـت     شـدگان مطالـب تـازه    زدم که به سبب اعترافات جدید دسـتگیر    می
کردم که این انتقال به خاطر کسی باشد کـه            از طرفی هم گمان می    . باشدبازجویان افتاده   

زمانی که ما در خانه تیمی مـشهد        . بیست روز پیش از قصر به کمیته انتقالش داده بودند         
گرفتم به عالوه او یـک    پوسته نارنجک می1آمدم و از مراد نانکلی بودیم من به تهران می   

 و دقیقاً یک ساعت قبـل از مـن    51 مراد نیز در سال      .قبضه سالح برای ما تهیه کرده بود      
مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاه را گذراند و با ما در زنـدان قـصر               . دستگیر شده بود  

از محکومیتش نمانده بود تا آزاد شـود کـه دو ـ سـه     ) 53تا اسفند (چند ماه بیشتر . بود
  . ندندهفته جلوتر از ما دوباره او را به کمیته مشترک برگردا
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دو تا از رفقای نانکلی که اهل همدان بودند، پس از دستگیری اعتراف کـرده بودنـد                 
طبیعی بود که ظن قوی ببرم که انتقال من هـم  . اند  به مراد اسلحه فروخته 50که در سال    

او با اینکه خیلی خوب مقاومت کرده       . طور هم بود    همین. به کمیته بی ارتباط با او نباشد      
. توانست دیگران را بـه خطـر بینـدازد          نمی. کرد  ها پیدا می    ربطی برای اسلحه  بود اما باید    

ام، لذا از مـن خـرج کـرده           دانست من در زندانم و دادگاهی هم شده         احتماالً و چون می   
.  پس کارم خیلـی سـخت شـده بـود          2.من هم از او اسلحه گرفته بودم      . مایه گذاشته بود  

وب هم مقاومت کرد، به غیر از این مـسئله از   نانکلی واقعاً خیلی شکنجه شد و خیلی خ       
  .دیگر قضایا و مسائلی که داشت صحبتی نکرده بود
نزدیک ظهر بود کـه مـا بـه کمیتـه           . هر چه بود من در وضعیت مناسبی قرار نداشتم        

ام فقـط     در این مدت فکـر و اندیـشه       . رسیدیم ولی تا فردا صبح از بازجویی خبری نبود        
 دفعه پیش کسی یـا چیـزی را لـو نـدهم و یـا چگونـه رشـته                    این بود که چه کنم مانند     

آن شب را تا صبح پلک روی پلک نگذاشتم و نخوابیـدم            . ام را دنبال کنم     دروغهای قبلی 
از آنجا که دچار خستگی روحـی و جمـود فکـری            . رفتم  و در آن سلول کوچک راه می      

اینکـه بـه دروغ     کـرد، از جملـه        های ناصواب مختلفی به مغزم خطور مـی         شده بودم راه  
ام تا سریع مرا به دادگاه ببرند و حکم اعدامم را صـادر کننـد تـا از                    بگویم کسی را کشته   

   ...تمام مصیبتهای پیش آمده خالصی یابم و یا اینکه
دل و دو     من، ذواالنوار، بهروز شجاعیان و خوش     . رسید  تعداد ما در آنجا به نه نفر می       

مده بودیم به اضافه سه چهار نفری که از قبل آنجا           ـ سه نفر از گروه جزنی که از قصر آ         
! موضوع چیـه؟  ! عزت: ها که متوجه حیرانی و سرگشتگی من شدند پرسیدند          بچه. بودند

دانم که تـو از       می! عزت: دل گفت   خوش. چیز مهمی نیست  : قدر ناراحتی؟ گفتم    چرا این 
 که به خاطر کتـک      قدر ناراحتی؟ من یقین دارم      ترسی، ولی چرا این     کتک و شکنجه نمی   

طبیعی اسـت کـه مقاومـت       . اند شالق آنها را آورد      نیست، همه افرادی که به زندان آمده      
ای نیـست،     حد نیست، حاال دو نفر هم لو بروند و به زندان بیایند، اینکه مسئله               انسان بی 

. مسئله من، مسئله مـرگ و زنـدگی اسـت         . اما در مورد من این مسائل نیست      ! بله: گفتم
  .گیرم ام به خاطر آن است که دارم برای مرگ و زندگی خودم تصمیم می وحیفشار ر

به هر حـال آن شـب تـا         . گویم و منظورم چیست     مصطفی هم نفهمید که من چه می      
 صبح قدم زدم و به اختالفات و مسائلی که پیش آمده بود فکر کردم تـا اینکـه               4ساعت  

 خداوند بار دیگر دستم را گرفت       واقعاً. در دم دمای صبح نور دیگری در دلم روشن شد         
هـای آن را      قـدر غـصه سـازمان و بچـه          و به این رسیدم که به من چه مربوط است ایـن           

خـورم بـه      اگر ناراحتم، اگر حرص مـی     . خواهند  مگر ارث پدرشان را از من می      . بخورم
بـا  حـاال   . ام  تـذکراتم را گفتـه    . ام  من تا اآلن تکلـیفم را انجـام داده        . خاطر بقای آنهاست  
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ام اگـر بـه همـین شـیوه ادامـه             خودشان است که گوش بدهند یا نه، من که به آنها گفته           
حال اگر گوش شـنوایی  . شوید شوند و شما نابود می   گردان می   بدهید، مردم از شما روی    

به من چه مربوط است؟ وظیفه و تکلیف من ایـن اسـت             . نیست پس بگذار نابود شوند    
ام،   گر در زیر شکنجه کشته شدم که به آرزویم رسـیده          ا. که مقاومت کنم و چیزی نگویم     

دارم و به   روم، کاسه و بشقابم را برمی       اگر زنده ماندم و به زندان عمومی رفتم، صاف می         
حاال هر که با من حـرف زد و مـرا قبـول    . کنم خزم و برای خود زندگی می     ای می   گوشه

بگـذار هـر    .  نخـواهم داشـت    کاری به کسی  . کنم  داشت او را هم به دنیای خود وارد می        
ام  ام بـه خـاطر منـافع شخـصی     تا اآلن حرفهایی را که زده   . شان خواست بکنند    غلطی دل 

  .نبوده به خاطر خود آنها بوده است که از دست نروند
ولی چون روزه بـودم بـه آن لـب نـزدم            . مرغ آوردند   صبح که شد، نان و پنیر و تخم       

قبـل از  ! شـاهی بیایـد   :  آمدند و گفتنـد    8اعت  حدود س ).  ماه رمضان بود   17 یا   16روز  (
زد کـه     حـدس مـی   . از من خداحافظی کـرد    ) دل  خوش(خارج شدنم از سلول، مصطفی      

در . بازجوییها که شـروع شـد همـه را از هـم جـدا کردنـد               . دیگر به آن سلول برنگردم    
ادی دادند و غالباً افراد، زخمی و مجروح و به سـلول انفـر              بازجویی، افراد را شکنجه می    

فرنجی را کـه    ! دیگر را ببینیم    معلوم نیست که دوباره هم    : مصطفی گفت . شدند  منتقل می 
وقتـی فـرنج را برداشـتند       . به تن داشتم روی سرم کشیدند و مرا به اتاق بازجویی بردند           

نبودنـد،  ) 1351(بازجوهـا، بازجوهـای سـال قبـل         . سالم و علیک کردم   . بازجو را دیدم  
شما ! دانم  نمی: برای چه به اینجا آوردنت؟ گفتم     : بازجوها پرسید یکی از   . تر بودند   جوان

تـازه بخـشی از     : ای؟ گفـتم    کنی که همه حرفهایـت را نـزده         فکر نمی : گفت. مرا آوردید 
! چـرا دروغ گفتـی؟    : با عصبانیت پرسید  . چیزهایی را هم که قبالً گفته بودم، دروغ است        

قدر زدند که مجبـور شـدم         نم، مرا آن  خواستید با آن همه شکنجه و کتک چه ک          می: گفتم
دروغ بگویم، خب وقتی که آدم تاب و توانش طاق شود و نتواند شالق را تحمل کنـد،                  

: من هم وقتی دیدم دیگر طاقتش را نـدارم گفـتم          . کند تا دیگر کتک نخورد      هر کاری می  
ر سال  حاال چها . ای را قبول کنم     مهم نیست بگذار چند تا دروغ بگویم و کارهای ناکرده         

هر کس دیگـر هـم      . هم بیشتر زندانی بکشم، بهتر از این است که در زیر شکنجه بمیرم            
خـر کتـک    . کتک چیز خوبی نیـست    ! کرد حتی خود شما     جای من بود همین کار را می      

ای که دم دمای      کردم که به خاطر همان نتیجه       این سخنان را در حالی بیان می      !!  خورد  می
داشتم به هر قیمتی شده مقاومت کنم و اعتراف نکـنم حتـی             صبح به آن رسیده بودم بنا       

  .اگر در زیر شکنجه کشته شوم
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پاهـایش را دراز کـرد و      . اش را کشید و آورد روبه روی مـن نشـست            بازجو صندلی 
: روی زانوی من گذاشت، که یـک دفعـه پاهـایش را پـرت کـردم روی زمـین و گفـتم                     

  ! کند تازه پای من درد میمن هم آدم هستم، شما هم آدم هستید، ! ببخشید
  ای؟  پس مزه درد را هم چشیده: گفت
شش هفت گلوله به پاهایم خورده و شکسته بود، هنوز هم کامالً خوب نشده              : گفتم

تـان را روی پـای مـن          حاال شما اگر حرفی دارید بزنید و اگر نه چرا پای          . کند  و درد می  
  گذارید؟  می

ای، و به خاطر همین تو         حرفهایت را نزده   دیشب به ما وحی آمده که تو هنوز       : گفت
  . ای اصالح کنی اگر دروغ هم در گذشته گفته! ایم که حرفهایت را بزنی را به اینجا آورده

  . کنم مالئکه به خواب شما بیایند که به شما وحی کنند فکر نمی: گفتم
  چطور؟ : گفت
  یستیم، آیند، من و شما که معصوم ن مالئکه به خواب معصومین می: گفتم
ای شر و ور بوده و بایـد اآلن           دانیم حرفهایی را که قبالً زده       به هر جهت ما می    : گفت

هر . ات را تا اآلن بنویسی      باید بنشینی و از اول زندگی     . ای  فکر کنی که تازه دستگیر شده     
  .تر و بیشتر، بهتر تر، راست چه دقیق
خواهید کاغذ حرام  دم نیست اگر میام اآلن یا ام و گفته   مطالبی را که قبالً نوشته    : گفتم

ای بـه یـادم نیامـده         ام را بیاورید تا دوباره از نو بنویسم، من حرف تازه            کنید لطفاً پرونده  
  . ای ندارم که بنویسم است، مطالب اضافه

  ! نویسی؟ پس نمی: گفت
  ! ندارم که بنویسم! نه: گفتم

ـ            : یک دفعه گفت   ! ای  و ترورهـا کـرده    کار تو در سطح یک ترور، دو تـرور نیـست، ت
برای خودت دار و دسته درست کرده       ! ای  گیریها داشته   عضو! ای  انفجارهایی صورت داده  

   …و! کردی اسلحه رد و بدل می! بودی
  . من فقط خندیدم

بعـد سـیلی و     . او از خنده من ناراحت شد و با غیظ چپ و راست به زیر گوشم زد               
  . لگد تا خسته شد

مگر با بچه طرف هستی؟ مثل بچه آدم بنشین و          ! ر فالن خواه! مادر فالن شده  : گفت
  . بگو سالحهایی را که از نانکلی گرفتی به که دادی. حرفهایت را بزن

ایـد تـا      او را شـکنجه کـرده     . او دروغ گفته است   : گفتم. باالخره او برگش را رو کرد     
ا بس است، دیگر بـازی تمـام اسـت، چـرا حرفهایـت ر             : گفت. درباره من دروغ بگوید   

  . ام دانستم قبالً گفته زنی؟ گفتم هرچه می نمی
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بازجوی اصلی من بود که بـه همـراه منـوچهری، رسـولی و آرش کـار                 » 3محمدی«
ها و تهدیـدها مطـرح کردنـد، یکـی            بعد از او دیگران هم از این دست خواسته        . کرد  می
 یکـی   در گذشته بازجویم یکی بـود و فقـط بـه          . داد  پرسید و بعد به دیگری پاس می        می

شاید علت این شیوه بازجویی آن بود       . دادم ولی اآلن با چند بازجو طرف بودم         پاسخ می 
که دستگیرشدگان هر یک در برابر بازجوی خود اعترافاتی درباره من کرده بودنـد، لـذا                

آمـدم و بـه چنـگ دیگـری       مـی  از چنـگ یکـی در  . همه بازجوها با من سروکار داشتند   
مـرا در وسـط اتـاق       (!) گیرند، میزگرد تشکیل دادند       ای نمی   جهوقتی دیدند نتی  . افتادم  می

هر یک  ! گیرندش  کنند بعد می     می جشای که اول گی     مثل قورباغه . ردندنشاندند و دوره ک   
از سـؤاالت و اظهـارات آنهـا متوجـه شـدم           . شـد   پرسید و منتظر جواب نمـی       چیزی می 

ولـی از   . زدنـد   ف زیادی مـی   اتفاقاتی افتاده و یک سری مسائل لو رفته است، گرچه بلو          
زدنهای آنها معلوم بود کـه مطـالبی بـیش از جریـان نـانکلی در                  دستی  میان بلوفها و یک   
  . اختیارشان است

آقـای  : گفـتم . نگهبان را صدا کردند تا مرا ببـرد       . در این جلسه بازجویی حرفی نزدم     
. رم کـه بگـویم  ای ندا من به واقع حرفی ندارم بیخودی اذیتم نکنید، حرف تازه        ! محمدی

تان دهم، خب در این صـورت بگوییـد تـا مـن بـدون                 مگر اینکه بخواهید دروغ تحویل    
دیگر یکی دو تا ترور با پنج تا ده تا ترور           . خواهید دروغ برایتان بنویسم     کتک هر چه می   

اند و بعداً کـشته    خواهید حتی آنهایی را که کشته نشده        هر کسی را که می    . کند  فرقی نمی 
اصـالً مـسئولیت تمـام ترورهـا و         . شـوم   کنم و شریک جـرم مـی        من قبول می  ! شوند  می

   !نویسم هر چه دلتان بخواهد می! کنم گیرم و امضاء می اعدامهای انقالبی را به عهده می
پـس مـن    : گفتم. پرت و پال نگو، هر چه را حقیقت دارد باید خودت بنویسی           : گفت

چیزی نیست و ندارم که به      .  است حواسم هم پرت  . چیزی ندارم و اعصابم خراب است     
. دهیم تـا بـروی فکرهایـت را بکنـی و بیـایی              حاال ما به تو وقت می     : گفت. شما بگویم 

  . گویم اگر چیزی یادم بیاید که قبالً نگفته باشم می: گفتم
  خواهی؟  چقدر وقت می: پرسید
ت و اگـر    تا اینجای کار دستم آمده بود که مطالب زیادی لو رفته اس           . یک هفته : گفتم
خواستم تا بتوانم به  یک هفته وقت می. شد شد کار به جاهای باریک کشیده می  اثبات می 

  .شکلی خودکشی کنم
ایشان را ببرپیش آقای حسینی، بگو یک تخت        : محمدی نگهبان را صدا کرد و گفت      

هم در اختیارش بگذارد تا یک هفته فکر کند، اگر چیزی یادش آمد بگو مـرا خبـر کنـد               
  .گوید یم چه میتا ببین
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  4گر حسینی شکنجه
اش را شـنیده      گر معروف، را ندیده بـودم ولـی آوازه          من تا آن وقت حسینی، شکنجه     

. قـدر زود خـر شـوند        کردم کار به این آسانی تمام شده باشد، و اینها این            فکر نمی . بودم
 دارنـد   دادم که شاید اینها فعالً یک سری مسائل برای کار کردن            ولی خود را دلداری می    

ام  من هم که تـازه دسـتگیر نـشده   . کند شان نمی و یک هفته دیرتر یا زودتر فرقی به حال       
یک سال و نـیم اسـت کـه در زنـدان          . که بخواهند فشار بیاورند تا قراری از دست نرود        

ای فوری و فوتی نیستم، لذا قبول یک هفته وقت از طرف آنها را       هستم و برایشان مسئله   
پـشت در اتـاق     ) طبقـه دوم  (پـایین     ن فرنج را به سرم کشید و به طبقـه         نگهبا. باور کردم 

  .حسینی آورد
جالب اینکه بعـضیها قبـل از       . اند  ای در صف جلوتر از من ایستاده        در آنجا دیدم عده   

برخی هـم گریـه   . کردند  شان برسد در همان پشت در خودشان را خراب می           اینکه نوبت 
! آقای حسینی رفیقت را فرستادم تحـویلش بگیـر  : دمحمدی از طبقه باال داد ز . کردند  می

در اینجا بود که دیگر فهمیـدم خـارج از نوبـت،            . خارج از نوبت بفرست استراحت کند     
نگاهی کرد، مـن هـم      . حسینی فرنج را از سرم برداشت     . اند  ای برایم در نظر گرفته      برنامه

قیافه حـسینی خـود یـک    برای برخی که آمادگی نداشتند، دیدن ! دراکوال بود: نگاه کردم 
  ! یک آدم وحشی. ناک بودت، هیکلش، دندانهایش، چشمهایش وحششکنجه بود؛ ریختش

به به عزت   : حسینی گفت . با دیدن حسینی جا خوردم، فهمیدم که اوضاع پس است         
بد نیستم، دست مرا گرفت و خیلی       : گفتم! دوست صمیمی ما حالت چطور است؟     ! خان

پاهایم را به طرفین و دستهایم را       .  مرا به روی تخت خواباند     .مؤدبانه به داخل اتاقش برد    
زنـی، صـدایت هـم در نیایـد، فقـط هـر وقـت                 هیچ حرف نمی  : بعد گفت . از باال بست  

سـرد شـروع      بعد خیلی خـون   . خواستی حرف بزنی، انگشت شصت دستت را تکان بده        
وکی بـود و    هر ضـربه چـون شـ      . خورد  کرد به زدن شالق، که تا مغز استخوانم تکان می         

  .آورد نفس را بند می
یـک  .  شـود خـرش کـرد       دل به من گفته بود حسینی خر است و می           مصطفی خوش 

حدود چهـل تـایی     . کند  هوشی بزن، رهایت می     مقدار که کتک خوردی خودت را به بی       
شود به اعتنای حرف مصطفی       دیدم که نمی  . که شالق خوردم شروع کردم به داد و بیداد        

حـسینی از  . در این حالت هم بیست ـ سی تا شـالق خـوردم   . ی زدمهوش خود را به بی
رفـتم    از آنجا که من در تمام مدت زندان پا برهنه راه می           . وضع کف پاهایم ناراحت بود    

رویهای طوالنی داشتم، پوست کف پـایم         کردم و پیاده    نوردی می   و قبل از زندان هم کوه     
تـو بـا    : عصبانی شد و گفت   . شد   نمی زد، پایم زخم    کلفت شده بود، او هر چه شالق می       
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خب چکـار کـنم کـه    : گفتم! جوریه؟ چرا پایت این! ای این پایت خواب مرا خراب کرده 
  .پوستش کلفت است

. هوشی زدم، پس از کمی هن و هن کردن دیگر صدایم در نیامـد               وقتی خود را به بی    
 شدنی نیـستی،    هوش  دانم که تو بی     می! آیی  خودت به هوش می   : گفت  زد و می    نامرد می 

بعد از دقایقی شالق خـوردن در ایـن وضـعیت، دیـدم نـه بابـا، ایـن                   ! پس خریت نکن  
. زند، لذا دوباره شروع کردم به داد و فریاد          طور می   انصاف دست بردار نیست و همین       بی

  !آیی دیدی گفتم که خودت به هوش می: حسینی گفت
ریاد زدن هم نبـودم، حـسینی       طوری که قادر به ف    ! بعد از اینکه حسابی حالم جا آمد      

هیچـی یـادم   ! نـه : خب، حاال حرفی بـرای زدن داری؟ گفـتم  : دست نگه داشت و گفت 
مـن  . یاهللا درجـا بـزن    : بعد مرا آورد بیرون و گفت     . گویم  آید، اگر یادم آمد حتماً می       نمی

  .هم بغل دیوار ایستادم و درجا زدم
این کار برای من    . تا پاها باد نکنند   دواندند    معموالً بعد از شالق، دور محیط دایره می       

در همین  . خیلی دردآور بود، درد به مغز استخوانم رسیده بود و ناچار از درجازدن بودم             
چـرا ایـن را بیـرون       : حال و وضع بودم که محمدی از باال پایین آمد و به حسینی گفت             

 در اتـاقش تنهـا   حسینی غالبـاً . اش بیرون بیاید ای؟ به داخل برگردانش، باید جنازه  آورده
هـم بـه   ) محمـدی (این بار بازجو . آمدند کرد ولی گاهی بازجوها هم پیش او می      کار می 

 رفـت و چـرخ      ام  وقتی مرا به زمین انداختند، او با پاشنه کفش به روی گونه           . داخل آمد 
  . زد که ناگهان دو دندانم شکست

 برخـی در ایـن وضـع        .کننـده بـود     این شرایط واقعاً غیر انسانی، وحشیانه و ناراحت       
آمد، گویی چشمه اشکم خشکیده بود و آب در بـدنم             ام نمی   کنند ولی من گریه     گریه می 

  .نبود
قدر مرا با شالق زدند که ناخنهای پایم از جا پریدند             حسینی و محمدی، دو نفری آن     

بعد در همان حـال کـه خـونین و مـالین روی             . ناخنهای دستم نیز کنده شدند    . و افتادند 
. شـان  افتاده بودم، به زور آب به دهانم ریختند؛ من هم تـف کـردم تـوی صـورت                زمین  

تر شدند و به زور کمی دانه بـرنج بـه دهـانم ریختنـد، بـه                   دست بردار که نبودند، جری    
حال نشوند گفتم؛ باز        برای اینکه خیلی خوش   . خیال خودشان روزه مرا باطل کرده بودند      

شـود،    ام باطل نمـی      در دهانم بشاشید، باز هم روزه      ام، هر کاری کنید، حتی اگر       من روزه 
  .چون به زور است

رسولی آمد و نقش ضـامن      . این دو نفر پس از کلی کلنجار رفتن با من خسته شدند           
این بدبخت را که کشتید، ولش کنید یک خورده اسـتراحت کنـد،             : را بازی کرد و گفت    

  .کنم باهاش صحبت میزند، اصالً من خودم  نشیند و حرفهایش را می خودش می
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جالـب اینکـه   . شد و دیگری امـام حـسین     در این جور مواقع یکی در نقش شمر می        
کسی که برای من امام حسین شده بود، تا چند لحظه پیش در اتاق دیگر نقـش شـمر و                    

قدر خام نبودم که فریـب ایـن بـازی را     کرد و من آن    یزید را برای کس دیگری بازی می      
  .بخورم

شان ثمر نبخشید، دیگر مرا به سلول برنگرداندند بلکـه در همـان جـا                های  وقتی حقه 
  .رمق و ناتوان آنجا در زیر کوهی از درد خوابم برد جا بی در همان. پشت در نگه داشتند

  
  شب قدر بازجویان

تـوان بـه همـین صـورت          نمی: گر دوباره بازگشتند و گفتند      شب، بازجوهای شکنجه  
مرا ! امشب باید شب شهادتش باشد    . امشب کلکش را کند   وضع را ادامه داد، باید همین       

بعـد از   . بردند و بعد از کتکی مفصل از مچ، پاهایم را بـستند و وارونـه آویـزان کردنـد                  
ای   بعد مجبورم کردند کـه روی چهـار پایـه         . دقایقی آمدند و مرا به روی زمین انداختند       

، بستند و بعد چهارپایـه را از زیـر          ای بر دیوار    طویله  دستهایم را از طرفین به میخ     . بایستم
دستبند . کرد  تمام وزنم را کتف و مچ دستهایم تحمل می        . پایم کشیدند و مصلوبم کردند    

هـایم   پنجـه . رسـید  خون به دسـتم نمـی  . رفت لحظه به لحظه بیشتر در مچ دستم فرو می   
 و  به همین اکتفا نکردند و شروع کردند به شـالق زدن بـه کـف پـا                . حس شده بودند    بی

  …روی پایم
. ساعتی به این نحو اذیت و شکنجه شدم و بعد دوباره مرا بـه اتـاق حـسینی بردنـد                   
. وقتی چیزی گیرشان نیامد و حسابی از نفس افتادند، بازم کردند و به پشت بنـد بردنـد                 

  .  ساعت آنجا افتاده بودم24حدود 
ریبـه هـم در   دو ـ سه بـازجوی غ  .  ماه رمضان آمدند و دوباره مرا بردند19در شب 

دست و پایم زخمی و     . کردند  رفتاری می     برخوردها تغییر کرده خوش   . اتاق بازجو بودند  
چند سـؤالی کردنـد     . خوردم  روی زمین سُر می   . قادر به حرکت نبودم   . پانسمان شده بود  
یکی از ایشان گفت من قصد اذیت نـدارم فقـط دو ـ سـه     . شان گفتم که مختصر جواب

ولـی تـو صـاحب      : گفـت ! من مرجع تقلید نیـستم    : گفتم. دارم) شرعی(ای      سؤال رساله 
آمـد   شد که بدم نمـی      طوری می   اگر این : گفتم! خواستی مرجع تقلید بشوی     ای، می   رساله

توانستم بشوم، سوادش را ندارم، روحانی نیستم، ولی رساله آقای خمینی را   ولی من نمی
و پرسـید   .  سؤال مرا جواب بدهی    پس باید بتوانی  : گفت. ام، مقلدش هستم    کامل خوانده 

توان قبله را تشخیص داد و نماز         اگر ما در کوه گیر بیفتیم، هوا هم ابری باشد، چطور می           
شناس هست، اگر جنوب و شـمال را تـشخیص دهـد،              اوالً نمازخوان قبله  : گفتم. خواند
ط، لـذا بـه     خوانید که درست باشد یا غل       درثانی شما که نماز نمی    . کند  اش را پیدا می     قبله
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فالن فالن شده من از تو یک مـسئله         : گفت. هر طرف که بخوانید نمازتان درست است      
باشـد  : گفـتم . خواهم مسئله دینی یـاد بگیـرم        پرسم، اگر نماز هم بلد نباشم، می        دینی می 

گویم؛ اگر وقت داشتید باید رو به چهار طرف نماز بخوانیـد و اگـر نداشـتید رو بـه                      می
اگـر در همـین شـرایط       . خیلی خـب  : گفت. دهید  حتمال بیشتری می  طرفی بخوانید که ا   

دانی اگر رو به قبله ذبح نشود گوشتش حرام          بخواهیم گوسفندی را سر ببریم چطور، می      
شود به چهار طرف      شود به چهار طرف خواند آیا گوسفند را هم می           نماز را می  . شود  می

چطـور؟  : پرسید. شود حالل استبرای شما به هر شکلی که سر بریده     : گفتم! سر برید؟ 
خـورد   مگر برای کسی که گوشت خوک را که حرام اسـت مـی       : چرا حالل است؟ گفتم   

منظورت ایـن اسـت کـه مـا         : پرسید! کند گوشت گوسفند حالل باشد یا حرام        فرقی می 
خورید از گوشت     کالباسی که می  . مگر غیر از این است    : خوریم؟ گفتم   گوشت خوک می  

گویی، جـواب درسـت و حـسابی          چرا پرت و پال می    :  گفت 5.خوک درست شده است   
خـواهی گوسـفند ذبـح کنـی،      خواهی نماز بخوانی، و نه می       تو نه می  ! برو بابا : گفتم! بده

دهی سر    خواهی گوسفند سر ببری به همان طرف که احتمال بیشتر می            ولی بدان اگر می   
  .ببر، حالل است

فـالن  : گفتند خندیدند و می  بودند میبازجوهای دیگر که شاهد یکی به دو کردن من       
خمینی بایـد   . خودش یک پا مرجع تقلید است     ! دهد  فالن شده را ببین چطور جواب می      

به آقای خمینی توهین نکنید، من یک موی آقـای          : گفتم. بیاید از این مسائلش را بپرسد     
  .کنم کنم که از ایشان تقلید می شوم، ولی افتخار می خمینی هم نمی
 دقیقه طـول    20. تلفنی او را خبر کردند که بیاید      .  اول برنامه آن شب نبود     حسینی در 
تو خـواهر و  : گفت. بعد مرا به اتاق او بردند    .  با تاکسی آمده است     :گفت. نکشید که آمد  

م ابـن ملجـم    هـ ]...[ر ، من خـواهر و مـاد    ) اهللا  معاذ(هستی  ) ع(حضرت علی   ] ...[مادر  
. اسـت ) ع(ضان، شب ضربت خوردن حضرت علی       امشب هم شب نوزده ماه رم     . هستم

مـن  : گفـتم ! اگر وصیتی، حرفی داری بگو    . کنیم  پس امشب ما هم به تو ضربت وارد می        
ام را  نمـاز و روزه . وصیتی ندارم، ثروتی هم ندارم که نگران تقسیم آن بـین وراث باشـم      

  . خواهد بکنید پس هر کاری دلتان می. ام سر وقتش به جا آورده
پارافین ذوب شده چکه چکـه      . شمعی روشن کردند  .  لخت و عور بودم    آن شب من  
گاهی هم شعله آن را زیر . کرد سوزاند و پوست را سوراخ می ریخت و می روی بدنم می

با فندک روشن هم موهای بـدن و ریـشم را           . زدند  گرفتند و موها را آتش می       ها می   بیضه
گفت آرام  ا احساس خوشی به من میپیچیدم، ام از سوزش درد به خود می. سوزاندند می
کندنـد    گیر یکی یکی موها را می        با ناخن  …دریایی از نور در برابر چشمانم بود و       . باش

یـک کمـدی تراژدیـک تمـام بـه اجـرا            . امشب، شب آخر است   : کردند  و هی تکرار می   
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بـستند و بعـد آن را         پنبه آغشته به الکل را به دور انگشت شست پـا مـی            . گذاشته بودند 
یا پنبه فتیله شده را درون . سوخت این پنبه شاید دو دقیقه دور انگشتم می   . زدند  تش می آ

  .ریختند گاهی خاکستر سیگار را روی بدنم می. زدند گذاشتند و آتش می نافم می
زدم، و ایـن خـود از     از اعماق وجود فریاد می؛آمد جز داد زدن  کاری از دستم برنمی   

ایـن درد   . کرد  گران را هم ناراحت و عصبی می        شکنجهضمناً  . کاست  شدت دردهایم می  
من در این وضعیت غریب     . این درد توأم با راحتی روح و جان بود        . برایم خوشایند بود  

احساس وصـل   . درد تاب و توانم را برده بود، اما دلم غرق در شادی و شعف بود              . بودم
کردنـد و    خت آویزان مـی   مرا ل . گذاشته بودند » حیوان وحشی « آنها اسم مرا     …یار داشتم 

بـرای  . زدند، که بر اثر همـین ضـربات بـاد کـرده بـود      ام شالق می  گاهی بر آلت تناسلی   
گفتند  در شکنجه به مرحله و جایی رسیدم که هر چه می! »…خر«زدند  همین صدایم می
. دیگـر بـه سـیم آخـر زده بـودم          . گذاشـتم   دادم و دو تا هم رویـش مـی          جوابشان را می  

د برای کسانی کـه بـازجویی محـدودی دارندصـالح نبـود، امـا مـن بـه                   العمل تن   عکس
م دآور  بازی هـم درنمـی      قهرمان. ای رسیده بودم که دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود           مرحله

دیدم، تصمیم داشـتم کـه        ولی چون کارم از این حرفها گذشته بود و مرگم را حتمی می            
  .شد  ولی نتیجه برعکس میخواستند مرا خرد کنند آنها می. آنها را خرد کنم
چند . سردرد گرفته بودند  . اعصاب بازجوها واقعاً خرد شد    )  رمضان 19(در آن شب    

در . تـو مـا را دیوانـه کـردی         ]...[ر  گفتند خواهر و مـاد      می. بار شربت و قرص خوردند    
سرنخهای زیادی را به دسـت آورده بودنـد، منتهـا           . اعترافاتی که از دیگران گرفته بودند     

تان زور است، هر چه       چون بنای : گفتم  من هم می  . واستند چیزی برای من رو کنند     خ  نمی
دانـیم، آن     گفتنـد ایـن مطالـب را کـه خودمـان مـی              با فحش می  . شما بگویید قبول دارم   

دانیم که فالن اعالمیه و فـالن         چون ما خود می   . دانیم تو باید بگویی     چیزهایی را که نمی   
تـو چیزهـایی را کـه مـا         . گـویی بلـه قبـول دارم        تو مـی  ای و     کتاب را به چه کسی داده     

 درصـد   30ما از هر مـتهم      . دانیم باید بگویی، تو باید بنشینی همه حرفهایت را بزنی           نمی
خواهیم،   درصد نمی70 درصد بقیه را خود باید بگوید، حاال ما از تو      70اطالعات داریم   

  . درصد از آن چیزهایی که ما خبر نداریم، بگو20
 تهامی، بازجویی که وقتی سال گذشته مرا از زندان کمیته بـه زنـدان قـصر                 هوشنگ

آید، این بـار هـم خـود را درگیـر             بردند گفته بود به خاطر مقاومتت از تو خوشم می           می
خواسـت    مـی . کرد  او با ادعای دوستی و رفاقت، نقش میانجی را بازی می          . ام کرد   پرونده

 نیمه شب مرا به     2تا ساعت   . یان را بهبود بخشد   به اصطالح رابطه بین من و سایر بازجو       
گیرند بـه زیـر    وقتی دیدند جواب نمی. اذیت و شکنجه کردند   . توانستند  هرشکلی که می  

آپولو، صندلی دسته داری بود که کـف        . همه بازجویان از اتاق خارج شدند     . آپولو بردند 
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. ماند    ون از صندلی می   وقتی روی آن نشستم، پاهایم از ساق بیر       . آن بیش از حد پهن بود     
وقتـی  . بند قالبی به روی دسته صندلی پیچ و مهره و سفت کردنـد              دستها را از مچ با مچ     
رفت و به اعصاب فـشار        کردند قالبها بر مچ و ساق پاهایم فرو می          که پیچها را سفت می    

کـردم خـون از محـل ناخنهـای        فشار بر دست چنان بود که هر لحظه فکر مـی          . آورد  می
درد این لحظات به واقع خیلی بدتر و شدیدتر از درد شـالق          . یرون خواهد جهید  دستم ب 

شد و تمام اعـصابم از نـوک پـا تـا فـرق سـرم تیـر                    دست بیشتر و بیشتر پرس می     . بود
کـرد و   آوردند، زیرا بعد از پرس، دست باد مـی     تر فشار می    به دست راست کم   . کشید  می

   6.شد با آن اعتراف نوشت دیگر نمی
از مهار شدن دستها و پاها، کاله کاسکت مخروطی شکل را کـه از بـاال آویـزان                  بعد  

وقتـی از   . آن گاه به کف پاهایم شالق زدند      . آمد  بود، بر سرم گذاشتند که تا زیر گلو می        
کـرد؛ نـه      پیچید و گوشم را کر می       کشیدم، صدا در کاله کاسکت می       شدت درد فریاد می   

هیچ منفذ و   . شد درد ناشی از شالق را تحمل کرد          می شد فریاد کشید و نعره زد و نه         می
. شـد  راه در رویی برای خروج صدا از کاله کاسکت نبود و صدا در همان کاله دفن مـی      

یافـت و     کـرد و سـرم دوران مـی         زدند، دنگ و دنگ صدا می       گاهی شالق را به کاله می     
  .شدم دچار گیجی و سردرد می

بـرای  . کردنـد  پیچها را دائم شل و سفت مـی . ، واقعی و خرد کننده بود    7عذاب آپولو 
من دوسـت   ! عزت: بعد هوشنگ خان آمد و گفت     . ام دادند   دقایقی در این آپولو شکنجه    

مـن در اینجـا     : اجازه ندادم که ادامه بدهند، با عـصبانیت و تنفـر تمـام گفـتم                تو هستم،   
ی دوسـتی   ادعـا ! تـو بـدتری   ! طور تـو    همین. همه شما دشمن من هستید    . دوستی ندارم 

خواهی خردم کنـی، تـو اگـر واقعـاً در ادعایـت صـادقی، چـرا                   کنی و با دوستی می      می
چـرا  . کنـد   کنید حیـوان بـا حیـوان نمـی          کاری که شما می   . گذاری مرا این قدر بزنند      می

با این جمالت عصبانی شـد و در        . ام  من واقعاً کاری نکرده   . زنید  قدر مرا می    بیخودی این 
تو باید خیلـی    : داد گفت   در حالی که فحش می    .  خود را رو کرد    عصبانیت ماهیت واقعی  

بعد که کمی خود را کنترل کرد برای حفظ نقـش  . از حرفها را بزنی، یکی ـ دو تا نیست 
گـویم    خواهم کمکت کنم، حرفها و چیزهایی را به تو می           حاال من می  : گری گفت   واسطه

ا بفهمند که مـن ایـن مطالـب را بـه تـو              و تو آنها را  به دیگر بازجوها بگو، اما نباید آنه           
دانست مـن   او در حالی که می. باید بین خودمان باشد، هیچ کس نباید بویی ببرد   . ام  گفته

دانم، باز شانس خود را امتحان کرد و برای این بازی دلیل              احمق نیستم و قصد او را می      
دانـی    می. گویم  را می آید، این چیزها      چون من به تو عالقه دارم و از تو خوشم می          : آورد

مـن چیـزی    ! هوشـنگ خـان   : گفـتم . شود  که اگر بقیه بفهمند برایم خیلی گران تمام می        
بـا  . ندارم، تو اگر حرف درستی داری و باورش داری، دیگر به اعتراف من نیـاز نـداری                
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 با. پذیرم  ام، آن را می     اگر راست باشد و واقعاً ببینم که این کار را کرده          . این حال، تو بگو   
  .و دیگر ادامه نداد. ای حاال دیدی که پدر سوخته: فحش به خواهر و مادر گفت

بعد از شالق و آپولو مرا از اتـاق حـسینی           . کار آن شب بازجویان خیلی طوالنی شد      
. بعـد آویـزانم کردنـد     . بیرون بردند و دور دایره گرداندند تا پاهایم تاول نزند و باد نکند            

بـرای اینکـه   . آمد شان می ن هم خسته شدند و خواب صبح بود که خودشا4 ـ  3ساعت 
. شان سحری بیاورند    نشان دهند آدمهای مبادی آداب دینی هستند، دستور دادند که برای          

رمق   خوردند من بی    در حالی که آنها داشتند مثالً سحری می       . چلوکباب و نوشابه آوردند   
 آویزان بودم، طوری که     هوش و حواس    نفس، ساکت و تقریباً بی      حرف و بی    و ناتوان بی  

بعـد از اینکـه حـسابی       . کشیدند متوجـه نـشدم      وقتی با خودکار روی شکمم را خط می       
. انـد    شـده   خوردند و سیر شدند دیگر دیدند نای و رمقی برایشان نمانده است و خـسته              

در . گویا به این نتیجه رسیدند که در این وضع مطلبی از مـن بـه دسـت نخواهنـد آورد                   
بزمشان که تمام شـد، از      . یزی گفتند و مرا باز کردند و به زمین انداختند         گوشی به هم چ   

آخرش بـه زور  . من خواستند که ته مانده غذایشان را بخورم، هر کار کردند من نخوردم   
شـان تـف      مرا دراز کردند و دو تا قاشق برنج در دهانم ریختند، که همان را در صـورت                

من با اینکه ضعیف،    . خورم   ته مانده شما را نمی     خواهم بخورم، من    غذا نمی : گفتم. کردم
کـردم و از خـود        سست و ناتوان شده بودم اما همچنان از موضع قـدرت برخـورد مـی              

گفتم اگر ایـن غـذا        می. خوردم  دادند نمی   اگر غذای خوبی هم می    . دادم  ضعف نشان نمی  
 بـه دیگـر   کـنم، زنـدانی هـستم، از غـذایی کـه      را بخواهم بخورم با شما هیچ فرقی نمی  

  .دهید به من هم بدهید زندانیان می
  . بردند22به هر حال مرا به اتاق شماره 

مرا که لخـت مـادرزاد بـودم کـف          . این اتاق کمی شیب داشت و کف آن خیس بود         
من دو زانو نشستم و با یک دستم ستر عورت کردم و بـا              . اتاق نشاندند و گفتند بنویس    

از دمـاغ و    . سـایید   ز زور سرما دندانهایم به هم می      ا. دست دیگرم خودکار را گرفته بودم     
سـرما در   . توانستم چیـزی بنویـسم      نمی. لرزید  دست و بدنم می   . شد  دهانم بخار بلند می   

تـوانم   نمـی : با لرز و بریـده بریـده گفـتم       . بدنم رسوخ کرده به مغز استخوانم رسیده بود       
 بریده چیزهـایی گفـتم و       طور بریده   پرسیدند و من همان     خودشان چیزهایی می  . بنویسم

. ها را پـاره کردنـد    برگه. بعد که دیدند مطالبم تکراری است، عصبانی شدند       . آنها نوشتند 
چند شالق به سر و پا و زانویم زدند و فحش و لیچار بارم کردند و مرا به طبقـه پـایین                      

  . بردند و به داخل سلول انداختند و پتویی به رویم کشیدند
از شدت درد همه جـای بـدنم زوق زوق          . ر و کوفته شده بود    تمام بدنم خرد و خمی    

لرزیـدم و دنـدانهایم بـه هـم           باز هم می  . پتو را روی سرم کشیدم و مچاله شدم       . کرد  می
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با تمام درد و کوفتگی که داشتم، خیلی طول نکـشید کـه        . رفته رفته گرم شدم   . خورد  می
آن شـب قـدر     . حیـا گـرفتم   قدری را ا    ترتیب چنان شب    و بدین . خواب چشمانم را ربود   

  .…تمام شد، در حالی که به معنای واقعی کلمه، شب قدر برایم معنا شد که
  

  روحیات بازجویان  
 و تعـدادی دیگـر از بازجوهـای         8در آن شب، حسینی، منوچهری، محمـدی و آرش        

  ! ای باالی سر من بودند و با شکنجه من احیا گرفتند حرفه
کرد، یـک بـار بـه او          آمد و خودش را قاطی می      آرش بازجوی من نبود، بیخودی می     

  شناسی؟  مرا نمی: زنی؟ گفت ای که مرا می کاره پرخاش کردم که تو چه
  ! نه: گفتم
  کاره باشم خوب است؟ چه: گفت
بازی، صبح تـا شـب سـر      به نظرم تو از آن بچه قرتیهایی هستی که برای دختر          : گفتم

 به تو ربطی ندارد کـه از مـن بـازجویی    خواهی باش ولی    تو هر که می   . ایستند  کوچه می 
  . تو صالحیت این کار را نداری! کنی

رو کینه عمیقی از من به دل گرفت او از روی نفرتی که داشت هر وقـت مـرا                      این  از
شد حتی با یک نیشگون گـرفتن یـا هـل دادن یـا                کرد اگر می    دید به نحوی اذیتم می      می

. دادم  گیری کند، من هم جـوابش را مـی          خواست حال   ضربه شالق و یا تف انداختن می      
 خب من چه کار باید بکـنم         :گفتم  می. آید و متنفرم    گفت من از قیافه تو بدم می        حتی می 

  9!تا تو خوشت بیاید؟
های من برای بازجویـان دیگـر فـوتی و فـوری نبـود،                از آنجا که اطالعات و دانسته     

. تهم دیگـری در اتـاق نباشـد       بردنـد کـه مـ       معموالً مرا وقتی به بازجویی و شکنجه مـی        
لـذا بیـشتر شـبها و روزهـای     . خواستند سرشان خلوت باشد و با حوصله کـار کننـد       می

در این بازجوییها همیشه لخت مـادرزاد بـودم،   . آمدند ها به سراغم می    تعطیل، مثل جمعه  
آوردم و    البتـه مـن هـم کـم نمـی         . آنها با این کار در پی خرد کردن روحیـه مـن بودنـد             

گفتند شلوارت را دربیاور، مـن       وقتی می . دادم تا آنها جری شوند       به خرج نمی   حساسیت
. کردنـد   دادم، آنهـا بیـشتر اذیـت مـی          اگر حساسیت نشان می   . آوردم  شورتم را هم درمی   

پنداشتند من روی این مسائل تعصب دارم و از اینکـه آنهـا بـدنم را ببیننـد ناراحـت                      می
وقتـی  . کـردم  دادم و راحـت برخـورد مـی    ن نمی لذا من هم هیچ حساسیتی نشا     . شوم  می
گفتنـد ایـن مـردک     بعد خودشان می. کردم گفتند لخت شو من تمام بدنم را لخت می      می

یک بار محمدی . عار است و در آوردن لباس و شلوار برایش عادی شده است          پفیوز، بی 
گفتم چرا او، پس      من هم   . گویم بیاید با تو فالن کار را بکند         کرد که به نگهبان می      تهدید  
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اگر من این کارهـا را      : دادم  جواب می ! تو چقدر پررویی؟  ! عزت: گفتند  می! خودت چه؟ 
ایـن  ! آوردم مـن خـرجم را از ایـن راه بـه دسـت مـی      . رسیدم کردم که به اینجا نمی     نمی

دانـستند کـه ایـن کـاره          آنها خود بهتر از من می     . گویی به آنها بود     بهترین راه برای پاسخ   
  . کرد حرفهایم آنها را داغان می. شدند می ولی باز از جوابهایم ناراحت نیستم 

توان همه آنها را  گرچه به طور کلی می. بازجویان روحیات و حاالت متفاوتی داشتند
گـاهی مـن   . ندشـد  ای ناراحت مـی  اما برخی از آنها گاهی از شکنجه القلب خواند، قسی

شـوند و موضـوع را ندیـده     ی چیزها رد مـی جوها از بعض    کردم برخی از باز     احساس می 
از اول مطلـب را بـرای   . کردند برخی در مواجهه با متهمی، خود را خسته نمی. گیرند می

کردند یا بدون بحث زیاد، متهم دیگری را که دربارۀ او اعتراف کرده بود با                 طرف رو می  
  . رفتند سر اصل قضیه کردند، و صاف می رو می او روبه

. دبـر   ه بازجویان سیاسی و دغلی بود که کارش را با سیاست پیش می            رسولی از جمل  
و محمدی و منوچهری و آرش به حدی از         ) از شهربانی  (10برخی از آنها مانند نیک طبع     

آنهـا از زدن و     . قساوت رسیده بودند که اتصاف کلمه سفاک هم بـرای آنهـا کـم اسـت               
تمام بازجویـان دچـار     . بردند  شدند بلکه لذت هم می      شکنجه کردن نه تنها ناراحت نمی     

فشارهای روحی و تنشهای عصبی بودند و غالباً برای رهایی از این فشارها و تنشها بـه                 
  . شان سیگاری بودند بردند وهمه مشروبات الکلی و مواد مخدر پناه می

اش پیدا بود که گذشته خوبی نداشته است یـا دچـار              حسینی از برخوردهای سفاکانه   
توسط متهم هنگـام فـرود آمـدن        ) س(او از آوردن نام حضرت زهرا       . سختی بوده است  

اسم هر کسی را می خواهی بیـاور، امـا اسـم            : گفت  شد و می    ضربات شالق عصبانی می   
  !زنمت تا بمیری قدر می اگر بیاوری آن ایشان را نیاور،
های مذهبی را افـرادی   بندی هم بین خود بازجوها وجود داشت غالباً بچه     یک تقسیم 

های چپی را کـسانی مثـل    کردند و بچه    ل محمدی و منوچهری و رسولی بازجویی می       مث
  .آرش تهرانی و
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فردای آن شب ساعت حدود یازده صبح بود که دوباره به سراغم آمدند و از نو کـار                  
  …شکنجه و شالق و سوزاندن و: خود را شروع کردند

مثل اینکه نه از خواب سیر شـده بودنـد و           . هنوز چشمهایشان پف کرده و سرخ بود      
گرداندنـد تـا ورم       شکل مقابل اتاق بازجویی مـی       ای  مرا دور محوطه دایره   . نه از زدن من   

در مقابل هر اتاقی، بازجویی با شالق ایستاده بود و شالقی بـه بـدنم               . پاهایم خالی شود  
ر تیرخـوردگی و    پاهـایم بـه خـاط     . آمـد   دویدم، نگهبان هـم دنبـالم مـی         وقتی می . زد  می
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در دور چهارم دیگر   . شکستگی گذشته و تحمل آن همه شالق، دیگر توان رفتن نداشت          
لبم پـاره شـد و از       . طاقتم طاق شد و خود را محکم با صورت و دهان به زمین انداختم             

توانستند مرا ببینند  زندانیان دیگر که برای بازجویی آمده بودند نمی    . دماغم خون راه افتاد   
البته همه که نـه امـا بعـضی از ایـشان حـتم داشـتند و                 . شان به راهرو بود     پشتچرا که   

  .کند من هستم زنند و کسی که دارد داد و فریاد می دانستند که مرا دارند می می
هـر چـه    . وقتی روی زمین ولو شدم، بازجوها هر کاری کردند که بلند شوم، نـشدم             

کـشان بـه      ست و پایم را گرفتند و کشان      آخر د ! شوم  شالق به پشتم زدند، گفتم بلند نمی      
هـر لحظـه آرزوی مـرگ    . دیگر تـاب و تـوانی در مـن نبـود    . اتاق بازجویی برگرداندند 

کـرد و مـن جـواب رد     محمـدی سـؤال مـی     . در آنجا دیگر به سـیم آخـر زدم        . کردم  می
ولـی  . ات شده، جواب درست و حسابی بـده        پدر سوخته چه  : سیلی زد و گفت   . دادم  می

پرخاش کرد و شالق را از عقب به سوی مـن رهـا کـرد کـه آن را دو                    .  نداشت ای  فایده
خیلـی ناراحـت شـد، دوبـاره        . تان  بفرمایید این شالق  : دستی گرفتم و بردم دادم و گفتم      

یک لحظه احساس کردم عجب راه خوبی پیـدا         . شروع به فحش و ناسزا و پرخاش کرد       
تر بزنند تا دیگر بمیـرم        ا بدتر و سخت   شان کنم ت    بهتر است هر چه بیشتر عصبی     . ام  کرده

بلند شدم و صندلی را به : یک دفعه اتفاق افتاد. شاید این بهترین فکر بود. و راحت شوم  
بزرگ در    شیشه. به طرفم خیز برداشت   . طرف محمدی پرت کردم، خورد توی صورتش      

الن خـواهر و مـادر فـ   : را شکستم و قسمتی از آن را به دست گرفتم و برگشتم و گفـتم           
کـه یـک    . گویی بیـا بـزن      اگر راست می  . فالن شده جرئت داری یک قدم دیگر بیا جلو        

ای کـه در دسـتم        با شیشه . دفعه چند نگهبان ریختند داخل اتاق و هوار شدند روی سرم          
سر و صدایشان بلند بـود کـه ایـن حیـوان، وحـشی      . بود دست نگهبانی را زخمی کردم   

کـشید    چنان آتش خشم در وجودم زبانه می      . بگیریدشده، دیوانه شده، بیایید جلویش را       
بعد . زدم  ریختم و نفس نفس می      عرق می . ای سرخ تبدیل شده بود      که تمام بدنم به کوره    

بـا  . صورت محمدی بـاد کـرده بـود       . حسابی ترسیده بودند  . مرا چهار دست و پا بستند     
عمر من اسـت و     کردم این آخرین لحظات       وقتی که فکر می   . مشت و لگد افتاد به جانم     

امـا  . کردم  دیگر از این همه درد و رنج و فالکت رهایی خواهم یافت، احساس لذت می              
  .این احساس پایدار نشد، چرا که از زدنم دست کشیدند

برای بردنم به بازجویی دو ـ  . از آن به بعد دیگر از نزدیک شدن به من ترس داشتند
وقتی که دیدنـد بـه      . ایستادند   من می  آمدند و این طرف و آن طرف        سه نگهبان با هم می    

پـرم، تـصمیم گرفتنـد در         ام و مانند خروس جنگی به آنها می         وضعیت خطرناکی رسیده  
در اتـاقی دور    . شان تجدید نظر کنند و به شکل دیگری اذیتم کننـد            نوع شکنجه و اذیت   

مرا . کرد ای قرار داشت که قرچ و  قروچ صدا می     دایره طبقه سوم، تخت فنری و شکسته      
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به آن اتاق بردند و به شکل صلیب به تخت بستند؛ به پاهایم از پایین پابند زدند و قفـل                    
چـشمهایم را هـم بـستند و درون      . کردند و بـه دسـتهایم نیـز از طـرفین دسـتبند زدنـد              

از آنجا که دست و پایم ورم کرده بود، این دستبندها و پابنـدها          . گوشهایم نیز پنبه کردند   
همـان طـور   . پتویی یا تشکی در زیرم نبـود .  خیلی وضع بدی داشتمرفت در آن فرو می 

شـب اول، روز    . روی فنرهای تخت درازم کردند و یک پتو به روی بدن لختم کـشیدند             
. امیدم برای پایان یافتن این وضع از دست رفت        . گذشت……دوم هفته اول هفته دوم و     

مرا به صـورت  . شده بودمشبها و روزها آمد و رفت و من به همین شکل به تخت بسته   
گرفتنـد و بـرای بـازجویی         هر که را برای اولـین بـار مـی         . یک مترسک در آورده بودند    

گذاشتند   دادند، البته نمی    زدند و دقایقی به او نشانم می        آوردند، پتو را از رویم کنار می        می
، بـه   که مایه عبرت دیگران باشـد     . به این ترتیب مترسکی ساختند    . کسی صورتم را ببیند   

خواهید به ایـن وضـع در نیاییـد زودتـر حرفهایتـان را                گفتند اگر می    دستگیر شدگان می  
گفتم،   من هیچ چیز نمی   . کردند تا به حرف در آیند       به این ترتیب آنها را مجبور می      . بزنید

ام،   آنها برای اینکه افراد جدید الورود فکر نکنند که من مرده          . خوردم  حتی تکان هم نمی   
گفتند فالن فالن شده تکانی بخور تا اینها  و می. زدند  ـ سه تازیانه شالق می همان جا دو

  .دادم من کمی پایم را تکان می. ایم فکر نکنند ما اینجا مجسمه گذاشته
کتـک خـوردن خـودم را تحمـل         . من حاضر بودم به جـای دیگـران کتـک بخـورم           

کـشیدند،    دنـد و فریـاد مـی      ز  وقتی آنها نعره می   . کردم، اما کتک خوردن دیگران را نه        می
بازجوها متوجه این نقطه ضـعف مـن شـده          . شدم  ریخت و متشنج می     اعصابم به هم می   

آوردنـد بـاالی سـر مـن          خواستند اذیت کنند می    بودند، لذا گاهی وقتها بعضیها را که می       
  ….زنید زدم اینها را ببرید چرا اینجا می داد می. کرد این قضیه مرا ناراحت می. زدند می
.  بـود  11ز جمله کسانی که باالی سرم اذیت و شکنجه کردند، مادر علیرضـا کبیـری              ا

من اصالً از نظر فکری خانم کبیری را . علیرضا خود از مجاهدین و از سمپاتهای من بود    
ولـی  . کنند  استفاده می   است و از او سوء    ) مجاهدین( چون آلت دست آنها      12.قبول ندارم 

. ظر تحمل شکنجه، روی خیلیها از رهبران را سفید کـرد          باید اعتراف کنم که این زن از ن       
زدنـد دلـم ریـش        من واقعاً وقتی او را می     . کرد  او را خیلی زدند و او خوب مقاومت می        

  .خواستم که به جای او مرا بزنند به راستی می. شد می
در تمام مدت   . با همین اوضاع و احوال حدود دو ماه مرا در آن اتاق به تخت بستند              

در طول شـب و روز فقـط یـک بـار دسـتها و               . ه دو نگهبان در اتاق مراقبم بودند      هموار
در این مـدت    . از حمام هیچ خبری نبود    . بردند  کردند و به دستشویی می      پاهایم را باز می   

  .خواندم من در همان حالت درازکش نماز می
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د و کتـک  کردن ؛ اذیت می دادند آمدند، سهمیه مرا می هر دو ـ سه روز هم یک بار می 
  .رفتند زدند و می می

  
  خودکشی

بازجوهـا  . روزی بازجویی آمد و گفت فالنی، بـاالخره امـشب کـارت تمـام اسـت               
یـا  : اند  گفته. اند که دیگر امشب کارت را بسازند و نگذارند که زنده بمانی             تصمیم گرفته 

  .از این دو حال خارج نیست! میری زنی، یا می حرف می
شب نوزده مـاه    (خواهند مانند آن شب        و پنداشتم که می    من این حرف را باور کردم     

لذا تصمیم گرفتم قبل از دعوت به ایـن مهمـانی،           . دو باره برایم مهمانی بگیرند    ) رمضان
شان به من برسد، باید خـود را از بـین             خودم کاری کرده باشم و نگذارم که دیگر دست        

و آمـدم را بـه توالـت مـرور          بردم، برای این منظور تمام وضعیت اتاق و مسیر رفت             می
. اما شک داشتم کـه سـالم باشـد   . تنها راه مؤثر برای خودکشی، پریز برق اتاق بود    . کردم

زدم   لذا حـدس مـی    . کردند  وقت روشن نمی    چرا که یک کولر آبی دستی آنجا بود و هیچ         
: این کولر خـراب اسـت؟ گفـت       : بار از نگهبان پرسیدم     یک. که مشکل از پریز برق باشد     

نه درست است،   : گفت! کنید؟  وقت روشن نمی    چون شما آن را هیچ    : گفتم!  مگر؟ چطور
بعد دو  . بعد دو شاخه سیم آن را به پریز برق زد و پروانه آن شروع به حرکت کرد                ! ببین

: ای کـشیدم    لذا نقشه . ترتیب فهمیدم که پریز برق دارد       بدین. شاخه را از پریز خارج کرد     
سـر نگهبانهـا را مـشغول       . یی بردند، خیلی معطل نکـردم     همان روز وقتی مرا به دستشو     

از فرصـت اسـتفاده کـردم و زود بـه اتـاق             . یکی از آنها رو به پنجره ایستاده بـود        . کردم
برق تکانم داد و بـه سـوی        . برگشتم آن پریز را شکستم و سیم لخت را به دست گرفتم           

خوردم با تخت،   دستم خراش برداشت و حالم متشنج شد از صدای بر         . تخت پرت شدم  
نگهبان آمد و صحنه را دید و داد و بیداد کرد که بیایید ببینید این چه بالیـی سـر خـود                      

پور، رئیس کمیته، خود را بـه         نگهبانها، افسر نگهبان، بازجوها و حتی زندی      . آورده است 
بازجویم، محمدی، که خیلی عصبانی شده بود گفت اگر مردی پاشو یک            . آنجا رساندند 

من هم بلند شدم و رفتم سـیم لخـت را بـه دسـت بگیـرم کـه               .  برو دست بزن   بار دیگر 
چـی خیـال کـردی بـرق اینجـا          ! … خـواهر   :جلویم را گرفتند، محمدی با فحش گفـت       

برایم سؤال ایجاد شد پـس چطـور کـولر روشـن            . گیرد  ضعیف شده است کسی را نمی     
 ایـن دلیـل مـرا    بعد تحقیق کردم فهمیدم حرف محمدی دروغ است و برق به          ! شود؟  می

  13.چون دمپایی پالستیکی پایم بود. نگرفت
وقتی دیدند که وضع این طوری است ریختند روی سرم چند مشت و لگد زدنـد و                 

ایـن فـشار   . فشار را بیشتر کردنـد . گفتند از این به بعد حق رفتن به دستشویی هم ندارد     
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 زحمـت آنهـا دو      کـردم،   توانست ادامه یابد چرا که وقتی من خـودم را راحـت مـی               نمی
حتی یـک بـار سـیگار تعـارف         . شان را عوض کردند     شد لذا خیلی زود روش      چندان می 

مواضع ضد و نقیضی داشتند؛ یکی تند برخورد      . کشم  گفتم سیگاری نیستم و نمی    . کردند
داد کـه نتـرس       آمد دلداری مـی     یکی می . شد  کرد یکی دیگر دایه دلسوزتر از مادر می         می

گویی و چیزی نداری، اذیـت        و وحشی نیستند، اگر بدانند راست می      اند    بازجوها هم آدم  
دادم،   دانـستم جـواب مـی       آنهایی را که صـالح مـی      . کرد  آمد سؤال می    یکی می . کنند  نمی

 کـامالً   …شناسم، خبری ندارم و       دانم، نمی   گفتم نمی   دانستم، می   آنهایی را که صالح نمی    
  .حواسم جمع بود

تاق بـه روی تخـت مـصلوب بـودم، غـذا سـر وقـت                حدود دو ماه که من در این ا       
خوردم، تا کمتر به دستشویی احتیاج پیدا کنم، چرا کـه وسـواس    اما من کم می . دادند  می

پیدا کرده بودم و برایم خیلی سخت بود که بنشینم و طهارت بگیرم لذا بیـشتر چیزهـای       
  .خوردم آبکی می

د، هر وقت هم مـورد غـضب        انداختن  گاهی که مورد رحمت بودم پتویی به زیرم می        
  .کردند طور لخت روی تور فلزی و فنری درازم می بودم همان

گاهی بعـضی از آنهـا   . در همین اوضاع و احوال بود که با برخی نگهبانها قاطی شدم 
کردنـد و از مـسائل شـرعی        ایـستادند و بـا مـن صـحبت مـی            آمدند و کنار تخت می      می
کردنـد کـه حـرف     سوخت و نصیحتم مـی  یم میشان برا  بعضی از ایشان دل   . پرسیدند  می

  .بزنم تا بیخودی کتک نخورم و شکنجه نشوم
: پرسـیدم ! مـرد : گفت! چی؟: گفتم. عزت رفیقت رفت  : روزی یکی از نگهبانها گفت    

به خـاطر   : گفت! چرا: مگر هم پرونده تو نبود؟ گفتم     ! مراد: کنی؟ گفت   از که صحبت می   
خودت را خالص کن، خالصه این بنده خـدا         گویم حرفت را بزن و        همین است که می   

  .دانم چه شد که مرد، بردنش قدر اذیت کردند نمی را این
. باز از روی امیدواری بـه صـحت خبـر شـک کـردم             . از شنیدن این خبر جا خوردم     

که سلمانی بند هم بود و بیشتر از بقیه با من           » ستار«روزی نگهبان قدیمی دیگری به نام       
از مـن  : ستار از مراد چه خبر؟ گفت: پرسیدم. دن موهای سرم آمد   قاطی بود، برای تراشی   

از من نشنیده بگیـر، کـارش را سـاختند، بـا لگـد زدنـد تـوی                  : گفت. بگو: گفتم! نپرس
  .اش برید که همان جا تمام کرد شکمش، مثل اینکه روده

اما پـیش خـود فکـر     . گرچه دلیلی نداشت که ستار دروغ بگوید      . باز هم یقین نکردم   
بخواهند یک دستی بزنند چه؟ پس بهتر اسـت احتیـاط           ) مأمورین کمیته (م اگر اینها    کرد

بعد از آن هر چه به من فشار آوردند که تو    . کنم و بخواهم که او را با من رو به رو کنند           
مـراد کـه در اختیـار       ! آقا: با مراد تا چه حد ارتباط داشتی، چه دادی و چه گرفتی، گفتم            
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: گفتم. ردند که اصالً مراد در کمیته نیست و در زندان قصر است           آنها وانمود ک  . شماست
دانـی مـراد      تـو نمـی   : رسـولی پرسـید   . پس او را بیاورید هر چه بگویـد حرفـی نـدارم           

او بندش با من فرق داشت، من بند چهار، پنج و شش بـودم او در بنـد                  : کجاست؟ گفتم 
  .سه بود

فـالن فـالن شـده تـو        ! ودتیخر خـ  : منوچهری سر این قضیه مقداری مرا زد، گفت       
تـر اسـت و       خوب اگر اینجاست پس چه بهتر، نزدیـک       : گفتم! دانی مراد اینجاست؟    نمی

تـو هـم اگـر      ! بینی، هیچ وقت    دیگر او را نمی   : خندید و گفت  . بیاوریدش رو به رو کنید    
پس بنویسید هر چـه او گفتـه مـن          : گفتم. روی پیش دست او     پررو بازی در بیاوری می    

  .  هر چه گفته استقبول دارم،
 بعـدها   14.به این ترتیب یقین حاصل کردم که مراد در زیر شکنجه جان باخته اسـت              

اند چشمش را تخلیـه       فهمیدم که ضربات سنگینی به سر و جمجمه و قفسه سینه او زده            
   15.و دندانهایش را خرد کردند

  
  شب نشینی

و دو ـ سـه   ، بازجوی خودم محمدی، آرش، کمـالی  )سر بازجو (16روزی مصطفوی
دست و پایم را باز کردند و گفتند بیا   . بازجوی دیگر آمدند به اصطالح خود شب نشینی       

مـصطفوی  .  ادعای دوستی و رفاقت کردند     … حالت چطور است و بهتری و        …! بنشین
دانیم   این عزت تا آنجایی که ما می      : گفت. سوادی من سوء استفاده کند      خواست از بی    می

محمـدی  . شخصیتش برای ما محترم است    . این قدر اذیت نکنید   او را   . پسر خوبی است  
، گرچه ما بـا ایـن عـزت         فرمایید  آقای مصطفوی واقعیت همین است که شما می       : گفت

زنمـش و او ناراحـت        دشمنیم و او متهم من است و مـن بـازجوی اویـم و گـاهی مـی                 
همها بـه ایـن     شوم، ولی در حقیقت من از بین تمام مت          شود، اما خودم هم ناراحت می       می

اید که کسی با ده نفر رفیق و ایـاق باشـد              دیده: بعد مثال زد و گفت    . شخص عالقه دارم  
ولی مایل است با یک نفر از آنها به گردش برود، با یکی تفریح کنـد و سـینما بـرود، از               

من هم از بین تمام متهمهـا کـه زیـر دسـت             . بین ده تا دوست به یکی بیشتر عالقه دارد        
لطـف  : من خنده تلخی تحویلش دادم و با طعنه گفـتم         . ت خیلی عالقه دارم   دارم، به عز  

ای به مـن      از عالقه جناب عالی است که من اینجا هستم، اگر شما عالقه           ! شما کم نشود    
. محمـدی از جـوابم جـا خـورد        . نداشتید اآلن من هم مثل بقیه متهمها در سـلول بـودم           

ام علیـه     از احـساسات مـذهبی    کردنـد     آنهـا سـعی مـی     . مصطفوی بحث را عوض کـرد     
  .استفاده کنند سوء) مجاهدین(کمونیستها و یا سازمان 
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دانـم    گـویم و مـی      دانی، راستش من هیچ وقت دروغ نمی        عزت می : مصطفوی گفت 
شما آدمهای خائن و وطن فروش نیستید، مخصوصاً شماها که از تیپ مذهبی هستید به               

گوییم شـما عوامـل       امه و در تلویزیون می    این همه که در روزن    . جایی هم وابسته نیستید   
واقعـاً  . دانی که دروغ است و شما به هیچ جا وصل نیـستید             خارجی هستید، خودت می   

مملکت اگر به یکـی     . شما به کارتان صادق و مؤمن هستید و ما هم اینجا وظایفی داریم            
اریم که یـک    ما هم قبول د   . تواند روی پای خود بایستد       وابسته نباشد نمی   17از ابرقدرتها 

ما خود همه اینهـا را      . اند و فاسدند    عده از این افرادی که رأس کار هستند دزدند، کثیف         
دانیم، ولی ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم علیه آنها اقدامی کنـیم، چـون ایـشان بـه                     می

حـاال  .) منظورش امریکا بـود   (همان جایی که مملکت را نگه داشته است وابسته هستند           
خواهید بکنید، بر فـرض نـصف ایـران را هـم            وضعیت شما جنگ چریکی می    توی این   

. نـشیند   تفاوت مـی    تان کرد، مگر حاال امریکا بی       گرفتید و شوروی هم از آن طرف کمک       
این وسط باز مردم بدبخت جـان       . آید  آید، امریکا هم از جنوب می       شوروی از شمال می   
  …شوند و  دهند و له می خود را از دست می

سوادم کـه      و بی   کرد من آن قدر ساده      فکر می . ای آبکی مصطفوی طوالنی بود    تحلیله
شما هر کاری بکنید، به هـر جـایی برسـید،    : گفت. گیرم تأثیر توجیهات او قرار می  تحت

تفـاوت    امریکـا هـم کـه بـی       . شـود   آگاهانه یا ناآگاهانه پای شوروی به اینجا کشیده مـی         
پس مـا   . طلبی را بدهند    یچاره تاوان این قدرت   چرا باید بیخودی مردم ب    . نخواهد نشست 

من قبول دارم کـه در مملکـت نارسـاییها و           . نباید بگذاریم کار به این جاها کشیده شود       
عوامل . بروید مقاله بنویسید، انتقاد بکنید، ولی دست به اسلحه نبرید         . کمبودهایی هست 

اگـر چنـین کنیـد مـا هـم          خواهند که شما به این کار بپردازید، خب           بیگانه همین را می   
  .مجبوریم و وظیفه داریم شدت عمل به خرج دهیم

قـدر تحلیلهـا و مباحـث سیاسـی وی            کـرد و آن     پیش سایر بازجوها اظهار فضل می     
ام گرفته بـود      مایه و سست بود که من حاضر نبودم به آن پاسخ دهم و از ته دل خنده                  بی

بـه هـر حـال    . دادم  ا از دست نمـی    کردم و حالت جدی خود ر       اما باید خود را کنترل می     
شما حتی طاقت و تحمـل انتقـاد را هـم           : گفتم لذا در حد خودشان گفتم       باید چیزی می  

ندارید، برای مثال ببینید شما از این همه زندانی سیاسی که دارید فقط یک دهم آنها کار                 
ه و رانـی و نگهـداری جـزو    اند، باقی کارشان در حد پخش اعالمیه، سخن       مسلحانه کرده 

بعـد تأکیـد   . گوییـد  اید؟ شما دروغ مـی  پس چرا شما آنها را نگه داشته . انتقاد بوده است  
برای من امریکا و شوروی هیچ فرقی ندارنـد و زیـر علـم هـیچ کدامـشان سـینه                    : کردم
اگر روزی این کـشور چـه از طـرف    . زنم، نه آلت دست این یکی هستم نه آن یکی           نمی

در معرض خطر قرار بگیرد، این شماها هستید که فرار          شوروی و یا چه از طرف امریکا        
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سـپس بـه اشـغال ایـران در        . کنـیم   مانیم و مقاومت می     خواهید کرد، باز ما هستیم که می      
 کردم و گفتم همین ارتش شما بود که فرار کرد و اگر مقـاومتی                جنگ جهانی دوم اشاره   

را کشتند ولـی دولـت      هم صورت گرفت از طرف همین مردم بود، آنها خیلی از روسها             
اگـر ورق برگـردد و   . حاال هم اوضاع هیچ فرقی نکرده است . عرضه نداشت کاری بکند   

کنـیم، مـا      مانیم و فداکاری می     ما می . ای شود، شما حتماً فرار خواهید کرد        به ایران حمله  
مان اعتقاد داریم     آدمهایی هستیم که به میهن    . دهیم  شعار نمی . ورزیم  مان عشق می    به وطن 
مثـل شـما نیـستیم کـه یـک روز           . ای از خاکش به دست کسی بیفتـد         گذاریم ذره   و نمی 

بحرین را استان چهاردهم بنامیم و بدانیم و شـعار دهـیم کـه بـا چنـگ و دنـدان از آن                       
پس ایـن مـا نیـستیم کـه         . کنیم و یک روز دیگر آن را دو دستی تقدیم کنیم            پشتیبانی می 

من اگر جای حاکمین فعلـی بـودم        . زار دیگرانید آلت دست دیگران هستیم، بلکه شما اب      
آنهـا ایـن    . تمام بدبختیهای ما زیر سر همین نفت اسـت        . دادم  ای نفت به کسی نمی      قطره

. دهند طبق دلخواه آنها باید خرج کنـیم  برند، پولی را هم که به ما می نفت را به تاراج می  
هـای   بیـاییم سـهام کارخانـه   سومی و توسعه نیافته،  چه دلیل دارد که ما یک کشور جهان   

مـصطفوی  . گـذاری اسـت   آلمانی را بخریم، در حالی که کشور خودمان نیازمند سـرمایه          
اند ما وظیفه داریم از اقتـصاد         اعلی حضرت همایونی در یکی از صحبتهایش گفته       : گفت

شوند، اگر آنها ورشکسته شـوند        غرب پشتیبانی کنیم چون اگر نکنیم، آنها ورشکسته می        
توانستند   آنها ورشکسته بودند، نمی   . بله درست است  : گفتم. رود   ما هم از بین می     اقتصاد

روی پای خود بایستند باید شـما پـول بدهیـد تـا آنهـا روی پـای خـود بایـستند و بـه                         
آیا این کار احمقانه نیست کـه مـا بـرای اکتـشاف و              : بعد گفتم . استعمارشان ادامه دهند  

ارج تکنـسین بیـاوریم آن وقـت در دریـای شـمال             استخراج منابع نفتی کشورمان از خـ      
انگلستان و امریکا مگر بودجه و پـول  . گذاری کنیم   انگلستان برای استخراج نفت سرمایه    

حاال ببینیم شما وابسته هستید یـا مـا؟         . کافی ندارند که ما باید به پشتیبانی از آنها برویم         
  .زه کنیمپس به ما حق بدهید که باید با این روش حکومتداری مبار

سـعی هـم    . شـود   دانستم که بیان همین اندازه از نظریاتم، بـرایم گـران تمـام مـی                می
زنـم، دائـم بـین     غرضـانه مـی   سوادم و ایـن حرفهـا را بـی    کردم جا بیندازم که من بی   می

خواهم   سواد با این صحبتها نه می       دانید که من بی     گفتم می   کردم و می    صحبتهایم تأکید می  
پس باور کنیـد  . دهد کسی به من پست و مقام نمی. نه وزیر و وکیلرئیس جمهور بشوم   

دکتـر و   ! عـزت : گفـت   یکـی از آنهـا مـی      . زنـم   وظیفه شرعی دارم که این حرفها را مـی        
تـو اگـر    . سواد درس یاد بگیرند، تو معلم همه آنها هستی          مهندسها باید بیایند از توی بی     

  .سواد مملکت ما باشی وای به حال باسوادها بی
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زدنـد و    آمدند، می   مرتب می . آمد  باحث این شکلی بین من و بازجوها زیاد پیش می         م
کـردم بـه قـول        از آنجا که من در بازجوییها با آنها برخـورد تنـدی مـی             . کردند  اذیت می 

خودشان برای اینکه متهمین دیگر پررو نشوند، در همان اتاقی که مـرا بـه تخـت بـسته                   
آوردنـد کـه روی صـندلی بنـشینم،           اهی صندلی می  گ. کردند  بودند بحث و بازجویی می    

گذاشـتند و مـن یـک دسـتی           بستند و کاغذی روی دسته صـندلی مـی          دست چپم را می   
البته در این زمان یک دست بلوز و شـلوار زنـدان بـه مـن                . نوشتم  چیزهایی برایشان می  

  .پوشانده بودند
فتم حال نوشـتن    گ  زدم، اگر می    من از آن دست آدمهایی بودم که یک کالم حرف می          

دیگر حریفم نبودند، باالجبار به اختیـار خـودم         . نوشتم  ندارم، به هیچ صورتی دیگر نمی     
به نگهبان  . بنویس، هر وقت خسته شدی برو بخواب      : گفتند  می. سپرده بودند که بنویسم   

مـن هـم    . شدند که این جوابها را بنویسد، اگر خسته شد برود استراحت کنـد              آور می   یاد
خوردیم،   رفتیم، آش می    کردم که ما کوه می      های قبل را نشخوار می      ها و گفته    ههمان نوشت 
خـوردیم،    رفتیم، فالن جـا آبگوشـت مـی         خوردیم، سینما می    کردیم، خرما می    ورزش می 

آنها خیلی  . دادم  شان نمی    مطلب به درد بخوری به دست      …گوشتش چنین و چنان بود و     
کردنـد کـه توضـیح        ا سؤاالتی درآورده و طرح می     ه   نوشته  خواندند، از توی آن      می  !دقیق
دانـستم کـه از       کردم و می    ام محمل درست می     من هم از قبل برای هر نوشته و گفته        . بده

پیچاننـد و     کردند مرا مـی     آنها فکر می  . کردم  چه خواهند پرسید، خود را آماده جواب می       
پیچانـدم، گـاهی      مـی باالخره آتویی از من خواهند گرفت، ولی در حقیقت مـن آنهـا را               

سواد چطور مـا را سـرکار گذاشـته و            گفتند، ببین این آدم بی      شدند می   خیلی ناراحت می  
بنـدی و     کـردیم دسـته     ما اگـر از یـک روشـنفکر سـؤال مـی           . دهد  چه شکلی جواب می   

  .آید داد، ولی از سر و ته جوابهای عزت هیچی درنمی بندی شده جواب می طبقه
وم و گنگ بود تا اگـر روزی گنـدش در آمـد و از جـای                 من همواره جوابهایم نامفه   

عـزت بـه ایـن دو سـؤال         : یک شب  محمدی گفت    . دیگر لو رفت توجیهی داشته باشم     
شام آبگوشـت   . نشستم و نوشتم بعد شام آوردند     . باشد: گفتم. باید جواب درست بدهی   

بـه  . ته شـدم نیم ساعتی که نوشتم، خس. زمینی و چند تا لوبیا بود شامل دو ـ سه تا سیب 
شـود و     زمینیهایش را بخـورم، اگـر بمانـد سـرد مـی             نگهبان گفتم آن کاسه را بده، سیب      

: خوردم بازجو رسـید، پرسـید       زمینیها را می    در حالی که سیب   . شود خورد   ماسد، نمی   می
من تا صبح هـم     : چطور؟ گفتم : گفت. تر است   این واجب : گفتم. تر بود یا آن     این واجب 

غرغرکنـان، زد و    . شـود خـورد     لی ایـن اگـر سـرد شـود دیگـر نمـی            توانم بنویسم و    می
حاال من هم   : گفتم. تر است   حاال آن واجب  : گفت. محتویات کاسه را ریخت روی زمین     

توانم بنویسم، عـصبانی شـد و مقـداری بـد             نمی: هر کاری کرد گفتم   . توانم بنویسم   نمی
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رفـتم  . که بگذار بـرود، بخوابـد     وبیراه نثارم کرد و رفت بیرون، به نگهبان هم اشاره کرد            
  .خوابیدم

این بار  . فردا شب دوباره صحنه تکرار شد، سؤال آوردند که بنویسم غذا هم آوردند            
. نویـسم   دیـد دارم مـی    .  شب بود که بازجو آمد     5/8نوشتم، ساعت     غذا نخوردم فقط می   

ی، نویـس   دوباره داری مزخـرف مـی     : برگه را گرفت و کمی نگاه کرد، با عصبانیت گفت         
اگـر  : خورد، مثل اینکه بهتر است بروی در اتاق بازجویی بنویسی گفتم            اینها به درد نمی   

آن : خواست برود که گفـتم      می. مرا آنجا هم ببرید، بیشتر از این چیزی ندارم که بنویسم          
! ای ؟   مگـر شـام نخـورده     : شود چیزی از آن را خورد یا نه؟ پرسید          کاسه را بده ببینم می    

دیدم روغن روی غذا ماسیده اسـت، گذاشـتمش   . تر بود مشب این واجبنه خیر ا : گفتم
کاسه را با خود بیرون برد به نگهبان گفت         . خیلی التماس کرد که بخورم، نپذیرفتم     . کنار

خـورم، شـام    الزم نکرده، من نمی: گفتم. برو آشپزخانه و شام مرا بیاور و بده این بخورد 
. به هـر جهـت او کـار خـود را کـرد            . خورم  یمن این است و من فقط جیره زندان را م         

. بـود  غذایش دو سیخ کباب کوبیده، کمی نان تافتون و سبزی و یک نوشـابه سـون آپ                
وقتی . حدود دو سال بود که دستم به گوشت و کباب نرسیده بود           . گفت که پیاز نیاورند   

ولـع  . مبوی کباب در سلول پیچید، آب دهانم راه افتاد، خیلی هوس کرده بودم که بخور              
پـا روی نفـسم گذاشـتم و        ) محمـدی (به خاطر خـرد کـردن ایـن فـرد           . شدیدی داشتم 

در حالی که در درون برای خوردن کباب غوغایی داشتم، اما نخـوردن و خـرد                . نخوردم
گفتم برای خوردن ایـن     . اصرار کردند که بخورم   . تر بود   کردن این آدم برایم لذت بخش     

 و متهمی بیش نیستم و همان جیره زنـدان          یکه زندان غذا من باید بازجو بشوم در حالی        
:  اش گذاشت و گفـت    نهایت عصبانی شد، دستش را روی بیضه        محمدی بی . خورم  را می 

تو بخور، این الیقش    : بعد آن را انداخت جلوی نگهبان و گفت       . خوری  به تخمم که نمی   
  .ابیدمزمینی در آوردم و خوردم و خو از آن کاسه ماسیده دو عدد سیب! نیست
  

  سی مرغ
های من که کمتر کسی جرئت انجـام آن را داشـت، آنهـا را خیلـی                   این نوع برخورد  

خواست مقاومت کنـد      شد و می    گاهی اگر کسی دستگیر می    . کرد  عصبانی و ناراحت می   
شـاهی    خـواهی مثـل عـزت       گفتند فالن فالن شده تو هـم مـی          زدند و می    خیلی او را می   

   ….ای قهرمان شوی، کور خوانده
زدند تا بـه      بازجوها که از دست من حسابی کالفه شده بودند به هر کاری دست می             

برخی از دستگیر شدگان که ارتباطی در گذشـته بـا مـن داشـتند و یـا                  . زانویم در آورند  
رو کـردن   کسی که حرف و مطلبی حتی کوچک و ناچیز درباره من گفته بود برای روبـه          
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آنها درست بود، برای خراب نشدن حرفهایی کـه         اگر حتی حرف    . آوردند  باالی سرم می  
از قبل زده بودم و نیز به خاطر به میان نکشیدن پای دیگری، حـرف و اعتـراف آنهـا را                     

  . کردم قبول نمی
عـزت تـا    : صبح روزی محمدی مرا به اتاق بازجویی آورد و زیر گوشم زد و گفـت              

کنـی کـار تمـام شـده      مـی زنی، تو فکر  خواهی ادامه دهی، چرا حرفهایت را نمی       کی می 
دیگـر  . کـنم   مـن چیـزی برایـت رو مـی        : گفـت . من حرف دیگـری نـدارم     : گفتم. است
جریـان  : گفـت . گـویم  بگو، اگر چیزی باشد مـی : گفتم. خواهم به خاطر این بزنمت  نمی

فهمیدم که مهدوی دوباره دستگیر     . پسر الغر چیست؟ او کیست؟ یک لحظه جا خوردم        
 قبل از   53اوایل سال   . ک سال و نیم زندان محکوم شده بود       اکبر مهدوی به ی   . شده است 

ام را برایش گفتم و خواسـتم کـه           ای از پرونده    اینکه او از زندان قصر آزاد شود، خالصه       
در ارتباط با مشهد، آن پسر الغـره از طریقـی غیـر از              «به وحید افراخته پیغام برساند که       

خانه مـشهد کـه        از حسن ابراری و صاحب     به این ترتیب با نام نبردن     . »من لو رفته است   
خواستم از بروز مشکالت احتمالی و بعدی بـرای اکبـر             حسن را شناسایی کرده بود، می     

به او تأکید کردم چنانچه در آینده باز دسـتگیر شـد از ایـن پیغـام      . جلوگیری کرده باشم  
ی اگـر   حتـ : گفـتم . حرفی به میان نیاورد چرا که من تمامی آن را تکذیب خـواهم کـرد              

شکنجه شدی و مجبور شدی چیزی بگویی اگر با من رو به رویت کردند بایـد بگـویی                  
  . که دروغ گفتم، این اقدام احتیاطی هم به نفع من و هم به مصلحت اکبر بود

 او را خیلی زده و اذیت کرده بودند و او هم با مردانگی، مطالـب خیلـی زیـاد و بـا                      
  . بیان این پیغام شده بوداهمیتی را نگفته بود، اما مجبور به 

مهدوی همه  : گفت. کنی  دانم درباره چه صحبت می      به هر حال به محمدی گفتم نمی      
دستهایم را از زیـر پـا دسـتبند زده          ! بینیم  حاال می : گفت. دروغ گفته : چیز را گفته؟ گفتم   

طور گوشـه اتـاق روی زمـین          همین. کرد  کمرم هم درد می   . توانستم بایستم   بودند و نمی  
با اشاره محمدی، مهدوی را هـم بـه آنجـا           . ابیدم، هر کاری کرد که بلند شوم، نشدم       خو

جریان ایـن   ! اکبر  : محمدی گفت . ای صحبت کردیم    سالم و علیک و چند کلمه     . آوردند
دانم،  این به من گفت اگر وحید را دیدی، بگو که پـسر                نمی: پسر الغره چیست؟ گفت   

بعد از یک ساعت و نیم کـه بـا مـن حـرف              . گوید  دروغ می : گفتم. الغره، لو رفته است   
زدند، دستم را باز کردند و روی صندلی نشاند، مهـدوی را هـم روی صـندلی دیگـری                   

شـود کـه    باالخره معلوم می: سپس به دست هر یک از ما شالقی دادند و گفتند      . نشاندند
 مـن تـو را    : بـه اکبـر گفـتم      …گوید، یا اهللا همدیگر را بزنیـد        کدام یک از شما دروغ می     

 داشـتی نبایـد بـه ایـن      بیچاره کردم، باعث شدم که وارد این کارها بشوی، تو زن و بچه      
دانی   زنم، خودت هم می     کشاندمت، پس حق داری که بزنی، ولی من تو را نمی            کارها می 
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ای   دانم که تو مجبور شده      شوم، می   ام با این حال بزن، ناراحت نمی        که چیزی به تو نگفته    
این همان قراری بود که با او داشتم که در صورت دستگیری مجـدد و               . وییکه دروغ بگ  

گند همه  ! بابا: اکبر مهدوی عصبانی شد گفت    . گوید  رو شدن بگویم که او دروغ می        روبه
ای و راحتم     بگو که این حرف را گفته     ! حرف بزن   ! ای ندارد     چیز درآمده، مقاومت فایده   

اما من نزدم، هر چه گفتند بزن       .  سیلی به گوشم زد    با اصرارهای بازجو، اکبر آهسته    . کن
  . زنم گفتم سرم را از تنم جدا کنید نمی

هر دو سرمان پـایین     . به ما گفته بودند که سرتان را پایین بگیرید و به هم نگاه نکنید             
بود که یک دفعه وسط صحبت و چانه زدن، سرم را باال گرفتم و اشاره کـردم کـه بگـو                     

. آنها شروع کردن به زدن من با لگد و شالق         . شود  نه کار خراب می   من دروغ گفتم و گر    
مهدوی که کتک خوردن مرا دید، گردنش را کج کرد و گفت آقای محمـدی مـن دروغ                  

دیدم اگر دروغ نگویم زیر کتکهای شما از بـین    ! بله: گفت! تو دروغ گفتی؟  : گفت. گفتم
بعد از من   ! تو پا شو برو   : فتمحمدی رو به من گ    . روم، مجبور شدم که دروغ بگویم       می

امـا وقتـی او   . ام مـن راسـت گفتـه   : گویـد  زنند که اکبر می به او ده ـ بیست تا شالق می 
  . ام زدید، دلم سوخت ، تو رو در بایستی گیر کردم که گفتم دروغ گفته را می) عزت(

محمدی عـادت داشـت وقتـی    . دو ـ سه روز بعد دوباره مرا به اتاق بازجویی بردند 
کرد و بعد آرام آرام به عمـق داسـتان     ای از آن را رو می       آمد اول گوشه    لبی دستش می  مط

حـاال چـه داری     ! بفرما: آن روز در اتاق بازجویی عکسی داد دستم و گفت         . شد  وارد می 
 دسـتگیر شـده بـود و        18علیرضا کبیری . که بگویی؟ نگاه کردم دیدم عکس علیرضاست      

ها و حالت عکس فهمیدم که         از روی شماره   19.بودمطالبی را نسبت به من اعتراف کرده        
گرفتینش که گرفتید، این    : گفتم! گرفتیمش: محمدی گفت . داخل کمیته گرفته شده است    

کار دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، هر کسی که داخل این کارها شود باالخره                  
ید پیـه ایـن روزهـا را    گذارد با کسی که پا به این راه می. شود روزی دستگیر یا کشته می   

دانی   راجع بهش هر چه می    : گفت  . هم به تن مالیده باشد و فکر همه چیز را کرده باشد           
. اصالً صالحیتش را نداشت   . بچه سال بود  . من اصالً با این هیچ کاری نکردم      : گفتم. بگو

پـس تـو رفتـی      : بلـه، گفـت   : بچه سال بود؟ گفـتم    : گفت.  خورد      به درد این کارها نمی    
یشش که کارش را بکنی چون بچه سال بود هیچ کاری نکردی، وگر نه پس این رفـت                  پ

مـن  : کردی؟ گفـتم    و آمدهایی که با او داشتی به چه دلیل بود؟ به چه مبنایی رفاقت می              
نه این درست نیست، او درباره تـو خیلـی حـرف            : گفت  . آمد  رفتم، او هم می     هیئت می 
زنم، با ایشان هم هیچ کاری نکـردم، هـر کـاری            ولی من حرفی ندارم ب    : گفتم. زده است 

   .خواهی بکن می
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سی نفر اسـت،   مسئله یکی ـ دو نفر نیست، مسئله  : محمدی در بین حرفهایش گفت
ام در    هـای قبلـی     هنگـام شـالق خـوردن بـه گفتـه         . تو سی نفر را به گروه معرفی کردی       

ام یا نه؟ هر چـه فکـر          هکردم که ببینم آیا جایی صحبتی از سی نفر کرد           بازجویی فکر می  
دار    سی نفره به دره شـیب      49کردم دیدم ما جایی با سی نفر نرفتیم، فقط روزی در سال             

و دریاچه تار دماوند رفتیم، احتماالً کبیری و مهدوی هم با ما آمده بودند، و حـاال آن را                   
  . لو داده اند
: تـه اسـت، گفـتم     دانستم که آن روز اکبر مهدوی بعد از رفتن من بـه او چـه گف                 نمی

رو کردید و گفت که درباره من دروغ گفته است، علیرضا هم              دیدی پریروز اکبر را روبه    
مثل او، شاید خیلی کتک خـورده و مجبـور بـه گفـتن دروغ شـده باشـد، اگـر راسـت                       

خر خودتی، بعد از اینکه رفتی اکبر گفت کـه          : گفت. رو کن   گویی بیاور و با من روبه       می
عزت من  : اکبر گفت . دوباره رفتند و مهدوی را آوردند     . من که نگفتم  :گفتم. تو چه گفتی  

: گفـتم . زننـد  برنـد و مـی   اگر قبول نکنی مـرا مـی  ! توانم دروغ بگویم، توگفتی  دیگر نمی 
  . تان در آمده است این دفعه کار هر دو تای: محمدی گفت. نگفتم

بعـد  .  نیـاوردم  من هم به روی خود    . خبر سی نفر را محمدی بین حرفهایش زده بود        
. گـویم   من زیر شالق چیـزی بـه تـو نمـی          ! آقای محمدی بیخود اذیت نکن    : به او گفتم  

  !خب آزمایش کن: گفتم . گیرم من هم زیر شالق حرف از تو می: گفت
بیـست ـ سـی تـا     . ما را به اتاق حسینی بردند؛ اکبر را به تخت بستند و مرا به آپولو

مـن  ! زنید چرا مرا می: گفت زد و می   اکبر داد می  . اوشالق به ما زدند یکی به من یکی به          
شرایط واقعاً حساس و رقت باری پیش آمده بـود،  . گوید این دروغ می! گویم  راست می 

واقعـاً شـرایط سـخت و       . زدند و من ناچار بـودم کـه تحمـل کـنم             گناه می   دوستم را بی  
فـشارهایی قـرار    دو تا دوست صـمیمی ، دو تـا بـرادر در شـرایطی و در                 . دشواری بود 

زدند،   او را که می   . گیرند که مجبور شوند رو در روی هم حرفها و ناسزاهایی بگویند             می
مـرا کـه    . گـویم   گفت، راسـتش را مـی       گوید، او به من می      زد که عزت دروغ می      نعره می 

گـویم عکـس العمـل        زدند برای اینکه آنها را سیاه کنم ونشان دهـم کـه راسـت مـی                 می
گـویی؟ یکـی دو        چـرا دروغ مـی     … مادرت را  …اکبر زنت را  :  گفتم تندتری نشان دادم  
محمدی که حسابی خسته و  . خودشان خسته شدند  . من چیزی نگفتم  . ساعتی ما را زدند   

و خواهر اکبر و خواهر وحید و خواهر آن پـسر           ! خواهر تو : کالفه شده بود فریاد کشید    
خالصه من چیـزی    ! ام کردید   بس کنید، دیوانه  ! … ، ای خواهر، مادر   …، را گ  … الغره و 

نگفتم، تا ساعت یک بعدازظهر اذیت کردن اینها طول کشید، که سر و کله رسولی پیـدا                 
آمد ضامن من شد که این را رها کنید، قـول           . شان بود   رسولی به اصطالح امام زمان    . شد
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توانـستم بگـویم،      شد نمی   آمد و ضامن می     او هر وقت می   . دهد که حرفهایش را بزند      می
  .گویم گفتم بله هر وقت چیزی یادم بیاید می ه، مین

بردنـد و     هنگـامی کـه مـرا بـاال مـی         . لذا با ضمانت رسولی ما را باز کردند و بردنـد          
آمدند، من در حالی که نگهبانها زیر بغلم را گرفته و مرا              بازجوها عصبانی پشت سرم می    

ه دیگر دیوانـه شـده بودنـد،        بازجوها ک . بردند یک دفعه زدم زیر خنده       با بدبختی باال می   
ایی کـه داری      خندی؟ خیلی خوش رقصی کرده       چرا می  … ای مادر  …ای خواهر : گفتند
به محمدی گفتم دیدی صبح گفتم که زیر شالق چیزی به           ! چرا نخندم : خندی؟ گفتم   می

خواهی برایت بگویم که تو چه چیـز          گویم و آخرش هم حرف من شد، حاال می          تو نمی 
تـو جریـان سـی نفـر را         : گفـتم ! بگو ببینم : گفت. که زیر شالق نیستم   خواهی؟ حاال     می
 که دسـتگیر    51ام هست سال      قضیه آن داخل پرونده   : گفتم! خب آره : گفت. خواستی  می

 دماونـد، هـیچ کـار سیاسـی هـم           دریاچـه تـار   شدم گفتم ما سی نفر بودیم که رفتیم به          
ام، تـو بـرو       من این قضایا را گفتـه      قبالً   20نداشتیم، فقط برای تفریح و کوهنوردی رفتیم،      

هیچ مطلب مهمی نیست و هیچ یک از آنها را من بـه گـروه معرفـی                 . پرونده مرا بخوان  
خوردند، دو ـ سه تایی از آنها قبالً زندان  اشان بچه بودند به درد سازمان نمی نکردم، همه

  .ا حرفم را باور کنیدتوانید بروید از آنها بپرسید ت کنم هنوز هم باشند، می بودند، فکر می
اش کرده بودم و موضـوع را زیـر شـکنجه بـه او نگفـتم از       محمدی از اینکه مسخره   

 دهان مرا …کوره در رفت و در وسط راه پله شروع به کتک زدنم کرد که خواهر و مادر          
  . گویی این طوری بود  حاال می…سرویس کردی، مادر مرا گ

ال دسـتگیری علیرضـا کبیـری دسـتگیر      اصغر مهدوی برادر اکبر مهدوی هم بـه دنبـ         
 و سیدعلی حسینی، گروهی را تـشکیل داده بودنـد و            22 او به اتفاق حمیده حیاتی     21.شد

با کچویی  . خواستند چند قبضه اسلحه هم از مشهد تهیه کنند          قصد فعالیت داشتند، و می    
ی و  اینهـا افغـان   . هـا نخریـد     از این اسلحه  : هم مشورت کرده بودند که کچویی گفته بود       

وقتـی همـه    . دهنـد   شوند و جایی کار دستتان مـی        کنند و خراب می     گیر می . سازند      دست
کچویی با اینکه آنها را نهی کرده بود        . دهند  شوند کچویی را هم لو می       ایشان دستگیر می  

اما از آنجا که ساواک را در جریان نگذاشته بود او را به اتهام تکرار جرم بـه زنـدان ابـد      
یکی . کند  اصغر مهدوی در بازجویی به دو مسئله درباره من اعتراف می          . دکنن  محکوم می 

  23.مخ جمع و دیگری ترور شعبان بی درباره حسین شعبانی و منزل خیابان صاحب
حسین «جمع و صاحبش      تا این زمان من از بیان هر نوع اطالعی درباره خانه صاحب           

ل از رفـتن بـه مـشهد، آنجـا را           قبالً گفتم که من قبـ     . خودداری کرده بودم  » فروش  سرکه
تخلیه کرده بودم، اما همچنان وسایلی در آنجا انبار کرده بودم ضمن اینکه خود حـسین                

او بعد از دستگیری من به اصغر مهـدوی مراجعـه           . فروش هم سمپات ما شده بود       سرکه
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تو که داداشت در زندان است ازش بخواه که از عزت بپرسد راجـع بـه                «: کرده گفته بود  
ام گذشـته بـود کـه اکبـر           تقریباً یک سال از دستگیری    ! نه من چیزی گفته است یا نه؟      خا

لـذا از   . خـورد   دریافتم که دیگر آن خانه به درد نمـی        . موضوع را با من در میان گذاشت      
آنجـا  . های سازمان پیغام دادم که دیگر به آن خانه رفت و آمد نکنید              داخل زندان به بچه   

پندارنـد   دهند و مـی   ها هم به این پیغام اهمیت نمی        بچه.  ندارد از نظر امنیتی وضع خوبی    
به خاطر رو شـدن     . ام، لذا آنجا را تخلیه نکرده بودند        که به خاطر خود این حرفها را زده       
آوردنـد کـه مطلبـی و حرفـی دربـاره آن              فشار مـی  . این قضیه نیز من خیلی اذیت شدم      
  .کردم مقاومت میخواستند، و من  اعتراف کنم و آدرس خانه را می

نگویم، تـصمیم بـه   ) اش حسین شعبانی و خانه  (برای اینکه چیزی درباره این جریان       
خواستند مرا از طبقه سوم به طبقه دوم بیاورند، خودم  یک بار وقتی می. خودکشی گرفتم

یکی ـ دو سـاعت   . را از طبقه سوم به پایین پرت کردم اما متأسفانه یا خوشبختانه نمردم
بعد مرا  . ودم و از آنجا که کتفم قبالً آسیب دیده بود، دوباره دردش شروع شد             هوش ب   بی

از بـس شـما مـرا       : چرا این کار را کردی؟ گفـتم      : به همان اتاق کذایی بردند و پرسیدند      
کمی . خواهم زنده بمانم و این شرایط را تحمل کنم          توانم و نمی    کنید دیگر نمی    اذیت می 

 گرفتنـد و رفتنـد      اصـغر مهـدوی   جمـع را از       انه صاحب دلداری دادند و رفتند آدرس خ     
شناسـمش و زدم زیـر    نمـی : گفتم. مرا با او رو به رو کردند  . شعبانی را گرفتند و آوردند    

: ای بـود، بـه مـن گفـت          فروش واقعاً آدم ساده و بی شیله و پیله          همه چیز، حسین سرکه   
: زجویش هوشنگ گفـت   به با ! تو مستأجر من بودی   ! شناسی؟  چطور نمی ! حسین آقا منم  

او را کمی   . این مستأجر من بود ولی هیچ کاری با من نداشت و من چیزی از او نگرفتم               
قـصد نداشـتند کـه او را بزننـد و           . رفـت   زدند چون مسن و ضعیف بود زود از حال می         

خواستند با این کار مرا اذیت کنند و دلم را به رحم بیاورند تا حرف                 اذیت کنند بلکه می   
شناسمش و کاری و فعالیتی با        رو کردند، گفتم نمی     به   بار دیگر هم مرا با او رو       یک. بزنم

نـه مـن    : گفت! دانی بگو   اگر تو چیزی از من می     ! حاجی: خطاب به او گفتم   . ام  او نکرده 
  .ام را بهش اجاره داده بودم چیزی ندارم فقط خانه

چـار احـساسات شـد      او د . بعد مرا پیش چشم او دراز کردند و با لگد و شالق زدند            
یک چیزهایی همین طور سرهم کرد و گفـت         ! گویم  برایتان می ! نزنیدش! نزنیدش: گفت

بینی بـا     می! فهمد  زبان خر را چاروادار می    : هوشنگ بازجو گفت  . البته نه همه واقعیت را    
بـه  : گفتم. به خاک سیاه نشاندیش، حاال بگو حرفهایش را بزند        ! این بدبخت چه کردی؟   

  ! ست که حرف بزند یا نهمن مربوط نی
گفته بـود   . مخ بود   مطلب بعدی که اصغر مهدوی اعتراف کرد درباره ترور شعبان بی          

عزت و دوستش بعد از ترور چون دوستش زخمی شده بود به خانه ما آمدند و ما زخم                  
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وقتـی آنهـا    . این مطلب تازه و جدیدی برای بازجویان بود       . دوست او را پانسمان کردیم    
مـخ جمـع      ر دستگیرشدگان را در خـصوص دخالـت در تـرور شـعبان بـی              اعتراف دیگ 

 به شدت از اینکه این مدت من این موضوع را از آنها کتمان کرده بودم عصبانی          24کردند
اکبر، برادر اصغر را هم به خاطر اینکـه موضـوع        .  لذا با عصبانیت تمام مرا زدند      25.شدند

ردن او برای من بسیار ناگوار بـود ولـی   کتک خو. را لو نداده بود آوردند و حسابی زدند 
  .ای نداشتم جز تحمل و صبر چاره

  
  زنگ تنفس

از نیمه دوم سـال     .  تعدادی از مبارزین دستگیر شدند     1353 آذر   16به این ترتیب در     
عوامل کمیته به فکر افتادند که اتـاقی        .  آمار دستگیر شدگان سیاسی رو به فزونی بود        53

اق شکنجه و بازجویی تبـدیل کننـد، لـذا وانمـود کردنـد کـه           را که من در آن بودم به ات       
: گفتنـد . انـد  بازجویی من تمام شده و مطالب و حرفهای الزم را از من بـه دسـت آورده               

تو حرفهایت را گفتی  و حرفهایی را هم که نگفتـی مهـم            . ات تمام است    عزت بازجویی 
آنهـا بـا    . ستیمت قصر بلند شو گورت را گم کن و برو تا پایت خوب شود و بفر             . نیست

خواستند که از طرف من خاطر جمع باشند که در داخـل سـلول                این حرف و تظاهر می    
  .زنم دست به خودکشی نمی

خواسـتند مـرا      با این کـار مـی     . مرا به سلولی بردند که دو غیر مذهبی در آنجا بودند          
ها مـنِ متعـصب     از نظر آن  . کردند  های مذهبی هم سلول نمی      غالباً مرا با بچه   . عذاب دهند 

در چنین موقعیتهایی سعی مـن بـر آن         . کشیدم  مذهبی باید در کنار غیر مذهبیها زجر می       
) هـم سـلولیهای غیرمـذهبی     (بود که با رفتارم بر روی آنها اثر بگذارم و همیشه هم آنها              

چـرا کـه آنهـا      . خواست که من با آنها هم سلول باشم         شدند و دلشان می     زده می   خجالت
بـا اینکـه    . شـدند   گرفتند و از افسردگی خارج مـی        با من بودند روحیه می    طی زمانی که    

بعـضی وقتهـا    . رسیدم  وضع خودم خیلی درب و داغان بود اما تا جای ممکن به آنها می             
گرفتم و بـه دستـشویی        که بر اثر شالق خوردن قادر به راه رفتن نبودند، آنها را کول می             

شان، زیـر     نشاندم  گرفتم، داخل دستشویی می     میحتی برای بعضیها خودم آفتابه      . بردم  می
  .…شستم و شان را می بردم دست گرفتم، می شان را می بغل

کـردم    این برخوردها و کارهای من نسبت به ایشان از روی اعتقاد بود و وانمود مـی               
خواسـتم آنهـا فکـر نکننـد کـه            مـی . کند که به آنها کمک کنم       که اینجا مذهب حکم می    

گاهی اوقات داخل سلول با بعضیها بحثهای ایـدئولوژیک        . عی است مذهب چیزی ارتجا  
کردنـد، چـون    گیـری نمـی   کردیم، البته آنها مخالف بودند ولی  به خاطر مـن موضـع           می
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شوم و همـین عقیـده مـرا          دانستند که من به خاطر مذهب و اعتقادم دارم شکنجه می            می
  . نگه داشته است

گفتیم، اما آنها هیچ کس        یا علی یا زهرا می     خوردیم، یا حسین،    ما هر وقت شالق می    
. بیا و به داد ما برس» یا استالین» «یا لنین» «یا مارکس «توانستند داد بزنند      نمی. را نداشتند 

تـأثیر    دادیم و گاهی هم مأمورین تحـت        ولی ما به ذکر نام ائمه اطهار خود را تسکین می          
  .گرفتند قرار می

روزی در سلول باز شد و من در کمال . سلول بودمسه ـ چهار روزی بود که در این  
او را به اتهام اجـاره      . را به داخل انداختند   ) فروش  سرکه(تعجب دیدم که حسین شعبانی      

رو کـرده بودنـد       دوبار مرا با او روبه    . دادن خانه به من دستگیر کرده به آنجا آورده بودند         
شی بود که نسبت به من و سازمان        او آدم ساده و بی آالی     . که من زیر همه چیز زده بودم      

ترسیدم چـرا کـه ممکـن بـود بـه خـاطر               سمپاتی داشت اما من از وجود او در آنجا می         
  .اش پیش آن دو هم سلولی دیگر، حرفهایی بزند که اسباب زحمت شود سادگی

بـه  : نگهبـان گفـت   . این با من هم پرونده است نباید اینجا باشد        ! بابا: به نگهبان گفتم  
خالصه او هم که وارد شـد       . نیست به من دستور دادند که به اینجا بیاورمش        من مربوط   
ناراحـت نبـاش، حـاال کـه مـرا      ) شناخت مرا با نام مستعارم می   (حسین آقا   : فوری گفت 

سـوادی    ناراحت نباش، درست است که من آدم بـی        . اند، کاری که نباید بشود شد       آورده
ای    مـسئله   باشـد، : گفتم. د تعریف کردن  هستم ولی تجربه دارم و شروع کرد کمی از خو         

! بلـه : این آدمهایی که اینجا هستند مطمـئن هـستند؟ از خودماننـد؟ گفـتم             : گفت! نیست
اینجـا  : پرسـید . اند، مطمئن هستند، ولی تو نباید به هیچ کس اطمینان کنی            آدمهای خوبی 

 را خراب    من دیدم اآلن کار    …شود حرف زد    اند؟ می   ضبطی، نواری، چیزی کار نگذاشته    
نگهبان دریچـه را بـاز کـرد و         ! نگهبان! نگهبان: گفتم. کند، دوباره بلند شدم و در زدم        می

ببین شما برو از بازجویم بپرس که آیا درسـت اسـت کـه هـم         : چه مرگتِ؟ گفتم  : گفت
ایم، یا نه؟ نگهبان هم که دیگر با من آشنا بود فهمیـد کـه                 ای عزت را پیشش برده      پرونده
افسر نگهبان گفته بود کـه جـای مـرا عـوض            . رفت و سؤال کرد   . کار است ای در     مسئله

  . برد5کنند، لذا آمد و مرا به سلول شماره 
که بچه شـمال    » مدنی  ی  فمهدی معا «. با من بودند  ) ای  توده(در این سلول دو تا چپی       

. هر دویشان آدمهـای ضـعیفی بودنـد       . پور که ترک و اهل تبریز بود        بود و دیگری حسن   
اینها در سلول کـاری     .  هم بود، اما آن ترک ضعیف بود ولی عوضی نبود           ، عوضی مهدی

بـا مـن هـیچ      . خوابیدند  می) بیست و چهار ساعت   (صبح تا شب، شب تا صبح       . نداشتند
پور مدام    این حسن . شستند  شان را نمی    ای یک بار دست و صورت       هفته. زدند  حرف نمی 

  . دستش روی تخمش بود
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خیلی از دست این دو نفـر       ! از چاله در آمدم افتادم به چاه      ! عجب شانسی داشتم من   
شستند،  ظرفهایشان را هم نمی! شد، جهنم نجس ـ پاکی که سرشان نمی . بدبختی کشیدم

بـه آنهـا   . خواست از من حـرف بکـشد        معافی مدنی می  . دادم  من همه کارها را انجام می     
هـر چـه بـه آنهـا گفـتم همـان            . ام  به بازجویم گفته  من چیزی ندارم، هر چه دارم       : گفتم

به آنها گفـتم کـه   . ام موجود بود چیزهایی بود که قبالً به بازجوها گفته بودم و در پرونده  
بردنـد چنـین      معموالً مرا بـه هـر سـلول و زنـدانی کـه مـی              . از خودشان چیزی نگویند   

ول چیـزی نگوییـد کـه    زنم نه حرف بزنید، داخل سل گفتم نه حرف می کردم، اول می  می
تان دردسر درست شود، من هـم اگـر    فردا من زیر شالق مجبور به گفتنش شوم، و برای     

ای نیست، امـا بـه        چیزی گفتم مجازید که بروید به بازجویتان بگویید، از نظر من مسئله           
  .اید من چیزی نگویید که قبالً به بازجویتان نگفته
بعد برای آنکـه آنهـا را از رخـوت و           . اشتمبا این دو نفر هم چنین قرار و مداری گذ         

شما روزی یک ساعت به من زبان شمالی و ترکی یاد بدهید من             : رکود خارج کنم گفتم   
  .گویید گوییم شما چه می مثالً ما به درخت چه می! هم زبان خوانساری

  
  » !یکی بده، یکی بگیر«

نـد مـرا بـه اتـاق     شبی در اواخر آذر ماه ساعت از یک نیمه شب گذشته بود که آمد        
شناسـی؟   را می) ایشان(این : گفتند.  ساله آنجاست15 ـ  14دیدم دختری . شکنجه بردند

! کـدام دوسـتم؟   ! دوسـتم : شناسی؟ گفـتم    عجب خواهر دوستت را نمی    : گفتند! نه: گفتم
چـه چیـزی را؟     : گفتم! تو باید بگویی؟  : گفتند! خب که چی؟  : گفتم! مراد نانکلی : گفتند
در حالی کـه او     . شناسمش  هیچی، اصالً نمی  : ارتباطی با این داشتی؟ گفتم    که چه   : گفتند
. آمد دیده بـودم     می) مراد( سه بار هنگامی که در زندان قصر به مالقات برادرش            –را دو   

او را به خاطر پیغامی که از طرف کچویی و با کمک بـرادرم هنگـام مالقـات از زنـدان                     
 از او پرسـیدند کـه او را         26. دستگیر کرده بودند   های سازمان رسانده بود     خارج و به بچه   

از مـن   . رفتم دیـده بـودمش      وقتی به مالقات برادرم در زندان می      ! بله: شناسی؟ گفت   می
و شـروع   ! کدام پیغام؟ کدام پسغام؟ پیغامی به کسی ندادم       : گفتم. راجع به پیغام پرسیدند   

   27.کردند به زدن من پیش آن دختر
 از دیگر پیغامها حساس بودند چرا که در آن ما خواسته بودیم آنها به این پیغام بیشتر    

ایـن  . های مجاهد از میان برداشته شوند       پناه توسط بچه    که سرهنگ زمانی و سرگرد ژیان     
 ولی نتیجۀ مورد نظر عایدمان نشده       28پیغام را با کلی بدبختی به بیرون انتقال داده بودیم،         

  . بود
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غام خیلی عصبانی بودند، اما آنها از اقدامی شبیه به ساواک و مأمورین کمیته از این پی 
  . جستند نانکلی زیر شکنجه دوری می حادثه کشته شدن امیر

پس از این کتک مفصل، دیگر مرا به سلول برنگرداندند و به هـالی واقـع در پـشت                   
. دانـی بگـو     تا ظهر آنجا بودم که آمدند و گفتند راجع به داداشت هر چه مـی              . بند، بردند 

واقعیتش هم همین بود، بـا اینکـه بـا هـم رابطـه              .  اهل هیچ کاری نیست    29 برادرم  :تمگف
عاطفی زیادی داشتیم اما به خاطر اینکه  او زن و بچه داشت حاضر نبـودم کـه او را بـه                    

اش و  با این حال یـک روز ظهـر رفتـه بودنـد بـه مغـازه        . ورطه کارهای سیاسی بکشانم   
صندوقی پیدا کرده بودنـد کـه حـاوی یـک دسـتگاه         اش    از خانه . دستگیرش کرده بودند  

  .بود) الکلی(کپی  پلی
 .لعـا .گـشت بـه جریـان فعالیـت مـا در گـروه ال               کپی برمی   داستان این دستگاه پلی   

هـا را بـا        دستگیر شده بودند گفته بودند که اعالمیه       49هایی که از آن گروه در سال          بچه
شده بودند که این دستگاه در اختیار مـن  کردیم و مجبور به اعتراف        آن دستگاه تکثیر می   

 دستگیر شدم سراغ آن دستگاه را از من گرفتند که از کجا تهیـه               51وقتی در سال    . است
نماز حسینیه ارشاد     پیش(که از آقای شاهچراغی     : گفتم. ام و چه بالیی سرش آوردم       کرده

 قـضیه را از     30.مداد) که تیرباران شده بود   (گرفتم و به محمد مفیدی      ) که فوت شده بود   
در حالی که من آن را در زیر راه پله خانـه بـرادر              . ای به مرده دیگر ختم کرده بودم        مرده

مخفـی کـرده جلـو آن هـم         )  با هـم متـواری بـودیم       49میرهاشمی که در سال     (دوستم  
در زندان قصر که بودم خبردار شدم که او عوضـی شـده اسـت و                . دیواری کشیده بودم  

همچنین با خبر شدم کـه چنـد        . و به دنبال کارهای ناجور است     خورد    حتی مشروب می  
از ایـن رو  . لذا نگران شدم که آن دستگاه لو برود      . بار به خاطر مستی دستگیر شده است      

از برادرم در یکی از مالقاتها خواستم که با پسر خواهرم که ماشین داشـت بـه سـراغ او                
آنها هم صـندوق دسـتگاه را آورده        . رندبروند و صندوق را بگیرند و به خانه برادرم بیاو         

داشـتم مخفـی    ای در منزل برادرم که من در آن کاغذ و روزنامه باطله نگـه مـی    در بشکه 
زاده و کچـویی و حمیـده       حاال پس از لو رفـتن آن پیغـام و دسـتگیری حـسین             . کنند  می

از خانـه   کپی درون آن در بازرسی مأمورین         نانکلی و برادرم، این صندوق با دستگاه پلی       
دیدم برادرم مثـل بچـه یتیمهـا ایـستاده          .  ما را بردند داخل اتاق     31.شود  برادرم کشف می  

محمدی هم آنجـا دسـت بـه        . داد  منوچهری هم مقابلش بود و سبیلش را تاب می        . است  
چنـین  . کـرد  داد و آمـاده مـی   کمر ایستاده بود و حسینی هم داشت شـالقش را ورز مـی            

به خاطر کتکها و شالقهایی که خورده بودم پاهایم         . ده بودند  درامی را برای ما چی      صحنه
بـه بـرادرت    : بازجویم گفت . رفتم  خوردم و می    سر می . توانستم راه بروم    زخم بود و نمی   

بگو که همه حرفهایش را بزند یا هیچ چیز نگوید، مواظب باش نگویی که چه بگوید و                  
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دانـی همـین    عزت مـی  : گفت.  بود شان از من ترسیده     چشم(!) های خدا     بنده. چه نگوید 
  . گیریم طور که از تو حرفهایت را گرفتیم از این هم می

آمد به او گفتـه بـودم کـه اگـر             من هم زمانی که برادرم در زندان قصر به مالقاتم می          
روزی روزگاری یا پس از هرگزی دستگیر شدی و آوردنت با من رو به رویت کردنـد،                 

اش کامالً برعکس اسـت یعنـی نبایـد هـیچ چیـز                معنی اگر گفتم همه حرفهایت را بزن،     
حسابی او را ترسـانده  . شود بگویی، اگر یک کلمه بگویی یک سال به زندانت افزوده می  

همچنین به او متذکر شده بودم که حتی اگر رفقای مـن آمدنـد و سـالم و علیـک               . بودم
ودررویـی بـه    در آن جلـسه ر    . کردند و سراغ سایر دوسـتان مـرا گرفتنـد، حرفـی نزنـد             

دانم که برادرم حرفی دارد یا ندارد من کاری با ایـشان نداشـتم،                من نمی : بازجویان گفتم 
. این اهل هیچ کاری نبود و نیست، حاال اگر حرفی دارد بزنـد، بـه مـن مربـوط نیـست                    

رغم اخطارشان به برادرم خط دادم، شروع کردنـد دوبـاره بـه               بازجوها وقتی دیدند علی   
حالش گرفته شد ولی خودداری کـرد، بعـد         . آدم ساده و احساساتی بود    برادرم  . زدن من 

نعمـت گرفتـاری    . او را با شالق زدند و برای اینکـه کـف پـایش بـاد نکنـد دوانـدنش                  
 که بـرایش  …صاحب زن و بچه و مسائل زندگی بود، بدهی داشت و . خانوادگی داشت 

 چنـین وضـعیتی او را       با. او نسبت به مسائل خانوادگی حساس و متعصب بود        . مهم بود 
در این مدت، هم او و هـم مـن از بیـرون             . ده ماه در کمیته نگه داشتند و مالقات ندادند        

  32.خبر بودیم بی
جهت ایـن طـور کتـک     خود و بییزدند خیلی دلم سوخت که او ب ا میوقتی برادرم ر  

او را بـه    دارید او را نزنیـد، شـالقهای          دست نگه : این بود که اشتباه کرده گفتم     . خورد  می
  .من بزنید

با این اشتباه فهمیدند که من به بـرادرم وابـستگی عـاطفی دارم، لـذا خیلـی بـدتر و                     
خواهند به ایـن      به این نتیجه رسیدم که آنها می      . شدیدتر او را زدند تا من به حرف بیایم        

اثر نشان دادن حرکت آنها گفتم شالق را بدهید           برای بی . طریق مرا شکنجه روحی دهند    
گفتم برای  ! چرا؟: پرسیدند. اید خوشحالم   ودم بزنم، من از اینکه او را به اینجا آورده         تا خ 

شناسد و نفرت در دلش ایجاد  شناخت، اما حاال دیگر می اینکه ایشان تا حاال شما را نمی    
کـشد و آزاد   خواهد شد؛ مرا اعدام خواهید کرد ولـی او را نـه بـاالخره حبـسش را مـی               

تـان را     ایـد، آبـروی     گوید که شما با من چه کـار کـرده           یرون و می  رود ب   شود، بعد می    می
تـا اینکـه یـا مـن       دو ـ سه جلسه دیگر آنها به این رفتار خود ادامـه دادنـد   . خواهد برد

  . حرف بزنم یا او
زد،   مرا روی تختی خوابانده و محمدی با پاشـنه کفـشش روی صـورتم چـرخ مـی                 

کـشیدم، از بـرادرم       زدنـد فریـاد مـی       مرا که می  . دیدیم  چشم ما بسته بود همدیگر را نمی      



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 306

زدنـد و     او را هم که می    . صدای برادرم است  : گفت  می! این صدای کیست؟  : پرسیدند  می
بـه  : گفتنـد   می! برادرم: گفتم  پرسیدند که این صدای کیست؟ می       کشید از من می     فریاد می 

 حـرف بزنـد و      گویی، بگو حداقل او     برادرت بگو حرفهایش را بزند، تو خودت که نمی        
خریت تو از این : به برادرم گفتند  . بزند یا نزند به من ربطی ندارد      : گفتم  می. راحت بشود 

. داداش حرفهایـت را بـزن     : او گفت . بگو که خر نباشد و حرفهایش را بزند       . کمتر است 
به هر حال صحنه دلخراشی بود که دو تا بـرادر را کنـار              . ام  حرفی ندارم قبالً گفته   : گفتم
واقعاً سخت و غیر قابل تحمل است که آدم ببینـد بـرادرش را تـا سـرحد                  . زدند  یهم م 

  . تواند بکند زنند و کاری نمی مرگ می
به بـرادرت بگـو حرفهـایش را        : گفتند  آمدند و می    هر چند روز یک بار مأمورین می      

» !یکی بده، یکی بگیـر    «: گفت  منوچهری می . دانیم برادرت کاری نکرده است      بزند، ما می  
گفت این حـرف را تـو بایـد بـه او              می. کنیم  یعنی اگر او یک نفر را لو بدهد آزادش می         

شیرفهم کنی یا اینکه خودت یک نفر سمپات و یا کسی را که داخل در ایـن کارهاسـت              
آنها چند بار این پیشنهاد را مطرح کردند و گفتنـد کـه او              . لو بده تا برادرت را آزاد کنیم      

صالح نیست که در اینجا بمانـد و زنـش آواره کوچـه و              . استبدهکار  . زن و بچه دارد   
ببینید، این حرفهایی که    : گفتم. دارند  وقتی دیدم دست از پیشنهادشان برنمی     . خیابان شود 

 میلیـون نفـر   35ای نیست، برادر مـن هـم یکـی از ایـن      گویید از نظر من مسئله شما می 
ز اول عمرش تـا حـاال بـدبختی         جمعیت، باید به اندازه خودش بدبختی بکشد، گر چه ا         

کشیده است ولی باید به سهم خودش این مسائل را متحمل شـود و اسـیر دسـت شـما                    
شـان را   بـرای اینکـه خیـال   . ای در این رابطه نیستم      باشد، من حاضر به هیچ گونه معامله      

نگران زن و بچه او هم نباشید، بقیـه زنـدانیان همسرانـشان چـه           : کامالً راحت کنم گفتم   
این نوع زندانی شدن شوهرش برای او بهتـر اسـت   . طور  نند زن داداش ما هم همان     ک  می

اند یا اینکه تصادف کرده و مرده         تا اینکه فکر کند شوهرش را در رابطه با هروئین گرفته          
ریـال بـه    (بابای پیرم اگر شده در کنار خیابان گدایی کند و یک قرون یک قـرون                . است
: گفتنـد . کنـد  خره شـکم زن و بچـه پـسرش را سـیر مـی           از مردم گدایی کند بـاال     ) ریال
رود گـدایی     خب آن وقت زن دادشـم خـود مـی         : گفتم. آوریم  رویم بابایت را هم می      می
  . برند خالصه دیدند با پیشنهاد و تهدید راه به جایی نمی. کند می

. اش گرم بـود  برادرم به واقع آدم ساده و پاکی بود و هست و سرش به کار و زندگی               
عـزت عجـب داداش   :  اوین که بودم یکی ـ دو نفـر از مارکسیـستها آمدنـد و گفتنـد     در

آدم صـاف و    : گفتنـد ! آیـد پرسـیدم چـرا؟       باحالی داری، ما خیلی از وی خوشـمان مـی         
اش توجهی  ای است اصالً به مسائل دستگیریش و زندانش و گرفتاریهای زن و بچه         ساده

 برود چرا که ده هزار تومان از جـایی وام           ترسم آبرویم   گوید می   ندارد ولی در عوض می    
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گرفته و چند قسطش عقب افتاده است حاال نگران است که در بیرون بگویند به خـاطر                 
   .اند همین او را به زندان برده

خـواهیم بـه دادگـاه بفرسـتیم، هـم       سه ـ چهار ماه بعد آمدند و گفتند برادرت را می 
تعجـب کردنـد،    . عـدامش کنیـد بهتـر اسـت       ا: گفـتم . توانیم آزادش کنیم هـم اعـدام        می

پس فردا که بزرگ شوند حتماً . باالخره او چهار ـ پنج تا بچه دارد : چرا؟ گفتم: پرسیدند
به دنبال راه پدرشان خواهند رفت و این برای ما بهتر است، چرا کـه در آینـده آدمهـای                    

  .جایگزین نیاز داریم
وی به چهار سال و در دادگاه تجدید نظـر  در دادگاه بد. باالخره او را به دادگاه بردند     
  . آزادش کردند56او در زندان بود تا در اسفند سال . به هفت سال زندان محکوم شد

  
  مصلوب

شد و درباره مـن       رفت و هر از گاهی که کسی دستگیر می          به این ترتیب که پیش می     
رد، شـرایط و    کـ   یا برادرم یا هر کسی که به طریقی با من مربوط بود مطلبی اعتراف مـی               

شدم   تر می   تر و نحیف    کرد و من هر روز ضعیف       تر می   تر و بغرنج    اوضاع را بر من سخت    
باز تصمیم گرفتم قبل از اینکه مقاومتم شکسته شود به طریقـی            . رفت  و قوایم تحلیل می   

  .خود را بکشم
یک بار وقتی به دستـشویی رفـتم، از پوسـیدگی در آهنـی توالـت کـه زنـگ زده و                      

قدر آن را به موزائیکهای       ه بود کندم و با خود به داخل سلول آوردم، بعد آن           فرسوده شد 
حدود نیمه شب بود که رگ پایم را زدم         . اش مثل چاقو تیز شد      کف سلول ساییدم تا لبه    

رود و    با این تصور که تـا صـبح از مـن خـون مـی              . خواستم رگ دستم را هم بزنم       و می 
بل از اینکه رگ دستم را بزنم آمدنـد و مـرا بـرای              میرم اما متأسفانه یک ربع نشد و ق         می

در بازجویی دیدند که خـون از پـایم         . ام  دانستند که رگ پایم را زده       نمی. بازجویی بردند 
  .سریع دست به کار شدند و خون را بند آورده و پایم را بستند. جاری است

 مهمی دارم فکر کردند که من حتماً حرفهای. این کار باعث حساسیت بیشتر آنها شد  
تو اگـر روزی    ! عزت: گفتند. که ارزش دارد به خاطر آن خودم را بکشم و چیزی نگویم           

گیـریم، بایـد      کنیم و بـاالخره حرفهایـت را مـی          ات می   صد بار خودت را بکشی ما زنده      
. ام و تحمل این وضـع را نـدارم          من حرف مهمی ندارم و خسته شده      : گفتم. حرف بزنی 

بعد از اینکـه پـایم را پانـسمان         . و از دست شما راحت بشوم     خواهم خودم را بکشم       می
  .کردند کمی کتکم زدند و دیگر به سلول برنگرداندند

آن تخت فنـری را کـه       .  در طبقه سوم آوردند    5لذا مرا در مقابل راهروی بند شماره        
 و  مرا با همـان بنـد     . و نیم به آن بسته شده بودم به آنجا آورده بودند            قبالً حدود یک ماه     
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حدوداً دو  مـاه هـم در     . پاها به سمت حیاط و سرم به طرف بند بود         . بساط به آن بستند   
  .اینجا سر کردم و مسائل و حوادث و روزهای گوناگونی را پشت سر گذاشتم

خواسـتند مـرا بـه لحـاظ روحـی ـ        بازجویان در اینجا دنبال کار بازجویی نبودند می
 شاید روزی صد یا دویست دفعه بـاز و بـسته            یک در آهنی آنجا بود که     . روانی بشکنند 

شد، با اینکه چشمم بسته و داخل گوشم پنبه گذاشته بودند تا صدای پـای آمدنـشان                   می
را نشنوم، اما باز صدای ناهنجار باز و بسته شدن در آهنی که بغل گوشـم قـرار داشـت                    

  . اعصابم را خرد کرده پدرم را در آورده بود. کرد داغانم می
ای یـا تلنگـری       آمدنـد و در خـواب و بیـداری ضـربه            ساعت به ساعت می   هر روز،   

  .هر لحظه و هر ساعت منتظر دریافت چک، مشت و لگد بودم. رفتند  زدند، و می می
رفتنـد، محکـم روی دمـاغم         زدنـد، و مـی       چهار تا سیلی چپ و راست می        یک دفعه 

فهمیـدم بیـدارم، تـا بـه      یافتاد م خون که راه می. کردم که خواب هستم      فکر می  ،زدند  می
یک بار در خواب بودم که چهار ـ  . خود بجبنبم و دادی و فریادی بکشم طرف رفته بود

بعـضی از پاسـبانها و      . پنج تا مشت آمد توی شکمم تا به خود بیـایم طـرف رفتـه بـود                
گفتند تو چرا ایـن قـدر    رسیدند، می  کردند ولی بیشتر آنها به من که می        نگهبانها اذیتم می  

چیزی ندارم که بگویم اینها : گفتم می. خوری، خب اگر چیزی داری به آنها بگو  تک می ک
  . زنند بیخودی و فقط از روی کینه و نفرت مرا می) بازجویان(

 از ایـشان     بعضی.  آورده بودم  شاننگهبانها اکثراً دهاتی بودند، با زبان خودشان به راه        
گفـت فالنـی را گرفتنـد         آمـد و مـی      یگـاهی نگهبـانی مـ     . خیلی با من قاطی شده بودند     

داد و    خواست ببرد بازجویی به من نشان می        یا مثالً اسامی را که می     . حواست جمع باشد  
گفتم نـه هـیچ کـدام را          شناختم ولی می    شناسی؟ خب بعضیها را می      گفت اینها را می     می
د که عزت   خیلی مطمئن نبودم که نرود به بازجو بگوی       . کردم  باید احتیاط می  . شناسم  نمی

  . شناسد اینها را می
روزی از . داد که تعداد دفعات بیـشتری بـه دستـشویی بـروم           گاهی نگهبان اجازه می   

رئیس زندان سرگرد وزیری، هر سـه بـار را دیـده            . صبح تا ظهر سه بار دستشویی رفتم      
در فکر بودم که چه جـواب       . اش دستشویی هستی    گفت که تو از صبح تا حاال همه       . بود

  . ام گرفت، گفتم بله اسهال دارم من خنده. قربان اسهال دارد:  نگهبان گفتدهم، که
آمد از  کردم، افسر نگهبان می بعضی اوقات در داخل دستشویی یک ساعت معطل می        

حاال من شورتی بـه آنجـا       . گفت قربان رفته لباس بشوید      پرسید کجاست، می    نگهبان می 
م و تکـان تکـان و چرخـان در هـوا            گـرفت   زدم و بعـد بـه دسـت مـی           بردم و آب می     می
  .آوردمش تا افسر نگهبان ببیند و بفهمد که برای شستن شورت رفته بودم می
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داغـان  . این کارها بهتر از خوابیدن روی آن تخت کذایی بود، از بس خوابیـده بـودم               
واقعاً خرد و خمیـر و کـسل شـده بـودم، بعـضی اوقـات                . کرد  کمرم درد می  . شده بودم 

کـردم، کمـرم را حرکـت     دستشویی سه ربع یـا یـک سـاعت ورزش مـی    رفتم داخل   می
کـردم و غالبـاً بیـرون دستـشویی           دادم، بشین پاشویی می     دادم، دست و پایی تکان می       می

آمدم روی تخت و در حالت خوابیده نماز          رسیدم می   خواندم، گاهی هم که نمی      نماز می 
 بـودم و چـرک و        مـام نرفتـه   در شرایطی که سه یا چهار ماه بـود کـه بـه ح             . خواندم  می

یـک بـار در بیـرون از        . خوانـدم   همان طور نمـاز مـی     . آلودگی تمام بدنم را گرفته است     
 … مـادر  …درنگ پرتم کرد که خـواهر       خواندم که منوچهری آمد، بی      دستشویی نماز می  

و نگذاشـت نمـاز   ! تو مسلمان نیستی  ! خوانی، مگر تو مسلمان هم هستی؟       داری نماز می  
آمـد، در هـر جـا کـه مـرا        بازجوی من نبود اما از من کینه داشت و بدش می           او. بخوانم

من . کردند  آرش و رسولی و دیگران هم هر یک به نحوی اذیتم می           . کرد  دید اذیتم می    می
  .کرد، من هم زده بودم به سیم آخر آمد کاری با من می المللی شده بودم، هر که می بین

راجـع بـه مملکـت و انقـالب         . ا به حرف کشید   افسر نگهبانی بود که شبی آمد و مر       
مخالف آنها موضع گرفت که اینها نباید ایـن کارهـا را بکننـد    . سفید و ساواک حرف زد   

گفتم وقتی شما . کار آنها برون مرزی است، این کارهای داخلی مربوط به شهربانی است
ظر او نبود، گفت این جواب مورد ن. عرضه نداشته باشید اینها باید به جای شما کار کنند     

تو حرفی بزن که دستم پر باشد بروم پیش بازجویت صحبت کنم که این چیزی نـدارد،                 
دانـستم کـه بـازجویم او را          من می . من پیش او رفتم و صحبت کردم چیزی یادش نیامد         

گفتم ببین من واقعـاً چیـزی نـدارم اگـر هـم داشـته باشـم بـه         . به سراغم فرستاده است  
در خور نبود که من راجع به انقالب سـفید          . گویم  ه تو چیزی نمی   گویم و ب    بازجویم می 

پور، رئیس کمیته مشترک، گفته بودم که مخالف  به زندی. با افسر نگهبان به بحث بنشینم
این انقالب هستم، چرا که این حرکت جز بدبختی برای مردم چیزی دیگری بـه همـراه                 

   ...ندارد و
نشـستم،    ای به بحـث و تحلیـل مـی           ریشه وقتی در خصوص قضایای مختلف با آنها      

وقتی راجع به قانون اساسی     ! دادند که فالن فالن شده مگر تو مهندس هستی؟          فحش می 
اساسی در این کشور وجود نـدارد کـه قـانون داشـته باشـد،               : گفتم  بحث می کردیم، می   

سی گفتند فالن فالن شده تو قانون اسا        قانون اینجا قانون جنگل، قانون توحش است می       
ما مجری قانونیم یا تو؟ بـه تـو چـه مربـوط اسـت کـه قـانون اساسـی                     ! می دانی یا ما؟   

که بودم از جهـاتی راحـت       ) جلوی راهرو بند  (در اینجا    …چطوری نوشته شده است و    
راحت بودم برای اینکه از مواجهه با آدمهای ناشی و عوضـی      . بودم و از جهاتی ناراحت    

ودم، و نیز چون در محـل گـذر و رفـت و آمـد               در سلول راحت بودم، خودم بودم و خ       
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ناراحت بودم از این نظر که واقعـاً        . دیدم  بودم بسیاری از زندانیان را از زیر چشم بند می         
ام سـر آمـده       شدم، پشتم زخم شده بود، خسته شده بودم، دیگر حوصله           داشتم داغان می  

ل رجوی و خوشدل و  مث. بینم   اما دلم خوش بود که آنجا هستم و بعضیها را می           …بود و 
بـا وجـود اینکـه مـن بـا رجـوی       . بردنـد  شان را که به این طرف و آن طرف می           دوستان

هـر وقـت    . گذاشت  دید احترامم می    اختالف داشتم ولی وقتی او شرایط مرا در اینجا می         
تعدادی . کرد  ای نثارم می    گفت موفق باشی و با دست بوسه        دید با اشاره دست می      مرا می 

  . مرا آنجا دیده بودنداز چپیها هم 
. برنـد  دیدم که دکتر شـریعتی را بـه حمـام مـی          گاهی بعد از ظهر روزهای جمعه می      

هـا   وقتی او را از حمام برمیگرداندند، نیم ساعتی دم پله    . کردند  نگهبانها با او خوب تا می     
به این طرف و آن طـرف نگـاه         . شناخت  او مرا می  . داشتند تا آفتاب به او بخورد       نگه می 

بعضی نگهبانها فهمیده بودند کـه      . داد  شد سری برایم تکان می      کرد، تا نگهبان دور می      می
گذاشـتند و     طینـت بودنـد و از قـصد او را آنجـا مـی               آنها خـوش  . من با وی آشنا هستم    

بند را بـا      داد من هم چشم     او دستی برایم تکان می    . توانستیم حرف بزنیم    ما نمی . رفتند  می
توانـستم دسـتم را از        می. دادم  بردم و با اشاره انگشت جوابش را می         یابرو باال و پایین م    

یک بار او با اشاره دست پرسـید کـارت چیـست؟ یـا بـرای چـه اینجـا                    . مچ تکان دهم  
دوبـاره بـا اشـاره      » !کار مسلحانه «: تیر در آوردم    هستی؟ من هم انگشتم را به شکل هفت       

شریعتی انگشتش » !بله«:  و به تخت زدم  ای؟ انگشتان را بلند کرده      کاری هم کرده  : پرسید
» !معلوم نیـست  «: ، کمی دستم را برگرداندم    »کنند؟  اعدامت می «: را به دور گردنش کشید    

   ...و
کشیدند تا زندانیانی را که برای نظافـت و تـی             شبها نگهبانان پتو را روی صورتم می      

هـا زنجیـر      کرد، بچـه    یگاهی که نگهبان، راهرو را ترک م      . آمدند نبینم   کشیدن به آنجا می   
دادنـد و   زنجیـر را تکـان مـی   . به این عالمت که نگهبان آنجا نیـست . کشیدند پایم را می 

در این مدت برخی نگهبانهـا      . زدم  بگو که هستی؟ من هم از زیر پتو حرف می         : گفتند  می
عـزت چـه   : پرسـیدند  شان با من خوب شده بود و متوجه این اوضاع بودند مـی           که میانه 

ها در حال     بعضی مواقع هم که بچه    . خواهی تا بگوییم برای تی کشیدن بیاید        میکسی را   
خواهم دستشویی بـروم      سرکار می : گفتم  کردم و می    تی کشیدن بودند نگهبان را صدا می      

و . رفـت   کرد و مـی     او هم دست و پایم را باز می       . دانستند که چه مرگم است      آنها هم می  
بـه آنهـا    . کشیدند سـالم علیـک کـنم        هایی که تی می     هاین فرصتی بود تا در راهرو با بچ       

چرا که بازجوهـا    . ام  فهماندم که اگر رفتند زندان به سایرین بگویند که من هنوز زنده             می
دیدن این حال و روز برای بعضیها موجب تقویت . ام شایع کرده بودند که من کشته شده 

آخـر کتـک، قبـل از       . ومـت کننـد   توانند مقا   فهمیدند که اگر بخواهند، می      می. روحیه بود 
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قبـل از کتـک خـوردن و    . خوردن بیشتر ناراحتی دارد تا هنگام خوردن و یـا بعـد از آن      
  .ریزد شکنجه شدن آدم دلهره دارد اما بعد از آن ترسش می

! عـزت «: گفـت   آمد و مـی     پور، رئیس کمیته مشترک، به سراغم می        گاهی وقتها زندی  
او وقتی حـال زار مـرا       . داد  پور لو می    خبار را زندی  برخی ا » !خوبم«: گفتم  می» چطوری؟

: گفتنـد   اید؟ آنها می    طوری کرده   گرفت که چرا عزت را این       دید به بازجوها اشکال می      می
آمـد    پور هم وقتی بـه دیـدنم مـی          زندی. گوید  آخر قربان او هنوز حرفهایی دارد که نمی       

. نـه حرفـی نـدارم     : فـتم گ  عزت تو تصمیم نداری که حرفهایت را بزنـی؟ مـی          : گفت  می
. اند فالنی راجع به تـو حـرف زده          ببین حسن و حسین و تقی و نقی را گرفته         : گفت  می

خـوری و خـودت را اذیـت          چرا بیخودی کتک می   . بهتر است تو هم حرفهایت را بزنی      
طور پیش بروی زنده نخواهی ماند، بازجویت را صدا کن و اقـرار کـن،                 اگر این . کنی  می

  !ها ن گفتم، برایم دردسر درست نکنیاما نگویی که م
  

  جزای قسم دروغ
در زندان کمیته مشترک بدبختی عمده من این بود که از این طرف، کسی را دستگیر                

زد و من باید آن را با هـزار زور و زحمـت و تحمـل               آمد و حرفهایی می     کردند و می    می
ل جدیـدی لـو     شـد و مـسائ      از آن طرف، یکی دیگر دستگیر می      . کردم  شالق درست می  

ام، دوبـاره فـردای    خوردم به قرآن، به خدا که همه چیز را گفته          هر چه قسم می   . رفت  می
مـن در شـرایطی کـه    . شـد  ای رو مـی   آمد و قضایای تـازه  آن قسم و آیه، کسی دیگر می    

اگر چیـزی هـم باشـد بـه یـاد           . گفتم یادم نیست    گفتم حرفی ندارم بزنم، می      داشتم، نمی 
 دستگیریهای مرتبط با پیغامی که به حسین جنتی فرستاده بودم مرا تا             برسر همین . ندارم

! بله: شناسی؟ گفتم مرا می: گفت.  آمد ضامنم شد33زاده سرحد مرگ زدند تا اینکه حسین   
به خدا و پیغمبر که اعتقـاد       : گفت! بله به خدا  : ای؟ گفتم   تو واقعاً حرفهایت را زده    : گفت

ند تا اگر قسمت دروغ از آب درآمد از خودشان دفـاع            نداری قسم نخور، آنها اینجا نیست     
دانی که اگـر قـسمت        ای، می   کنند، پس به جان من قسم بخور که تمام حرفهایت را زده           

با خود در آن حـال و روز اندیـشیدم          . بله: کنم؟ گفتم   دروغ از آب در آید چه کارت می       
 بعد که کمـی حـالم        آور نجات دهم تا     که قسمی بخورم و خودم را از این شرایط مرگ         

زاده به جان شما قسم من چیـزی          آقای حسین : گفتم. بهتر شد فکر کنم که چه باید بکنم       
. صبحانه نخورده بودم. خیلی خب بازش کنید  : گفت. ام  ندارم بگویم، هر چه هست گفته     

چنـد کلمـه از     . حال بودم  یک استکان چای داغ و نصف لیوان شیر به مـن دادنـد                 و بی 
فکر کردم کـه    ! ببریدش: زاده گفت   حسین. ام را برایشان به تکرار نوشتم       حرفهای گذشته 

  .توانم روی همان تخت بخوابم فعالً کاری به کارم نخواهند داشت و می
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ده دقیقه بیشتر طول نکشید که دوباره به سراغم آمدند که فالن فالن شـده حـاال بـه                   
ای، چیـزی     بار مثالً اعالمیـه     نمرا بردند و ای   ! خوری  زاده قسم دروغ می     جان آقای حسین  

معلوم بـود کـه همـه ایـن قـضایا فـیلم اسـت،               . رو کردند که تو درباره آن حرف نزدی       
همه آمدند که چه؟  . زاده هم آمد    حسین! یادم نیست : گفتم. خواستند مرا آزمایش کنند     می

خالصه ریختنـد روی سـر مـن و         . زاده قسم دروغ خورده است      که عزت به جان حسین    
 مرا بـه اتـاق      شد،کار که تمام    . دند تا آنجا که آن مطلب یا اعالمیه را قبول کردم          کتکم ز 

زاده قسم خوردی این دفعـه        عزت آن دفعه به جان حسین     : حسینی گفت . حسینی بردند 
  .به جان من قسم بخور

گـویم کـه      من نمی ! آقای حسینی ببین  . خورم  دیگر به جان هیچ کس قسم نمی      : گفتم
حـسینی کـه    . ادم نیست، خاطر جمع باشید من هیچ چیز یادم نیست         حرفی ندارم، ولی ی   

خواهم حرف بزنم، بالفاصله همان جا از دیوار آویزانم کرد و شروع بـه شـالق    دید نمی 
  ...مشالق روی شالق، زخم روی زخ. زدن نمود

. بیشتر بدنم زخـم شـده بـود   . زدند محابا مرا می  شد و بی    ها زیاد تکرار می     این صحنه 
ای را به اندازه پـنج سـانتی    برای پانسمان، پارچه. اق پایم گندیده و ریخته بود    گوشت س 

  .بردند کردند و به صورت فتیله در زخمهایم فرو می بریدند، چرب می می
دیگر به کتک خوردن عادت کرده بودم، اگر چند روزی کتک نمی خوردم ناراحـت               

ام تمام شده بـود و دیگـر مـدرکی           عمالً بازجویی . کردم که مرا بزنند     می شدم، کاری می   
خواسـتند اعـصابم را خـرد         می. زدند  نداشتند اما از روی کینه و انتقام همچنان کتکم می         
  .کنند و به لحاظ روحی و روانی مرا به هم بریزند

بازجویم کمالی بود، او یک بار در شرایطی که پشت بند افتـاده  ) 1352(در سال قبل    
تو سال گذشته دهان مرا سرویس کردی، آبـرویم را    ! زتع: بودم باالی سرم آمد و گفت     

اینهـا تـو را     ! بینی  بردی، حرف نزدی تا اینکه خودت هم به این وضع گرفتار شدی، می            
حرفی بـزن، چیـزی   . کشند، بیا کمک کن تا از چنگ اینها در بیاورمت و نجاتت دهم           می

کرد،   اصطالح داشت خرم می   به  . ات را خودم بگیرم     ای داشته باشم و پرونده      بگو تا بهانه  
  . اما کور خوانده بود

زنند تا مجبور شوم      مرا می . گویند دروغ است    من چیزی ندارم، اینها هم که می      : گفتم
از مـن گذشـته، دیگـر       ! آقـای کمـالی   . شان خوش باشد    به دروغ، حرفهایی بگویم تا دل     

شـان    چـه دل  پـس بگـذار هـر چـه زودتـر هـر             . ای ندارد مرا اعدام خواهند کـرد        فایده
  .ام خواهد بنویسند تا تکلیف من یک سره شود، خودم هم دیگر خسته شده می

  .ترتیب ترفند کمالی هم نگرفت و دست از پا درازتر برگشت بدین
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  پایان شب توفانی
در همـان  . بردنـد  دیگر مرا کمتر به اتاق حسینی می.  کردنها افت کرد   رفته رفته اذیت  
کردم اگر مسئله با اهمیتـی        سبک و سنگین می   . کردند  ل می زدند و سؤا    جایی که بودم می   

 …خواهر: گفت  نوشتم، محمدی در وسط کار می       وقتی مطلبی را می   . کردم  نبود قبول می  
به یک بـاره سـه چهـار تـا          .  را هم بنویس   …کپی را آن     آن پول را آن ماشین پلی      …مادر

. دانند  نها خود مسائل را می    دانستم که آ    می. گرفت  ام می   خنده. ریخت  مطلب را بیرون می   
نوشتم که مثالً بله دستگاه پلی کپی داشتم          خورد، می   اگر مهم نبود و به جایی هم بر نمی        
حاال نه دهنده و نه گیرنده، هیچ یک وجود خارجی          . که از فالنی گرفتم و به فالنی دادم       

  .کردند آنها هم همین مطالب را مکتوب می. نداشتند
گفـتم الکـی بـه مـن فـشار            مـی . آمد  ی دیگری که بازجو می    بعد سر مسائل و قضایا    

گویم، دیدید کـه مـثالً آن قـضیه، آن پـول      نیاورید، من چیزهایی که یادم بیاید خودم می  
حاال همین مطالـب پـیش پـا        . گویم  پس اگر خودم یادم بیاید می     .  را یادم آمد، گفتم    …و

توانـستم بـا آن مـانور         بت من و می   شد نقطه مث    گفتم می   اهمیتی که به آنها می      افتاده و بی  
  .دهم و سرشان منت بگذارم

وجـدانم، جاکـشم اگـر تـو همـین اآلن             مـن بـی   ! عزت: روزی محمدی آمد و گفت    
آقـای  : گفـتم . حرفهایت را بزنی و من تو را به قصر نفرستم، بروی و دیگر اینجا نباشی              

من . جا بدتر محمدی قصر برای شما قصراست برای من قصر نیست، حصراست و از این            
پنداشت من کـشته مـرده رفـتن بـه قـصر       او می. پسندم اینجا را بیشتر دوست دارم و می    

قبول کن و توضـیح بـده،       ) دستگیرشدگان جدید (حاال ارتباطت را با اینها      : گفت. هستم
خواهی   خواهم قصر بروم، اگر می      آید و نه می     گفتم نه چیزی یادم می    . فرستمت قصر   می

این گفته من برای او جالب بود، چرا کـه در آن روزهـا              . اوین بفرست لطفی کنی مرا به     
  .همه از رفتن به اوین وحشت داشتند ولی من داوطلب رفتن به آنجا بودم

در روزهـای   . حدود دو ماه بود که مرا در پشت بند زیر هشت  مصلوب کرده بودند              
حالت چطـور اسـت     صبح بخیر و    : کرد  زد، سالم و علیک می      آخر، دیگر بازجو مرا نمی    

کنی من حیوان هستم؟ من هم انسان         تو فکر می  ! عزت:  روزی محمدی آمد و گفت     …و
کنی  تو فکر می!! مثل تو که وحشی نیستم   ! یک انسانم ! مروت دارم ! واقعاً دل دارم  ! هستم

خـوابم؟ نـه ایـن طـور نیـست،         گیرم می   روم شب در خانه راحت می       من که از اینجا می    
به کی به کی قسم که من دیشب وقتی راحـت روی تخـت و               . هستماش به فکر تو       همه

. تشک افتاده و خوابیده بودم، خواب تو را دیدم که اینجا در بـدبختی و فالکـت هـستی              
خواهد زنده بماند که راحـت        خواهی؟ آدم می    اصالً بگو ببینم تو زندگی را برای چه می        

 آخـر چـرا بـا خـودت ایـن           !ای  باشد، اینکه زندگی نیست تو برای خودت درست کرده        
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! ای بـدبخت  : گفـت . ام گرفت   و من از این نوع صحبت کردن او خنده        ! کنی؟  طوری می 
آید اینجا و عین بلبل       دهی که او خودش می      تو برای کسی این طور خودت را عذاب می        

به من مربوط نیست کـه دیگـران چـه          . کنم  ام عمل می    من به وظیفه  : گفتم. زند  حرف می 
آیا این انسانیت است که مـن       ! آخر چرا؟ : گفت.  مسئول اعمال خود هستند    آنها. کنند  می

! ام استراحت کنم و تو این طور به هفت میخ کـشیده شـده باشـی؟                 شب راحت در خانه   
تو اگر وجدان و انسانیت داشـتی  . از خودت بپرس که مرا به این بدبختی انداختی        : گفتم

  ! کردی که این طور با من برخورد نمی
خواسـت کـه تقاضـایی از         آمدند باالی سرم، خیلی دلشان مـی        ا هر وقت می   بازجوه

کردنـد     حتی این و آن را واسـطه مـی         …ایشان بکنم؛ مثالً سیگاری یا مالقاتی با خانواده       
گفتنـد    مـی . تقاضا بکنم که مالقات به من بدهند؟ و یا از روی این تخت نجـاتم بدهنـد                

. جهـنم کـه اینجاسـت     : گفـتم   می. و را ببینی  خواهی ا   دانی که داداشت اینجاست، نمی      می
گفتنـد مالقـات باپـدر پیـرت را چطـور،             مـی . اصالً بیاور پـیش خـودم شـالقش بـزنم         

دوازده سـالی اسـت کـه       . نه آن پیرمرد مخالف کارهای من است      : گفتم  خواهی؟ می   نمی
گفـتم    میالبته دروغ   . اگر او را اینجا بیاورید اصالً با او حرف نخواهم زد          . ام  ترکش کرده 

  .و دلم لک زده بود برای اینکه چند دقیقه قیافه بابایم را ببینم
زدم در حـالی کـه        آوردند اما آن را پـس مـی         گاهی پاکت سیگار وینیستون برایم می     

گفـتم    آوردنـد، نمـی خـوردم مـی         اگر شیر مـی   . آرزوی کشیدن یک نخ سیگار را داشتم      
پـذیرفتم و     ورم یـا انجـام دهـم نمـی        هر چیزی که آنها مایل بودند من بخ       . دوست ندارم 

  . کردم برعکس آن عمل می
در حالی  . کنم، تا به سلول بروی      کرد اگر حرف بزنی بازت می       وقتی بازجو شرط می   

شدم و آنها منتظـر بودنـد تـا از            که من از این تخت خسته شده بودم و داشتم دیوانه می           
 خـوبی را کـه در هـوای         گفتم چه مرضی دارم که تخت به ایـن          ایشان خواهش کنم، می   

آزاد است ول کنم و به گوشه سلول تنگ و تاریک بروم کـه بـوی گنـد آن فـضا را پـر                        
  .کرده

دل مـرا نـرم و رام کنـد،         (!) اش    وقتی بازجویم نتوانست با حرفهای انسان دوسـتانه       
حـاال  ! خسته که نیستی؟  ! حالت خوب است؟  ! چطوری؟: رفت و آمد و به مسخره گفت      

: گفتم. کار بودی بیا یک کم با هم گپ بزنیم     وقت حالش را داشتی، بی    استراحت کن هر    
کارم، اما گپی ندارم که با شما بزنم، اما اگر شما هر وقت کاری داشتید                 من که همیشه بی   

خواست تقاضـا کـنم تـا از          ای رسیده بود که دلش می       او واقعاً به مرحله   . بگویید تا بیایم  
  .کردم من از آنها تقاضا و درخواستی نمی. ه بودفاید این تخت راحتم کند، ولی بی
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حرفها و برخوردها   . اواخر بهمن بود که افسر نگهبان و رئیس زندان به سراغم آمدند           
عزت من به خاطر تو چند مرتبه با اینها دعـوا           : رئیس زندان گفت  . کامالً تغییر کرده بود   

بیـا بـرو   . این شکل برخورد کننـد اینجا من مسئولم، اینها حق ندارند که با تو به           . ام  کرده
ام اگر تا چند روز دیگر تکلیفت را معلوم نکنند، خـودم بـه قـصر یـا                    گفته. داخل سلول 

  .فرستمت اوین می
خواهم بازت کنم بروی داخل سلول، تو اینجا آدم بشو            می: بعد محمدی آمد و گفت    

راحت باشی،  خواهم که تو هم       خواهم شب عیدی به مسافرت بروم و می         من می . نیستی
خواهم که دل تو هم شاد شـود، چنـد            روم و دنبال گشت و گذارم، می        اگر شهرستان می  

نشینیم با هـم حـرف        بعد که از مسافرت برگشتم می     . روزی به سلول برو و راحت باش      
ام ولـی     دانی که من هیچ وقت از شما خـواهش نکـرده            آقای محمدی می  : گفتم. زنیم  می

خواهم بـه     کرد چه خواهش مهمی دارم که می        او فکر می  ! مخواهم خواهشی بکن    اآلن می 
تو با من قهر بودی من که نبودم، چرا نیامـدی؟           . تقصیر خودت بوده  : گفت. زبان بیاورم 

خواسـتی بگـویی، مـن بـه تـو            چرا حرفت را نگفتی؟ چرا چیزی از من نخواستی؟ مـی          
اال کـه بـه عیـد    خواهم ولی خواهش مـی کـنم حـ    من از شما چیزی نمی  : گفتم. دادم  می

شود، هوای بیرون هم که بدنیست و ملـس           شویم و بازجویی اینجا تعطیل می       نزدیک می 
در حـالی دلـم مثـل سـیر و سـرکه            . است بگذاری که این ایام را هم ما همین جا باشیم          

بـه خـاطر اینکـه      : گفتم. جوشید و هر لحظه آرزو داشتم که از این تخت راحتم کنند             می
حاال اینجا گاهی وقتها آفتاب از پشت       . گیرد  نیست، قلب من می   داخل سلول هوا خوب     

خوریم و  خورد و یک هوایی هست، بگذار ما دلمان خوش باشد که هوایی می            شیشه می 
: ناراحت شد گفـت   . خواهش می کنم که بگذاری من همین جا بمانم        . تفریحی می کنیم  
مرا ببین  ! خواهی بمانی؟   یعنی چه که می   ! خیلی قرمساقی ! خیلی پستی ! تو خیلی نامردی  

حاال چهارشـنبه روزی    ! طور شد، اصالً باید بروی      حاال که این  . سوزد  که دلم برای که می    
نـه  : ببین پس فردا جمعه است تعطیل است بگذار شـنبه مـرا بفرسـت گفـت               : بود گفتم 

 18بعد دستها و پاهایم را باز کردند و به سـلول شـماره        . شود همین اآلن باید بروی      نمی
  . نتقالم دادندا

  
  واپسین سلول کمیته

چند بار سعی کردم که با زدن ضربه به     . تنها بودم  18چند روز اول، در سلول شماره       
با اینکه نگهبان آرام و بی . دیوار و به عالمت مورس با دو سلول بغلی ارتباط برقرار کنم          

 او فهمیـدم کـه     کرد امـا مـن بـا گذاشـتن گوشـم روی سـوراخ در مـی                  صدا حرکت می  
شـد تـا کبریتـی     وقتی نگهبان به اجابت صدای کسی در سلولی دیگر دور مـی     . کجاست
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چیزی به زندانی بدهد و یا در آنجا منتظر بماند تا زندانی به دستشویی برود و برگـردد،                  
کردم که مـن فالنـی هـستم و           در این فرصت من شروع به زدن ضربه به سلول بغلی می           

دفعـه چهـارم نگهبـان      . مرتبه با سلول بغلی صحبت کـنم      توانستم سه   . کنم  اینجا چه می  
 در 34.داشـت  کـرد و یادداشـت برمـی     متوجه شده آمده بود پشت در سلول و گوش مـی          

بیند نگهبـان سـر جـایش نیـست بـه کلیـددار               وقتی می . آید  همین حین رئیس زندان می    
ل من ایستاده   بیند نگهبان پشت سلو     گوید در را آهسته باز کند، بعد وارد بند شده می            می

زنـدانیان ایـن دو     ! قربـان : گویـد   نگهبان با دست پاچگی مـی     ! چه خبر؟ : پرسد  می. است
دهد که فالن فالن شـده بعـد از اینکـه             به نگهبان فحشی می   . زنند  سلول با هم حرف می    

بعد در را بـاز     . زنند، چرا گذاشتی که حرف بزنند       گویی حرف می    شان را زدند می     حرف
سـپس داخـل    . زد، بعد هم به سراغ سلول بغلی رفت و آنها را هم زد            کرد و حسابی مرا     

طولی نکشید که   . خواسته پیغام بدهد    بیا عزت می  ! آقای محمدی : کریدور رفت و داد زد    
رسولی، آرش، تهرانی، منوچهری، متقی و هوشنگ آمدند و مرا بـه زیـر مـشت و لگـد                   

 پایان راضی شـدند کـه رهایمـان         آنها در . طور زندانی سلول بغلی را      همین. خود گرفتند 
عزت با این چیزهـا آدم   ! قربان: ولی یکی از نگهبانان خیلی کثیف و بدجنس گفت        . کنند
  .شود او را باید به اتاق حسینی ببریم نمی

. چشم من و زندانیهای سلول بغلی را بستند و به اتاق حسینی بردند که شالق بزننـد                
شما بـا مـن هـیچ       : ر شدند من به آنها گفتم     در فرصتی که محمدی و منوچهری از ما دو        

و نیز آن قـسمتی     . ام  ام و خودم را معرفی کرده       فقط من با شما حرف زده     . اید  حرفی نزده 
در اتاق حسینی بـا شـالق       . زدم نگهبان شنیده باشد برایشان تکرار کردم        را که حدس می   

خواسـتم خـودم را       می: گفتم. دادی  چرا به اینها عالمت می    : گفتند. شروع به زدنم کردند   
خواسـتم بـه      مانند و مرا خواهید کشت، می       دانستم که اینها زنده می      به آنها بشناسانم، می   

ها بگویند فالنی تـا ایـن روز زنـده     روند به بچه آنها بفهمانم که وقتی به داخل زندان می   
 و  خواستم آنها به خاطر مـن کتـک بخورنـد،           من سر این ادعا ایستادم، چرا که نمی       . بود

در آن  . شان همان چند سیلی و لگد بود که در سلول خوردند            کتک. این شد که نخوردند   
 فاطمی، محمد علی باقری، عباس فرنام، محمدعلی        محمدرضاهای قم بودند؛      سلول بچه 

بعـداً  . موحدی که پاسبانی را در خیابان هدایت به قصد خلع سالح زده و کـشته بودنـد                
های خوبی بودند که برای خـود گـروه مجزایـی     بچه. دندسه ـ چهار نفر ایشان اعدام ش 

این قضیه باعث شد دوباره بازجوها کلید کردنـد کـه تـو             . کردند  تشکیل داده فعالیت می   
  .روز از نو روزی از نو. حرفهایت را نزدی و باید از نو همه چیز را بگویی

 بـه آنجـا      را 35بعد از این جریان، دو نفر یکی مذهبی و دیگـری از سـازمان طوفـان               
.  اهـل مـشهد بـود      36نـژاد   زندانی مذهبی سید احمد هاشـمی     . آوردند) 18سلول شماره   (
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آمد   کرد که آزاد شود؛ بدش هم نمی        چیزی از محکومتیش نمانده بود و امروز و فردا می         
خواهم   های بیرون داری بگو، می      بار گفت اگر پیغامی برای بچه       یک. از من حرفی بکشد   

کاری بکن  . تو بگو من چه کار کنم     . تم با سازمان ارتباط برقرار کنم     از اینجا که بیرون رف    
تو برو درست را بخوان، آخوند بشو برو بـاالی منبـر تبلیـغ              : گفتم. تا به آنها وصل شوم    

شناسم تا تو را بـه   در ضمن من هم کسی را نمی. خواهد بروی دنبال این کارها     کن، نمی 
اسـت، تـو اگـر آدم         گویی بدان که جوینده یابنده     اگر هم واقعاً راست می    . او معرفی کنم  

بعد از چنـد    . آیند، الزم نیست تو دنبال آنها بگردی        خوبی باشی آنها خود به سراغت می      
  .روز که  او در آنجا بود آمدند و بردنش

او در خـارج تحـصیل کـرده و عـضو          . زندانی دوم از چپیهای سـازمان طوفـان بـود         
دو ـ سه ماهی هـم در ارتـش اسـتخدام شـده      . اشتمدرک مهندسی د. کنفدراسیون بود

کتـک  . شـود   بود، اما بعد رابطه او با کنفدراسیون خارج از کشور رو شـده دسـتگیر مـی                
به ایـن دیـوار     . وجود این آدم در آن سلول، برایم نوعی شکنجه بود         . زیادی نخورده بود  

تو : گفت می! تکیه ندهگفت  دادم می به آن دیوار تکیه می   ! گفت تکیه نده    دادم می  تکیه می 
تـو خطرنـاکی وقتـی بـه     : گفـت  می! پرسیدم چرا؟   فقط باید به آن دیوار تکیه بدهی؟ می       

دهی ممکن است دسـتت بـه دیـوار بخـورد و کـسی در سـلول                   ور تکیه می    ور و آن    این
مجاور فکر کند که با او کاری داری و ممکن است  با تو صحبت کنـد، و اگـر نگهبـان                      

ایـن آدم بـا ایـن       . زند  آید تو را و نیز ما را کتک می          زدی می   و حرف می  بفهمد که تو با ا    
  .فکرش و با این کارهایش آینه دق شده بود

کـرد و بـرای بیـرون و     مهندس دچار احساسات عاطفی بود و بعضی مواقع گریه می      
من نامزد دارم، همیـشه     : گفت  ریخت و می    کرد خیلی اشک می     خانواده اظهار دلتنگی می   

! بـرد؟   بردم، حاال او در چه وضعی است و چه کسی او را به سینما می                ه سینما می  او را ب  
من به زور به آنها     . توانستند غذا بخورند    قدری اسیر احساسات شده بودند که نمی        آنها به 

البته من هم سر بـه سـر ایـن زنـدانی چپـی کـه بـازجویش رسـولی بـود                      . دادم  غذا می 
ات تمـام     ه این طوری نیست و تو هم کـه بـازجویی          گفتم اینجا که همیش     گذاشتم می   می

  .شده است باید تقاضا کنی تا تو را به بند عمومی ببرند
. قاشق نداشتیم و دستها هم کثیـف بـود     . خوردیم  در این سلول ما غذا را با دست می        

  . داد پتوها بوی چرک و کثافت می
. کـردم   مثل ناودان می  ای که داشتم، خمیر وسط نانهای سفید را خالی و             من با تجربه  

حتی آب آبگوشـت را بـا       . کردیم  بعد این نانها را خشک کرده به جای قاشق استفاده می          
یـک بـار او را      . توانست این کارهـا را بکنـد        خوردیم، این زندانی کمونیست نمی      آن می 

این سلولها جای کسانی اسـت کـه هنـوز زیـر بـازجویی              : گفتم. حسابی سرکار گذاشتم  
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ات تمـام شـده حتمـاً         ام تمام نشده، ولی تو که بـازجویی         هنوز بازجویی هستند، من هم    
در . باید به سلول عمومی بروی    . خبر است، تو نباید اینجا باشی       بازجویت از وضع تو بی    

مرتـب مالقـات خـواهی      . دهنـد   سلول عمومی به شما قاشق استیل و پتوی شخصی می         
خـب  : گفت.  را کار گرفتم    حسابی مخش  …داشت و فرشهای خوبی زیر پایتان است و       

هیچی باید تقاضای انتقال به سلول عمومی را بکنی تا          : حاال من باید چه کار کنم؟ گفتم      
این حرفها را که زدم از او ترسیدم که مبادا ایـن حرفهـا را بـه بـازجویش                . راحت شوی 

گفـت پـس    ! حاال این حرفهای مرا نشنیده بگیر و چیزی به بازجویت نگو          : گفتم. بگوید
از دسـت او    . کنـد   بهانه بگیر، بگو عزت توی سلول مرا اذیت می        :  باید بگویم؟ گفتم   چه

اعصابم را خراب کـرده اسـت و        . کند  اش خرخر می    همه. خواب درست وحسابی ندارم   
 و مواظـب بـاش      5خواهش کن که جایت را عوض کند یا به عمومی بفرستد یا به بنـد                

ضـافه و امکانـات بیـشتری داری تقاضـا          اگر بفمهد که به خاطر قاشق اسـتیل و پتـوی ا           
  .دارد کنی اینجا بیشتر نگهت می می

. این بنده خدا هم زود باور بود چنـد بـار تقاضـای مالقـات بـا بـازجویش را کـرد                     
نگهبانها یکی ـ دو بار سراغ بازجوی او رفتند تا اینکه باالخره او موفق شد با بازجویش  

  . صحبت کند) رسولی(
. عیناً به او منتقل نموده تقاضا کرده بود که جایش را عوض کند            او تمام حرفهای مرا     

این نقشه را خود    ! نه جانم : گفته بود . رسولی با تیزهوشی فهمیده بود که او سرکار است        
عزت این طـوری گفتـه      ! بله: او هم با همان سادگی گفته بود      . عزت برایت کشیده است   

 رسـولی هـم     … فرنگی زیر پا اسـت و      دهند، فرش   که در این باال قاشق استیل می      . است
عزت تـرا خـر کـرده       ! بدبخت: اش کرده و گفته بود        کمی او را دست انداخته و مسخره      

اینجا همه سـلولها مثـل      . خواهد از شر تو راحت شود که این طور گفته است            است، می 
.  کـه لنگـه نـداره   ه ایـ …باال و پایین آن با هم فرق ندارد، عزت یـک مـادر ق      . هم است 

  .ار که سر کارت بگذاردنگذ
فالن فـالن   : دعوایم کرد و گفت   . مهندس وقتی به سلول برگشت خیلی عصبانی بود       

تو هـم چقـدر زود      : گفتم. رسولی همه چیز را به من گفت      . ای  شده تو مرا مسخره کرده    
مگـر روی   . باوری که قبول کردی، بنده خدا چـه دلیلـی دارد کـه بـه تـو دروغ بگـویم                   

خواهی  اگر می . او چون نخواسته ترا به باال ببرد، دروغ گفته است         . های من سواری    شانه
گوییم از بازجویت بخواه که ترا به بند عمومی ببرد و             ببینی که کدام یک از ما راست می       

  .تر است ببینی تا بفهمی چقدر از اینجا راحت
بم را  خواستم هر طوری شده او را از من جدا کنند، چرا که در آنجا واقعـاً اعـصا                   می

صحبت کنم، اما ایـن     ) های قم   همان بچه (خواستم با سلولهای مجاور       می. کرد  خراب می 
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ترسیدند کـه     ای که پیش آمده بود می       آنها هم با قضیه   . فرد مزاحم بود و قابل اعتماد نبود      
  .دیگر با من ارتباط بگیرند
ه خصوص  خواستم با دیگران ب     به وضعیتی رسیده بودم که می     . من دست بردار نبودم   
وقتـی مـرا بـه      . نگهبانها رابطه خوبی در آنجا با مـن نداشـتند         . مذهبیها ارتباط برقرارکنم  

زدم کـه     حرفهـایی مـی   . کـردم   بردند در راه بلند بلند با آنهـا صـحبت مـی             دستشویی می 
  .خواستم سلولهای مجاور آن را بشنوند می

 کاسه غذا در جلو     کرد، هنگام گذاشتن    گاهی که نگهبان برای کشیدن غذا صدایم می       
  .زدم در سلولها با زندانیها حرف می

. خواستم در نوبت نظافت شب تی کشیدن را به من بدهنـد             گاهی هم از نگهبانها می    
کـشیدم و     کشیدم به سـلولها سـرک مـی         وقتی که تی می   .  نه  کردند برخی   برخی قبول می  

  . فهمیدم که چه کسانی در سلولها هستند خواندم، می آواز می
ام برای بازجویی رفته بود، با سلول بغلی صحبت کردم و بـاز               بار که هم سلولی   یک  

فهمیدند و آمدند و مرا بردند و حسابی هم من و هـم زنـدانی سـلول مجـاور را کتـک                      
آقای منوچهری من خسته    : به او گفتم  . این بار بازجوی متهم سلول بغلی، ما را زد        . زدند
ام سر رفته است، مرا ببرید دوباره پـشت           ه حوصله ام این کارها به خاطر آن است ک         شده

  .سلول بیندازید و یا یک هم سلولی مسلمان برایم بفرستید
دیگـر  . البته بازجویان و مأموران کمیته مشترک هم از دست من خسته شـده بودنـد              

رو   از این . فایده بود   آمد، کتک هم کامالً بی      شان بر نمی    ای نداشتند و کاری از دست       چاره
یم گرفتند که از شر من راحت شوند، لذا مرا به اویـن فرسـتادند و از ایـن انتقـال،                     تصم

آمد و مرا به بـاد فحـش و ناسـزا             رفت و می    بازجویم خیلی عصبانی و ناراحت بود، می      
  .دانست که چه کار باید بکند گرفت و نمی می

  
  :نوشتها یپ
در . آباد از توابع تویسرکان متولد شد  در روستای گل1328نانکلی فرزند عزیز مراد به سال  ـ امیر مراد1

و به دلیل تنگناهای اقتصادی خـانواده گرچـه مـدتی تحـصیل را              کودکی به همراه خانواده به تهران آمد        
مـدتی در کارخانـه ارج و   . ها ادامه داد اما سرانجام مجبور به ترک تحصیل شد  ضمن اشتغال در کارخانه   

 –وی فعالیـت مـذهبی      . گفتنـد   مـی » بچـه رسـتم   «چون قوی بنیه بود، به او       . کرد  کارخانه سافیاد کار می   
او در این هیئتهـا بـا افـراد         .  در هیئتهای انصارالحسین و خمسه طیبه آغاز کرد        سیاسی خود را از شرکت    

اهللا شاهی آشنا و جذب سازمان مجاهدین خلق ایـران            مبارزی چون اکبر مهدوی، محمد کچویی و عزت       
مدتی در کالسهای عربی جواد منصوری حضور یافت، و در چند مورد اقدام به تهیـه سـالح بـرای         . شد

 دستگیر و بـه دو سـال   1351نانکلی ساعتی پیش از دستگیری عزت شاهی در اسفند   مراد.سازمان نمود
  . زندان محکوم شد
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 گروهی کمونیستی در شهر همدان کشف شد که علی اصـغر منطقیـان و محمـود                 1353در تابستان   

 محمدی نیک از عناصر اصلی این گروه اعتراف کردند که دو قبضه سالح کمری با تعـدادی فـشنگ در                   
 برای بازجویی بیشتر، از زندان قصر به کمیته مشترک 1352اند، لذا در مرداد  نانکلی قرار داده اختیار مراد

او بـا مقاومـت مثـال زدنـی در برابـر ایـن       . ها قرار گرفت منتقل شد و در آنجا تحت شدیدترین شکنجه   
ا تا آن حد ادامه یافـت کـه         ه  شکنجه. ها از در اختیار گذاشتن هرگونه اطالعات اضافی سرباز زد           شکنجه

که طبق حکم دادگاه حدود شش مـاه دیگـر بـه               شد در حالی   1353 شهریور   19موجب شهادت وی در     
   .آزادی او نمانده بود

   ).1صفحه  (35و ) 1صفحه  (32های  بنگرید به اسناد شمارهـ 2
مـشترک  محمد تفضلی معروف به دکتر محمـدی و محمـد خوشـگله بـازجو و سـربازجوی کمیتـه                    ـ  3

   . ضدخرابکاری بود
.  در خمین به دنیا آمد     1302گر؛ به سال      ـ محمدعلی شعبانی معروف به دکتر حسینی، بازجو و شکنجه         4

سـال   (1332در سـال    . تحصیالت او پس از چهارم ابتـدایی ناتمـام مانـد، پـس از آن وارد ارتـش شـد                   
پس از تأسـیس سـاواک      . ش بود  ارت 2گروهبان رکن   )  مرداد 28سرکوب نهضت ملی به واسطه کودتای       

بـرای مـدتی    .  برای ادامه خدمت به ساواک منتقل شد و در اداره سوم مشغول به کار شد               1336در سال   
مدیر داخلی بازداشتگاه اوین بود و خود در شـکنجه و بـازجویی زنـدانیان و متهمـین سیاسـی شـرکت                   

  . جست می
هـای    دوره. ، بـه آنجـا منتقـل شـد        1351حسینی با تأسیس کمیته مـشترک ضـدخرابکاری در سـال            

هـا   را با موفقیت در ساواک طی کرد و آموختـه » آپولو«و » شوک الکتریکی «،  »توجیه وحفاظت «آموزشی  
کف پا را به  . او متخصص در زدن ضربات شالق بود      . و تجربیات خود را در کمیته مشترک به کار بست         

درد . شد جای آنهـا را شـمرد        آورد که می    رود می های شالق را ف     کرد و چنان تازیانه     نُه قسمت تقسیم می   
  . شد ناشی از این ضربات نه در کف پا بلکه در مغز سر نیز احساس می

گـر رژیـم پهلـوی قلمـداد          ترین شکنجه   القلب  ترین و قسی    ترین، وحشی   شاید بتوان حسینی را شقی    
او بـسیار   . انـداخت   مـین مـی   تماشای ظاهری او و حتی شنیدن نامش لرزه به اندام زنـدانیان و مته             . کرد

و نزدیـک بـه هـم، دهـانی گـشاد،           ) و قرمـز  (ای عجیب بود؛ چشمانی ریـز         بدقیافه، بدهیکل و با چهره    
دندانهایی مصنوعی، لبهایی کبود و کلفت و پوستی تیره، سری کوچک و از ته تراشیده، هیکلی درشـت،         

او در  . دانـستند   را شـبیه گوریـل مـی      بعـضی او    . بلند و قوزدار، در حالت عادی هم هیبتش ترسناک بود         
  . اواخر عمر به تریاک نیز معتاد شده بود

بیش از ده بار تشویق، کسب نشان درجه سه کوشش، نشان ویژه کوشش و مدال خدمت درجـه دو                   
های او ریختـه شـد، نتیجـه بیـست سـال              در قبال خونهای مبارزینی که در اثر شکنجه و ضربات تازیانه          

  .  کمیته مشترک استخدمت وی در ساواک و
چنین » استاد شکنجه جوانان چگونه به دام افتاد      « تحت عنوان    26/12/1357 در تاریخ    کیهانروزنامه  

  : نوشت
 از چندی پیش به کمیته انقالب مسجد صاحب الزمان اطالع داده شده بـود کـه حـسینی، بـازجو و                      …«

از . بان خوش شـمالی سـکونت دارد      شکنجه گر معروف ساواک در زندان اوین، در منزلش واقع در خیا           
خواسـتند    این رو پاسداران چند روز خانه وی را تحت نظر گرفتند و هنگامی که با محاصـره خانـه مـی                    

  » …کند،  برای دستگیری او اقدام کنند، حسینی با اسلحه کمری خودکشی می
صله به بیمارستان  با شلیک گلوله به سرش اقدام به خودکشی کرد، اما بالفا   57 اسفند   24حسینی در   

در سـاعت   ) 12/2/58(هفـت روز بعـد      .  به بهداری زندان قصر منتقل شد      5/2/58امام خمینی و بعد در      
  . از او چهار پسر و دو دختر باقی است.  درگذشت30/23
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؛ 10663، شمــ    کیهـان ؛  1074، کـد بازیـابی      …، مرکـز اسـناد      ) حـسینی (پرونده محمد علی شـعبانی      (

   )35؛ محتاج، مهین، 249، خاطرات احمد احمد
در ایـن تـاریخ     .  شـروع شـد    1307ای در سـال       تهیه سوسیس و کالباس در ایران به صورت کارخانه        ـ  5

ای اتباع خارجی و عیسویانی       در بندر انزلی برای تأمین مایحتاج روزانه عده       » افونسا«فردی روسی به نام     
 1309در سـال  . لید این ماده غـذایی کـرد  اش شروع به تو که در آن منطقه بودند با ماشین کوچک دستی       

 کیلو گرم کالباس، کارخانـه کـوچکی از   40 ـ  50لیشینسکی نماینده بازرگانی روسیه برای تولید روزانه 
در تهران نیز آرزومان آودنیسیان از اهالی سـلماس کـه پـس از انقـالب اکتبـر             . آلمان به بندر انزلی آورد    

 به همراه همسر و دو فرزندش و چهار کارگر از ارامنه            1303 سال    روسیه به ایران بازگشته بود از      1917
اش    کارخانـه  1312در  لیشینـسکی   . های گوشتی سوسیس و کالباس اشتغال داشتند        ایران به تهیه فرآورده   

ساز آلمانی، از آودنیسیان نیز دعوت به  قل کرد و ضمن به کارگیری یک متخصص کالباس    منترا به تهران    
سازی در روسیه کار کرده بود و در این زمینه دانش و     ن آودنیسیان در کارخانه کالباس    آرزوما. کمک کرد 

چندی بعد لیشینسکی به    . اطالعات و تخصص داشت، لذا این دعوت را با عالقه پذیرفت و شریک شد             
در این زمان تولید کارخانـه از کـشتار هـر هفتـه             . روسیه بازگشت و کارخانه را به آرزومان واگذار کرد        

  . کیلوگرم گوشت گاو بود400 ـ 500چهار ـ پنج رأس خوک و مصرف هفتگی 
کارخانه بزرگـی   ) جنوب غرب تهران  (آباد     در یافت  1337آرزومان کار خود را وسعت بخشید و در         

تأسیس کرد، با پیروزی انقالب اسالمی این کارخانه مـصادره شـد و در اختیـار بنیـاد مستـضعفان قـرار                  
تـرین تولیدکننـده      تغییرنـام داد، ایـن شـرکت همچنـان بـزرگ          » تیران آرزومان شرکت گوش «گرفت و به    

در ابتـدا مـصرف کالبـاس بـه دلیـل اسـتفاده از       . های گوشتی سوسیس و کالباس در ایران است       فرآورده
 به بعد تولید کالباس بـدون       1350ص اقلیّتهای مسیحی بود اما از دهۀ        ختگوشت خوک در ترکیب آن، م     

پـس از پیـروزی     . از شد لذا مصرف آن به طبقه متوسط جامعۀ ایران نیز نفـوذ کـرد              گوشت خوک نیز آغ   
دارای مجـوز   » سـاکو «انقالب اسالمی تولید کالباس با گوشت خوک متوقف شد و امروزه تنها شـرکت               

  .وطنان ارمنی است تولید کالباس با گوشت خوک برای مصرف هم
   ).188، .…یهاایران و اقتباس؛ 28/7/1384نی، ؛ گفتگو با جوزا31 ـ 29 شمـ اول، دنیای تغذیه،(
بعـد از گذشـت سـه دهـه از آن روزهـای پـردرد، مـن هنـوز                   : شاهی در حاشیه مصاحبه تأکید کرد     ـ  6

که ) مثل اآلن(توانم با دست چپ بشقاب دست بگیرم و بشویم، هنوز کامالً حس ندارد، و هر وقت               نمی
   .کنم یزد و درد را دوباره در وجودم حس میر افتم اعصابم به هم می به یاد آن روزها می

وقتی ضربات شالق بر فرد فـرود       . ترین آالت و وسایل شکنجه بود       ترین و وحشتناک    ـ آپولو از سخت   7
خاست و چون سر در کاله فلزی قرار داشت، پژواک صدا، گویی او را در                 آمد، فریاد از نهادش برمی      می

های گوشش پاره  یافت، ممکن بود پرده  اگر این وضع ادامه می    . ددا  های جهنمی قرار می     ترین دره   دردناک
های این دستگاه با وارد کردن شوک الکتریکی با ولتاژهای مختلـف بـرق از طریـق                   گاهی شکنجه . شود

   .این دستگاه ساخت سوئد بود. کردند مدارهای متصل به بدن زندانی تشدید می
تحصیالت او تا دیـپلم     .  به دنیا آمد   1329حمد در سال    ، فرزند م  »آرش«فریدون توانگری معروف به     ـ  8

. ای برای استخدام در ساواک فراخوانده شـد         وی در دوره سربازی با دعوت نامه      . طبیعی ثبت شده است   
درخـشش وی در عزیمـت بـه بروجـرد و دسـتگیری             .  وارد ساواک گردید   1352به این ترتیب در سال      

ای دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی بود، که توانست بسیاری           ن عشیره تعداد زیادی از اقوام ایلیاتی و آشنایا      
بـه کمیتـه مـشترک منتقـل شـد و           ) عطـارپور (او به دستور دکتر حسین زاده       . را بر مسند اعتراف بنشاند    

ئولیت در سوابق کاری او مس    . های توجیه و حفاظت و اطالعات و ضد اطالعات ساواک را گذراند             دوره
  .  و بازجوی تیم کمیته مشترک ذکر شده است،اقدام دایره عملیات، 
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او که در سنین جـوانی در       . های خود نیمه فلج کرد      آرش کسی است که مهدی غیوران را با شکنجه        

اند که او آدمی تابع و سرسپرده بود           اگرچه گفته   القلب بود،   ساواک مسئولیت داشت، خیلی خشن و قسی      
کرد و بیشتر افراد تحـت بـازجویی    دن مبارزین افراط میوی در شکنجه دا. ولی صاحب ایده و نظر نبود  

کنند که بسیار الفاظ رکیک به کار         گر جنسی یاد می     از آرش به عنوان شکنجه    . دادند  او را زنان تشکیل می    
توان به اسـتفاده از آپولـو، آسـیاب، شـوک الکتریکـی، بـاتوم             از دیگر روشهای شکنجه آرش می     . برد  می

... ان کردن، تهدید به تجاوز زنان، استعمال بطـری، ادرار در دهـان زنـدانی و                 برقی، مصلوب کردن، عری   
  . اشاره کرد

 چنـد مـورد تقـدیر کتبـی و نیـز            …او برای این همه سرسپردگی و خدمات چشم و گوش و بسته             
  . نشان درجه سه پاس دریافت کرده بود

حکم او  .  به اعدام محکوم شد     در دادگاه  1358آرش با پیروزی انقالب اسالمی دستگیر و در خرداد          
  .  به اجرا گذاشته شد58در دوم تیر ماه 

؛ 208، شمــ    شرق؛  7،  195، شمـ   کمان؛  10 و   3؛ خاطرات طاهره سجادی، نوار شماره       131-129دلدم،  (
   )141 و 75-74 و 63-62 و 49و 35؛ محتاج، 10737، شمـ کیهان

ود هشت ماه پـس از اعـدام آرش و تهرانـی،     یعنی حد1358ای که در بهمن  شاهی در مصاحبه عزتـ  9
من واقعـاً از ایـن فـرد خجالـت     : بینید آرش در جریان دادگاهش گفت اینکه می«: با وی انجام شد گفت  

  »  .خواهد که مرا ببخشد، به خاطر حضورش در همین مسائل بود کشم و دلم می می
  :  گفت1358 خرداد 29اش  در  آرش در جریان محاکمه

کـنم، ولـی در آنجـا وظیفـه کـار مـا               زدیم و با کمال شرم اعتراف می        ی دست به شکنجه می    ما با حسین  «
کرد و ما دوبـاره       ها در اکثر موارد بر اثر برخورد کابل به کف پا، یا ورم می               این شکنجه . شد  محسوب می 

. ه برونـد کردیم راه بروند و گاهی اوقات مجبور بودنـد روی باسـن را          آنها را پانسمان کرده و مجبور می      
شدند اما اطالعـات خـود را ندادنـد از     ها تحت شکنجه بودند و هر روز شکنجه می     بودند کسانی که ماه   

ها در سلول انفرادی      جمله عزت شاهی مدت شش ماه شکنجه شد ولی هرگز لب به سخن نگشود و ماه               
  » .بود و من از ایشان تقاضای عفو دارم

   ) 10737، شمـ کیهان(
، افسر و بازجوی فعال و بسیار خشن اطالعات شهربانی که در شکنجه، آزار و اذیـت   طبع  بیژن نیک ـ  10

 اقدامات وحـشیانه   1351گر جنسی بود و از سال         او معروف به شکنجه   . کرد  رحمانه عمل می    زندانیان بی 
 بر اثر انفجار اتـومبیلش      1353کرد و سرانجام در سال        خود را در کمیته مشترک ضدخرابکاری دنبال می       

   .توسط چریکهای فدایی خلق به هالکت رسید
دار کـه بـه واسـطه فعالیتهـای سیاسـی و مبـارزاتی                ، زنـی خانـه    1310معـصومه شـادمانی، متولـد       ـ  11

این خانواده بـه سـبب آشـنایی بـا مـصطفی            . وارد عرصه مبارزه شد   ) حسن و علیرضا کبیری   ( فرزندانش
شـادمانی در   . هـدین خلـق در آمدنـد       رسـماً بـه عـضویت سـازمان مجا         1350جوان خوشدل در سـال      

های زندانیان سیاسی در بازار تهران در اعتراض به اعدامهای سران             گیری تظاهرات خیابانی خانواده     شکل
  .  نقش بسزایی داشت51و اعضای سازمان مجاهدین در سال 

انی های اصلی سازمان مجاهدین فراری بودند، خانۀ شـادم           که بسیاری از اعضای مهره     1350-51در  
به عنوان خانه امن، مأمن و مأوایی برای مصطفی جوان خوشدل، رضا رضایی، محمد مفیدی و محمـود                  

این خانه پس از دستگیری محمد مفیدی لو رفت و محمود شـامخی در آنجـا در محاصـره      . شامخی بود 
از آن معـصومه شـادمانی   . پلیس افتاد و درگیر شد و پس از زخمی شدن با خوردن سیانور انتحـار کـرد            

هـا و   سـختی شـکنجه  . دست زنانی است که وقتی دستگیر شد در کمیته مشترک به شدت شـکنجه شـد            
 



  
  
  
  

 323 □ شبهای کمیته مشترک

  
بر کف پا به حدی بود که او بیش از سه ماه قادر به حرکـت و                 ) کابل(جراحات ناشی از ضربات شالق      

  . راه رفتن نبود
سـواد بـود و زنـدان         کنـد بـی     یـاد مـی   » خانم محمودی «معصومه شادمانی که محتاج از او به عنوان         

را در  ) محمـودی (محتاج، نقش شادمانی    .  سالگی از دیگر مبارزین سواد بیاموزد      45فرصتی شد تا او در      
برنامه شو از قبل درست کرده بودیم، اون موقـع عیـد            «: کند  فرار اشرف دهقانی از زبان او چنین نقل می        

ا به اسم عمه و خاله و فامیـل بـه مالقـات             ای از م    قرار شده بود که یه عده     . بود و مالقات حضوری بود    
ما زنها دور اشرف را گرفتیم و شروع به دیده بوسی . سه ـ چهار نفر زندانی آوردند . رفتیم. اشرف برویم

کـردیم تـا اشـرف        ما عمداً اتاق را شلوغ مـی      . با او کردیم و ضمن دیده بوسی به او چادر و لباس دادیم            
به سرعت خودش را آماده کرد و ما او را قاطی زنهای مالقـاتی                . ار بود او قبالً در جریان ک    . لباس بپوشد 

وسطهای حیـاط ناگهـان افـسری       . کردیم و بعد از تمام شدن مالقات، او هم همراه ما از اتاق بیرون آمد              
ما ایستادیم، اشرف رویـش     . فریاد زد که همه بایستند، هیچ کس حق خروج ندارد، یک زندانی کم است             

. افسر اول او را بازرسـی کـرد  . رفت ه بود و ساکی هم در دستش بود و جلوتر از همه می           را محکم گرفت  
اعتنا ساکش را برای بازرسی جلو افسر گرفـت، افـسر نگـاهی بـه سـاک و اشـرف        او هم خونسرد و بی  

مـادر کبیریهـا    » .اشرف به راهش ادامه داد و از در زندان بیرون رفـت           . انداخت و سراغ کس دیگر رفت     
او نیز کوشید و زمینه اتصال وی با چریکهای فدایی خلـق را نیـز فـراهم                    فرار اشرف در اختفای      پس از 
دانـد و آن را تـصمیمی         شاهی ایـن روایـت محتـاج و شـادمانی را مخـدوش مـی                البته آقای عزت  . [کرد

توجـه  شـود کـه پلـیس م        داند اما در اتاق مالقات احساس می        زاده می   ریزی شده برای ناهید جالل      برنامه
  .]  شود ناهید است، لذا اشرف جایگزین او می

شد و در زندان قـصر معتقـد بـه            شادمانی به عنوان یکی از بزرگان زنان زندان سیاسی محسوب می          
 به همراه دیگـر زنـدانیان       1357او در دی ماه     . نجاست کمونیستها و به شدت طرفدار جدایی از آنها بود         

وزی انقالب اسـالمی بـه همـراه پـسرانش بـه سـازمان مجاهـدین                پس از پیر  . سیاسی از زندان آزاد شد    
لـذا  . بـا جمهـوری اسـالمی پرداخـت       ) مسلحانه(بازگشت و در ادامه سیاستهای این سازمان به دشمنی          

  . دستگیر، محاکمه و اعدام شد
  )9، 240، شمـ بامداد؛ 4، 756، شمـ  زن روز؛312-311محتاج، (

ته است، هنگامی که خانم کبیری در کنار مـادر رضـاییها بـه               صورت گرف  58این مصاحبه در بهمن     ـ  12
هواداری و حمایت از مسعود رجوی و موسی خیابانی و مجموعه سازمان مجاهدین برخاسـته بودنـد و                  

   .درصدد تأثیر و نفوذ در میان زنان و بر انگیختن احساسات و همراه کردن ایشان با خود بودند
   .21بنگرید به سند شماره ـ 13
انـد    خبـر بـوده     حمیده نانکلی خواهر مراد مدعی است که تا پیروزی انقالب از شهادت برادرش بی             ـ  14

 در زندان بود و دیگـر امکـان         53حمیده از سال    . چرا که حمیده و مراد تنها فرزندان عزیز نانکلی بودند         
گویـد بعـدها    یاو مـ . جـویی نداشـتند   پدر و مادر پیر او نیز توان پـی . گیری وضع برادرش را نداشت  پی

گـی روده     پرونده پزشک قانونی مراد را دیده است که در آن علت مرگ مراد را خونریزی معـده و پـاره                   
یعنی ده ـ بیست روز پس از انتقال مجـددش    (1353 شهریور 19 بعدازظهر 5اند و در ساعت  ذکر کرده
  ).21/8/1382 حمیده نانکلی، مصاحبه با. (اند  آذر تحویل بهشت زهرا داده13فوت نموده در ) به کمیته
اهللا میثمی که به سـبب انفجـار چاشـنی بمـب در دسـتش، مجـروح و دسـتگیر شـده بـود بـه             لطف

) 444ص (او در جلد دوم خاطراتش . و در کنار تخت مراد نانکلی قرار دادند   . بیمارستان شهربانی بردند  
  :نوشته است

هوش شده بود و در حال احتـضار          ودند که بی  بازجوهای ساواک چنان با شدت و محکم برسر او زده ب          «
مراد پهلوی تخت من به شـهادت رسـید و تحـول            . راند  کشید و حرفی بر زبان نمی       بود و فقط نفس می    
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دانـم ولـی      مـی «عمیقی در من ایجاد کرد و آن این بود که مراد به دشمن خود هم دروغ نگفت و سرود                    

   ».را سرداد» گویم نمی
   .18ه بنگرید به سند شمارـ 15
گر ساواک و کمیته مـشترک ضـدخرابکاری،          ـ مصطفی هیراد معروف به مصطفوی ، بازجو و شکنجه         16

  . در تعقیب و مراقبت شهید سید علی اندرزگو بود1351یکی از مأمورینی بود که از سال 
    ) ، صفحات مختلف…سردار سرفراز (

یـک سـو امریکـا، دنیـای غـرب و      در . پس از جنگ جهانی دوم، نظام سیاسی جهان دو قطبی شـد   ـ  17
داری، و در سـوی دیگـر شـوروی، اردوگـاه شـرق و مارکسسیـسم قـرار داشـتند و                       لیبرالیسم و سرمایه  

   .نظامهای سیاسی حاکم بر جهان متأثر از یکی از این دو ابرقدرت بودند
پایان شـشم   تحصیالت خود را تا     .  در تهران به دنیا آمد     1331ـ علیرضا کبیری فرزند حسین، به سال        18

 به سربازی رفت    1350در بهمن   .  مشغول شد  …ابتدایی ادامه داد، سپس به کار در چاپخانه، صحافی و           
  . اما به سبب صاف بودن کف پا از خدمت سربازی معاف گردید
های مبارز چون محمد کچـویی، عـزت          او در هیئت انصارالحسین و خمسه طیبه با تعدادی از چهره          

 که برادرش حسن    1351از سال   . نبال برادرش حسن وارد فعالیتهای سیاسی شد       آشنا و به د    …شاهی و   
او در سازمان مجاهدین خلق به کسب آموزشهای الزم برای          . دستگیر شد او به زندگی مخفی روی آورد       

ساخت مواد منفجره و آتش زا، ساخت بمب و جعل اسناد و مدارک، ساخت پـالک جعلـی اتومبیـل و                     
و کاراته مبادرت کرد و در چندین عملیـات نظـامی سـازمان از جملـه در انفجـار                   آموزشهای تیراندازی   

. معاونـت و مـشارکت داشـت        ) آزادی(واقع در تقاطع خیابان اسکندری و آیزنهـاور         » تکنوایس«شرکت  
. بار هم قاچاقی به ترکیه رفت که به دلیل نداشتن پول کافی مجبور به بازگشت به داخل کشور شـد                     یک

، سـیف اهللا، محمـد،    حـسین، محـسن  : یت او در سازمان، اسامی مستعارش عبارت بـود از  در مدت فعال  
  . محمود، میرفتحعلی رستمی فر

علیرضـا پـس از     .  دستگیر و به حـبس ابـد محکـوم شـد           1353 آذر   20علیرضا کبیری سرانجام در     
 مجاهدین خلق ادامه    پیروزی انقالب  با خواهرزاده عباس آگاه ازدواج کرد و به فعالیت خود در سازمان              

  .  داد و به دلیل رویارویی مسلحانه علیه نظام جمهوری اسالمی دستگیر، محاکمه و اعدام گردید
   .24 و 23های  بنگرید به اسناد شمارهـ 19
   .26بنگرید به سند شماره ـ 20
م دستگیری علیرضا کبیری موجی از بازداشتهای دیگر را در برداشت، ساواک در خبری سری اعـال               ـ  21
  : کرد

 هنگام مراجعه یک اکیپ از مأمورین انتظامی برای دستگیری و اخراج اتباع افغانستان              6/6/53در تاریخ   «
ای   های خیابان ناصر خسرو سکونت داشـتند، دو جـوان مـسلح از خانـه                که طبق اطالع در یکی از خانه      

جمعی اداره  (افسر اکیپ   خارج و با کشتن یکی از پاسبانان اکیپ و یک پسر خردسال و مجروح نمودن                
آنجا خانه امن دو خرابکـار بـود کـه در بازرسـی از آن، یـک نارنجـک                   . متواری شدند ) اماکن شهربانی 

 عدد چاشـنی انفجـاری، مقـادیر زیـادی          200جنگی، یک دستگاه بمب ساعتی، یک دستگاه کامل چاپ،        
حصیلی مرکـز آمـوزش کـادر       الت  نامه سفید مسروقه فارغ     نشریات گروهی و مدارک جعلی از قبیل گواهی       

  . ژاندارمری کشور کشف گردید
در ادامه بررسی مدارک، یکی از خرابکاران به نام علیرضا کبیری موردشناسایی واقع و پـس از یـک     

برده که برادر یکی از محکومین و خود از اعـضای فعـال و مخفـی                  سلسله عملیات طوالنی سرانجام نام    
 نفر از افراد تحت مسئولیت و مرتبط با او شناسـایی و بازداشـت               21بود، دستگیر و در جریان تحقیقات       

  ».شدند
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   ) 26/12/1353، 13408، شمـ بولتن ویژه ساواک (

بـه دلیـل تعـصبات خـانوادگی،        .  در تهران به دنیـا آمـد       1337ـ حمیده حیاتی فرزند محمود به سال        22
بـرادر بـزرگ    ( بـا حـسن کبیـری        1351در سال   . تحصیالت خود را پس از پایان دوره ابتدایی رها کرد         

  . دو ماه پس از ازدواج، حسن دستگیر شد. ازدواج کرد) علیرضا
سـبب ضـدیت مـضاعف او بـا         ) 1350 در ضربه شهریور     –محمد  (این اتفاق و دستگیری برادرش      

های زندانیان ارتباط گرفت و بـا         با خانواده ) معصومه شادمانی (وی از طریق مادر شوهرش      . رژیم گردید 
و . اهللا شاهی آشنا گردیـد      اهللا قشالقی و عزت     های مبارز چون اکبر و اصغر مهدوی، فیض         ی از چهره  برخ

پـس  . کرد  به سازمان مجاهدین خلق مرتبط شد و به نفع آنها فعالیت            ) علیرضا(از طریق برادر شوهرش     
وهرش در  ، حمیده جزء کسانی بود کـه بـه همـراه مـادر شـ              1352از فرار اشرف دهقانی در نوروز سال        

او در  . حمیده مدت یک هفته نیز با دهقانی در منزل خاله شوهرش زنـدگی کـرد              . اختفای وی کوشیدند  
 دسـتگیر شـد و نهایتـاً در         22/7/1353او در   . وصل شدن دهقانی به چریکهای فدایی خلق نقش داشت        

  . دادگاه تجدید نظر به هشت سال حبس در کانون اصالح و تربیت محکوم شد
مله کسانی است که مقاومت بسیاری در بازجویی کرد و سعی نمود اطالعـات خـود را     حمیده از ج  

کنند که بارها به او       رو بازجویان از او به عنوان فردی متعصب یاد می           از این . از بازجویان مخفی نگهدارد   
  : اش نوشته است حمیده حیاتی در بخشی از برگۀ بازجویی. اند بابت ندادن اطالعاتش هشدار داده

فردی هستم معتقد به براندازی رژیم و ایجاد حکومـت اسـالمی در کـشور، لـذا بـه منظـور گـسترش                       «
ام و معتقدم کـه گـروه    فعالیتهای گروه مجاهدین که من نیز با چند تن از افراد متواری آن در تماس بوده          

  » .بایستی به فعالیت خود ادامه دهد مجاهدین می
ی انقـالب بـا زن دیگـری ازدواج کـرد و هـر دو در یـک          حسن کبیری همسر حمیده پس از پیروز      

درگیری کشته شدند، و حمیده که در زندان مجذوب ویدا حاجبی و جریان مارکسیستی تحـت هـدایت               
او شده بود پس از پیروزی انقالب به ویدا پیوست و با هدایت او از کشور خارج شد و با پسر حـاجبی               

  . ازدواج کرد) رامین حاجبی(
   . اکنون از اعضای مؤثر در شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق است) محمد(ه برادر حمید

شـاهی در خـصوص توصـیه بـه درس خوانـدن،              ، اصـغر مهـدوی بـرای عـزت        38در سند شماره    ـ  23
   .نویسی کرده است پیمایی، تبادل کتاب و اعالمیه تک کوه
   ).3صفحه  (34بنگرید به سند شماره ـ 24
 و موج دستگیریهای جدید، از ارایـه اطالعـات خـود ماننـد تـرور                1353آذر  شاهی تا قبل از       ـ عزت 25

 بـه ناچـار     …از کرده بود اما پس از دستگیری علیرضا کبیـری و اصـغر مهـدوی و                 رشعبان جعفری احت  
ساواک در خبر سری خود در ایـن  . ای را برای مأمورین کمیته مشترک بازگو کرد اطالعات سوخت شده  
  : خصوص معترف است

اهللا شاهی عضو گروه که قـبالً    اساس گزارشات رسیده از منابع داخل زندان روشن شده بود که عزت       بر«
دستگیر و به پانزده سال حبس محکوم گردیده، در تحقیقات از بیان اطالعات کامل خود، امتنـاع نمـوده                   

مجـدد اعتـراف    او در تحقیقات    . وی بار دیگر به زندان کمیته منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت           . است
کرد که در جریان حمله به شعبان جعفری برای ترور او و نیز چند طرح خرابکاری شرکت داشته و نیـز                     

  ».اسامی یازده نفر از عناصر مرتبط خود را در اختیار گذارد که همه آنها شناسایی و دستگیر شدند
   ) 26/12/1353، 13408 شمـ بولتن ویژه ساواک،(

   .33 و 32، 30های  ارهبنگرید به اسناد شمـ 26
.  در روستای گل آباد از توابع تویسرکان به دنیـا آمـد  1337نانکلی فرزند عزیز مراد به سال  حمیدهـ 27

تحصیالت ابتدایی را در مدرسۀ اسالمی گذرانـد و بـرای           . در سه سالگی به همراه خانواده به تهران آمد        
 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 326

  
 1351بـه دلیـل دسـتگیری بـرادرش در سـال      تحصیالت متوسطه به دبیرستان دخترانه علوی رفت، امـا        

او همچنـین   . تحصیالتش را نیمه تمام رها کرد و برای کمک به امرار معاش خانواده به خیاطی پرداخت               
 به سبب 1353 آذر 5وی در  . کرد  های دیگر زندانیان ارتباط یافت و در محافل آنها شرکت می            با خانواده 

پناه داشت دستگیر و شکنجه شـد و مـدت            انی و سروان ژیان   نقشی که در انتقال دستور ترور سرگرد زم       
  : گوید وی دربارۀ نامه می. شش ماه در کمیته مشترک ضد خرابکاری به سر برد

دانم جریان نامه چطور لو رفته بود که به سراغم آمدند و دستگیرم کردند و بـه کمیتـه مـشترک                        نمی …«
گفـتم   پرسیدند که داخل نامه چه بود؟ می       زدند و می   می. ضد خرابکاری بردند و شروع به شکنجه کردند       

یعنـی تـو   : گفـت . ام بـود  محمـدی بـازجوی اصـلی   . خبـر از داخـل آن بـودم     من بی…به خدا به قرآن     
در اینجـا فهمیـدم کـه محتـوای         ! ای؟  دانستی که دستور ترور دو نفر از مقامات زندان را انتقـال داده              نمی

  . نامه چه بود داخل پاکت
: پرسید! شبیه شما : گفت چه شکلی بود؟ گفتم    ! به علی : نامه را به چه کسی دادی؟ گفتم      : سیدمحمدی پر 

: عـصبانی شـد و گفـت      ! رنگ چشمش؟ گفتم مثل رنگ چشم شـما       : چه قدی بود؟ گفتم قد شما گفت      
بعد دو هفته مرا به خانه بردند و       . بخدا خیلی شبیه شما بود    : گفتم. خواهی بگویی خود من بودم      نکند می 

امـا بعـد از دو هفتـه        . چرا که به آنها گفته بودم قرارهای من با علی در منزل بود            . در کمین علی نشستند   
  . امید شدند و مرا به کمیته برگرداندندان

یعنـی  : گفـت ! نـه : شناسی؟ گفتم   این را می  : محمدی پرسید . شاهی رو به رو کردند      در کمیته مرا با عزت    
دانم شاید در مالقات برادرم       نمی: گفتم! ن است که آن دستور را نوشته      این هما ! دانی این کیست؟    تو نمی 

  » !دیده باشمش
  ) 21/8/1382نانکلی،  مصاحبه با حمیده(

  :  گفته است1358ای در زمستان  محمد کچویی نیز در مصاحبه
 شروع به   ای که رسیدیم    از لحظه . مستقیم به کمیته مشترک بردند    .  بود 1353بار دوم که مرا گرفتند سال       «

او شاگرد من در مغازه بود و در یـک خانـه            . علیرضا کبیری جریانات گذشته را لو داده بود       . زدنم کردند 
مرا بردنـد بـاالی سـر علیرضـا، او را           . خواستند  از او ناصر را می    . تیمی با ناصر سلطانی همکاری داشت     

 23حدود  .  من هم شروع شد    بازجویی. هایش شکسته و کتک مفصلی خورده بود        خرد کرده بودند، دنده   
یکی بعضی اشـخاص مـرتبط دوم قـضیه         : خواستند، که لو رفته بود      از من سه مورد را می     . روز مرا زدند  

ای کـه     فرستادم سوم، توضیح درباره نامه      کتابهای ممنوعی که من با جلدسازی مجدد آنها را به زندان می           
در آن، طرح ترور سرهنگ زمـانی و ژیـان پنـاه را             او  . بیرون فرستاده بود  ) شاهی(عزت    از داخل زندان،    

خالصه از اطالعـاتی  . را اجرا کنند ریخته بود و از زندان به بیرون و به دست ما رسانده بود که بدهیم آن         
کسی که این اطالعات را در اختیـار او         (به حسینی گفتم فالنی     . که حسینی بازجو داشت من جا خوردم      

  » …ت و دروغ گفته اس) قرار داده بود
   ) 1358 ـ 59مصاحبه با محمد کچویی، (

   .33 و 30، 27، )3 و 2صفحات  (22های  بنگرید به اسناد شمارهـ 28
  . دستگیر و به کمیته مشترک منتقل شد1352 آذر 21در ) مطهری(اهللا شاهی  نعمتـ 29
   ).7صفحه  (13بنگرید به سند شماره ـ 30
برو از منزل آقای میرهاشمی ماشین را بردار ببـر       : برادرم گفت در یکی از مالقاتها     «: اهللا شاهی   نعمتـ  31

من چون وسیله نداشتم بـا پـسر خـواهرم رفتـیم منـزل آقـای       . که آن را به کجا ببریخانه تا بعد بگویم   
  » .کپی را گذاشتیم داخل ماشین بردیم به زیر زمین خانه خودمان میرهاشمی و دستگاه پلی

  )26/9/1383اهللا شاهی،  مصاحبه با نعمت(
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به دلیل فقـر اقتـصادی    .  در خوانسار به دنیا آمد1320به سال    ) مطهری خوانساری (اهللا شاهی     نعمتـ  32

پس از کوچ خانواده به تهران، او نیز بـه          . خانواده، بیش از شش کالس درس نخواند و به کارگری رفت          
او بـه دلیـل     . شغول شـد   به شاگردی در مغازه صحافی نعمت مقصودی مـ         1342پایتخت آمد و در سال      

های عـزت شـاهی بـه بیـرون از زنـدان، در آذر                ارتباط با برادرش در زندان و انتقال برخی اخبار و نامه          
زندانهای قصر و قزل حصار را تجربه کـرد و قبـل از             .  دستگیر و به هفت سال زندان محکوم شد        1353

د گردید و بـه فعالیـت خـود در بـازار      به مناسبت فرا رسیدن نوروز آزا1356پایان محکومیت در اسفند  
  . بازگشت

های جنگ تحمیلی بـه شـهادت         در هجده سالگی در جبهه    ) 1345متولد  (» محمد مهدی «فرزند وی   
  : او درباره مواجهه با برادرش پس از دستگیری گفت. رسید

 دیگـری را    زنـدانی .  سه نفر وارد اتاق شدند     –در اتاق بازجویی چشمهایم بسته بود که متوجه شدم دو           «
از صـدایش فهمیـدم   ! ایـد؟  چرا این را دستگیر کرده: او گفت» این کیست؟«: از او پرسیدند. آورده بودند 
حرفهایـت  : برادرم گفت . خورد  به او گفتند بگو حرفهایش را بزند و اگرنه باز هم کتک می            . برادرم است 

دنـد بـه زدن مـن در مقابـل          شـروع کر  . طـور سـاکت مانـدم       همـین . »نزن«منظورش این بود که     ! را بزن 
 من به او     بابا نزنیدش، اینکه گناهی ندارد هر کاری که کرده پای من است،           : او گفت ). برادرم(چشمهای  

  » …ام نه باید به زبان بیاید و شروع کردند به شکنجه: ام و او به حرفهای من عمل کرده است؛ گفتند گفته
   ) 26/9/1383اهللا شاهی،  مصاحبه با نعمت(

گر سـاواک، فـردی تنومنـد، قـوی و بـا       زاده، بازجو و شکنجه رضا عطارپور معروف به دکتر حسین     ـ33
  . کرد و به عبارتی مردانگی و لوتی منشی می» جاهل مĤبی«و » داش مسلکی«سری بی مو که تظاهر به 

 29او با همین خصوصیات یکی از عوامل طرح و اجـرای عملیـات تیربـاران نُـه چریـک و مجاهـد در                  
همان طور که دوسـتان و     «: او قبل از فرمان آتش، چنین رجز خواند       . های اوین است     در تپه  54فروردین  

های انقالب خودشان بـه       را در دادگاه  ] پور بود   منظورش تیمسار زندی  [رفقای شما همکاران و رفقای ما       
 آنها   ی آنها هستید و با    ما هم تصمیم گرفتیم شما را که رهبران فکر          مرگ محکوم کردند و آنها را کشتند،        

بـین او و سـرهنگ وزیـری        » .از داخل زندان ارتباط دارید مورد تهاجم قرار بدهیم و شما را اعدام کنیم             
  . اختالف است که اول کدام یک آتش رگبار را به سوی این نُه تن گشود

جـدی و  فردوست او را    . عطارپور در دوره قائم مقامی سپهبد حسین فردوست در ساواک رشد کرد           
ارزیـابی  ) رئیس اداره کل سوم ساواک    (مند به کار و نیز به لحاظ قدرت فکری برتر از پرویز ثابتی                عالقه
  . کند می

را در  ) ضـد برانـدازی   (او برای مدتی به کمک استاد اسـرائیلی ورزیـده و مجـرب، مـسائل امنیتـی                  
زجوی کـل و رئـیس اداره یکـم         بعدها عطـارپور بـا    . داد  ساواک به نیروها و مأمورین ایرانی آموزش می       

اداره کل سوم ساواک و آن استاد اسرائیلی قـائم مقـام سـازمان              ) ترین تشکیالت   مهم(عملیات و بررسی    
  . اطالعات و امنیت اسرائیل شد

زاده چند روز پیش از پیروزی انقالب اسالمی از کشور به مقصد اسرائیل گریخـت و موسـاد              حسین
  . کند بر دیگری از او به عنوان یک فرش فروش در واشنگتن یاد میخ. برای او شغلی دست و پا کرد

 آل احمـد،   ؛160-158،  2؛ مـدنی، سـید جـالل الـدین، ج           622 و 474-463،  1، ج   …خاطرات ارتـشبد  (
   )191؛ خاطرات کوروش الشانی، 67شمس، 

  .40بنگرید به سند شماره ـ 34
مـی شـد کـه بـه تـشکیل سـازمان            ، حـزب تـوده دچـار انـشعاب مه         1340در نیمـه دوم سـالهای       ـ  35

سـازمان طوفـان کـه ابتـدا بـا          . طوفان و سازمان انقالبی حزب توده منجر شـد        »  لنینیستی –مارکسیستی  «
در کنـار شـعارها و تحلیلهـا و         ) ع( و حـضرت علـی       البالغـه   نهـج شعارهای مذهبی و نقل قولهـایی از        
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د و سپس با شعار احیای حزب تـوده،         گیریهای شدیداً شووینیستی و ناسیونالیستی عرض اندام کر         موضع

ای از اعضای کمیته مرکزی همین حزب توده که در تمام اشـتباهات و خیانتهـای آن حـزب                     توسط عده 
در واقع طوفان از همان آغاز مـرده بـه دنیـا آمـد و تقریبـاً هـیچ                   . مستقیماً مسئولیت داشتند، تشکیل شد    

   .ای برای نهضت انقالبی بر جای نگذاشت تجربه تازه
   ) www.ashrafdehghani.com،)جلد اول (مبارزه مسلحانه و اپورتونیستها(

. زاده شد   ای کشاورز و مذهبی      در بهشهر مازندران و در خانواده      1328نژاد به سال      ـ سیداحمد هاشمی  36
در شش سالگی پدرش را از دست داد و برای ادامه زندگی و تحصیل به نزد برادرش سـید عبـدالکریم                     

نژاد جوان احـساساتی و       سید احمد هاشمی  . فت و تحصیالت متوسطه را در آن شهر گذراند        در مشهد ر  
پرشور تحت تعالیم برادرش با شرکت در محافل مذهبی و سیاسی از نوجوانی خود را در مسیر مبـارزه                   

طلبگـی در آمـد و در حـوزه تحـصیل خـود بـا تعـدادی از                    وی از سال سوم دبیرستان بـه زی       . قرار داد 
 دستگیر شد و مـدت کوتـاهی را در          51او در سال    . ، جمعی را برای فعالیتهای سیاسی شکل داد       دوستان

او پـس از دو     . سپس به تهران و زندان شهربانی و بعد زندان اوین منتقـل شـد             . زندان مشهد سپری کرد   
جه جـان   سال آزاد گردید اما دو ماه بعد دوباره دستگیر شد چرا که او با محمد دزیانی که در زیـر شـکن                     

سپرده بود گروهی را برای تهیه اسلحه، تکثیر و توزیـع اعالمیـه و تهیـه طـرح تـرور سـرهنگ شـیخان                        
نژاد توسط سربازجو رسولی در کمیتـه مـشترک ضـد             هاشمی. سازمان داده بودند  ) رئیس ساواک مشهد  (

مان او در زنـدان جـذب سـاز    . خرابکاری بازجویی شد و مـدت زیـادی را در سـلول انفـرادی گذرانـد               
مجاهدین خلق شد و در اوایل پیروزی انقالب نیز مدتی با آنها به سر برد اما پس از پی بردن به ماهیت                      

از آنها جـدا شـد و بـه افـشاگری     ) ره(شان نسبت به حضرت امام       جویانه  نفاق آلود ایشان و مواضع کینه     
نژاد در نظام جمهوری اسـالمی        هاشمی. لذا بارها از سوی منافقین تهدید به ترور شد        .  آنها پرداخت   علیه

  . بیشترین عمر خود را صرف روشنگری دینی جوانان نمود
 مشاور فرهنگی وزیر راه و ترابری و نماینده وزیر در ستاد اقامه نماز و ستاد برگـزاری                  1383او در   

او دایی سید محمد علی ابطحی است که مـدتی          . است) ره(مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی       
  . بود) سید محمد خاتمی(یس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهور رئ

  : نژاد به یاد ندارد که در یک سلول با عزت شاهی بوده باشد اما در خاطر دارد هاشمی
، و یک مرتبه او بلنـد  )نه در سلول(در کمیته مشترک که بودم به یاد دارم که عزت شاهی در بند ما بود           «

بعـد ریختنـد بـر      . کرد که نگهبان متوجه شد و گزارش کـرد          بغل ما صحبت می   بلند با یکی از سلولهای      
وقتـی بـرای پانـسمان    . البته قبل از این ماجرا من او را دیـده بـودم  . سرش و بردند و حسابی او را زدند      

دیـدم کـه بـه یـک تخـت       نشستم تا نوبتم فرا برسد او را می رفتم و در صف می  زخمهایم به بهداری می   
دستها و پاهایش را هم به طرفین با زنجیر یـا دسـتبند مهـار               . به صورت خوابیده بسته بودند    فلزی فنری   

کردند، گویا فقط موقع ناهار و نماز دست و پـایش را بـاز                کرده بودند، مثل یک حیوان با او برخورد می        
  . کردند می

  » .قایل بوده و هستملذا من همواره به خاطر مشاهده چنین وضعی و مقاومتی، برای او احترام خاصی 
   ) 20/2/1383مصاحبه با سید احمد هاشمی نژاد، (



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )1354سال (زندان اوین 
زندانی که در شمال غرب تهران و در        . من زندان اوین را از قبل شناسایی کرده بودم        

دیوار بلندی آن را محصور کرده بود و از دانشگاه ملـی            . های اوین بنا نهاده شده بود       تپه
رای شناسایی به آنجا رفتیم، نهر آبی  یک بار با دوستی ب    . بنای آن پیدا بود   ) شهید بهشتی (

موقع بازگشت، . گذشت و ما بر خالف جهت آب در حاشیه نهر باال رفتیم از کنار آن می
پایید، گیر داد که شما چـرا بـاال رفتیـد، حـاال               سربازی از باالی برجک نگهبانی ما را می       

 تا بهانه آوردیـم تـا       هزار. ایم  گفتیم ما برای کوهنوردی و تفریح آمده      . گردید  دارید برمی 
زندان اوین در ابتدا    !  طرفها پیدایتان نشود    خالصمان کند، او هم تهدید کرد که دیگر این        

سـاختمانی در آن نبـود و تنهـا چنـد بنـای             . حالت پادگان داشت و در اختیار ارتش بود       
. داشتند  و قبل از آن جاسوسان را در آن نگه می50  ـ  52در سالهای . قدیمی در آن بود

 در اختیار ساواک قرار 52اما بعد از سال . بردند هیچ متهم سیاسی و مبارز را به آنجا نمی   
  .گرفت و زندانیهایی را به آنجا بردند

زندان قدیم یک سـری  . زندان اوین شامل دو قسمت زندان قدیم و زندان جدید بود       
  .بزرگ و تشریفاتی نبود. سلول انفرادی داشت که در اختیار ساواک بود

 برای آن ده بند سلول انفـرادی درسـت کـرده            1. ساخته شد  52زندان جدید در سال     
 209 بـه آن بنـد    2اویـن بنـدی بـود کـه اآلن         در. بودند که هـشتاد سـلول انفـرادی دارد        

بندی با حدود هشت سالن کـه همـه   . گویند در حالی که آن موقع زندان انفرادی بود         می
: ج در ساختمان قدیم زیرزمینی بود معـروف بـه         انفرادی بود، خیلی ساکت، دربسته و دن      

خورد  رفت پایین دوباره سه تا پله می     خورد می   یعنی پنج پله می   » پنج تا پایین سه تا باال     «
هـا   بردنـد، بچـه   وقتی کـسی را بـه آنجـا مـی    . آمد باال، بعد سالن شکنجه قرار داشت      می
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در پـایین در ورودی بـود کـه         ایـن سـالن     . طرف رفته پنج تا پایین، سه تا باال       : گفتند  می
  .کرد حسینی قبالً در آنجا شکنجه می

 متر ساخته شده بـود و همـه     2 × 5/2 سلولهای جدید به سبک امریکایی و در ابعاد         
انداختند مگر در     سلولهای اوین تک نفری بود و هیچ وقت دو نفر را در یک سلول نمی              

هر سلول یـک توالـت      . دادند  قرار می موارد استثناء مثالً دو نفر اعدامی را در یک سلول           
فرنگی، یک دستشویی کوچک بـا شـیر آب سـرد و گـرم و هـواکش کوچـک داشـت                     

در باالی دیـوار سـلول      . کرد  خورد حرکت می    کرد و اگر بادی به آن می        هواکش کار نمی  
ایـن پنجـره    . های آهنی قرار داشت که با توری مسدود شده بود           ای مشبک با میله     پنجره

فقط حدود دو ساعت در صبح به سـلولها آفتـاب     .  نور به داخل سلول بود     مجرای تابش 
المپی هم در پشت در بود که به دور آن هم توری کـشیده بودنـد و از راهـرو                     . تابید  می

یک تشک و یک برزنت و دو پتـوی سـربازی و یـک سـطل                . شد  روشن و خاموش می   
 قاشـق و لیـوان مالمـین،        یک: از دیگر وسایل سلول   . زباله کوچک هم داخل سلول بود     

سربازها در صبح و ظهر و شب غذا را به جلو در            . یک کاسه و بشقاب و یک سینی بود       
کردند زندانی ظرف را به بیـرون         ای که آن را تا نیمه باز می         آوردند و از دریچه     سلول می 

روزانه سه لیوان چـای و سـه نـخ سـیگار            . کشیدند  داد و آنها غذا را داخل ظرف می         می
معموالً بعد از هر وعـده غـذا        . سهم هر زندانی بود   ) گاهی دو نخ اشنو یک نخ زر      (و  اشن

کـرد، قرصـش را هـم         اگر کسی بیمار بود و قـرص و دارو مـصرف مـی            . دادند  چای می 
دادند و در اختیار نگهبانی بود که در هـر   چرا که دارو را به دست زندانی نمی  . گرفت  می

.  اوین، از بهداری قصر و کمیته خیلـی بهتـر بـود            وضعیت بهداری . کرد  وعده توزیع می  
سربازی آنجـا  . دادند  معموالً به کسانی که سر درد و دندان درد داشتند قرص آسپرین می            

گـران بـود و از آنهـا پانـسمان            او قبالً در نزد شکنجه    . کرد  بود که زخمها را پانسمان می     
  .کردن را یاد گرفته بود

. شد گاهی هزار پا و عقربی هم دیده می. زیاد بوددر سلولهای اوین، مورچه و ساس      
  .گزیدند ساسها بدن را می

صدای پای نگهبان که با کفش کتانی       . کف زندان با پارکت پالستیکی فرش شده بود       
  . شد رفت، شنیده نمی روی این پارکتها راه می

. انیبردند آن هم بـه درخواسـت زنـد    ای یک بار به  حمام می    معموالً زندانی را هفته   
در هر راهرو یک حمـام کوچـک و در هـر            . ای که تا گریه نکند شیرش ندهند        مثل بچه 

دو قالـب   (در ماه سه قالـب صـابون        . مدت استحمام ده دقیقه بود    . حمام یک دوش بود   
هر بندی یک حیاط خلوت بـه انـدازه         . سهم هر کس بود   ) دستشویی و یک قالب حمام    

هر . قف حیاط خلوت مشبک و آهنی بود      تر س   مساحت سلولها داشت، شاید هم کوچک     
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حـداکثر  . بردند آن هم به شـرط تقاضـا         چند روز یک نفر را برای هواخوری به آنجا می         
هر هفته یا دو هفته یک بـار زنـدانی را بـرای             . زمان هوا خوری ده دقیقه تا یک ربع بود        

شم بـسته   سلمانی هم در راهرو بود و زندانی را چ        . بردند  اصالح موی سر به سلمانی می     
در زندان قصر به محض ورود برای گرفتن عکس، موهـا را            . گرداندند  به آنجا برده برمی   

صورت را هـم ماشـین      . کردند اما در اوین نگه داشتن موی سر آزاد بود           از ته ماشین می   
  . کردند می

. در اوین هر زندانی یک پیراهن و شلوار زندان، یک عرق گیر و یک شورت داشت               
تـر و     تر وهم دوختش محکـم      نسبت به لباسهای کمیته مشترک هم ضخیم      لباسهای اوین   

  . تمیزتر بود و هم تر
شـد بـا پـول شخـصی و از طریـق مـأمورین،         می  از حوله و مسواک خبری نبود اما      

  .خریداری کرد
دادند، اما از این سال بر اثر فـشار           روزنامه و کتاب نمی   ) 54حداقل تا سال    ( معموالً  

هـای    در اوایـل روزنامـه    . های قدیمی به سلولها راه یافتند       نیان، روزنامه و تهدیدهای زندا  
دادنـد آن هـم صـفحات آگهـی و حـوادث، رفتـه رفتـه بـه                    چهار یا پنج ماه پیش را می      

خصوص در اواخر عمر رژیم، مطبوعات به روزتر شد و صفحات اصـلی را هـم ارائـه                  
  .دادند

ی قوچانی، علیه کمونیستها نوشته بودند کتابهایی را که وابستگان به رژیم مانند هاشم    
بـه نـدرت کـسی    . کردنـد   پرهیـز مـی  البالغـه  نهـج از ارائـه قـرآن و     . دادنـد   نیز به ما می   

  .توانست با پارتی بازی قرآنی به زندان وارد کند می
برخی دائم در خواب بودند، حتـی آنهـا را    . کرد  هر کسی به شکلی گذران اوقات می      

. کار بودنـد    در این محیط چون افراد بی     . کردند  واب بیدار نمی  برای خوردن غذا هم از خ     
خوابیدنـد، اگـر بیـدار        کردند و می    تمایل زیادی به خواب داشتند، سرشان را زیر پتو می         

برخی به خاطر همین حـال و فـضا پژمـرده و            . زدند  هم بودند خودشان را به خواب می      
اما برخی هـم    . کرد     آنها ورم می   شد که پس از مدتی بدن       عمالً دیده می  . شدند  کسل می 

در همان سلول کوچک نرمش و ورزش و یـا بـازی            . بودند که برای خود برنامه داشتند     
کسی که آیات قرآن حفظ     . کردند  خواندند و شعر زیر لب زمزمه می        کردند، سرود می    می

  ! پرداخت، خیلی آهسته بود به تالوت آن می
  

  اوین و من
ابتدا مـا را لخـت کردنـد سـپس لبـاس            . ارد اوین شدیم   بود که و   54اوایل فروردین   

توالـت فرنگـی فلـزی در سـلول         .  بردنـد  8 و   7زندان دادنـد و بـه سـلولی در ردیـف            
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تر از نگهبانهای کمیته بود، با ما سـالم           برخورد نگهبانها خیلی مؤدبانه   . کرد  خودنمایی می 
ج از مقرر برای مـا      چون بعد از وقت شام رسیده بودیم، در ساعت خار         . و علیک کردند  

  .شام آوردند
شب اول را بـا انبـوهی از   . ماند خوابیدن روی تشک و داشتن دو پتو به یک رویا می        

. فردا صبح به غیر از صبحانه سه نخ سیگار اشنونیز دادنـد           . اوهام و خیال به خواب رفتم     
ن را تـا    کردم که تجربه استفاده از آ       برای قضای حاجت باید از توالت فرنگی استفاده می        

اگر به صورت معمول به روی . توالت فرنگی برای تیپ ما مناسب نبود      . آن زمان نداشتم  
کـرد    روزهـای اول هـم کـف پـایم درد مـی           . توانـستم طهـارت کـنم       نشستم نمی   آن می 
نشستم، چون داخل آن      اگر روی کاسه توالت هم می     . توانستم روی کاسه آن بنشینم      نمی

البته من وسواس زیادی داشتم و سعی       . شد  بدن نجس می  کرد و     پر از آب بود ترشح می     
  .کردم تا جای ممکن با بدن نجس نماز نخوانم می

کردنـد، مجبـور بـودم در شـب      چون نگهبانها دائم از دریچه به داخل سلول نگاه می         
در شب هم مشکلی بود، صدای فش فـش آب توالـت فرنگـی مـزاحم     . کردم مدفوع می 

کرد برای اینکه مزاحم آنها هم نـشوم،          را از خواب بیدار می    شد و آنها      سلولهای بغل می  
زدم لذا مدفوع تا صـبح در کاسـه توالـت     بعد از تمام شدن کار شاسی سیفون آن را نمی       

زدم و  شدند شاسـی را مـی   گرفت و صبح که همه بیدار می ماند و سلول بوی گند می      می
ار را می کـردم و بعـد خـود را بـا             کردم، اگر ادرار داشتم سر پا این ک         از آب استفاده می   

  .کشیدم آفتابه آب می
کـردم و     ها را چند ال مـی       آمد صفحات آگهی روزنامه     گاهی که عرصه خیلی تنگ می     

کـردم و بعـد  آن را بـه            کشیدم و کارم را مـی       گذاشتم، پتو را روی خود می       زیر پایم می  
کردنـد    با روزنامه پاک میاین کار برای غیر مذهبیها که خود را    . انداختم  داخل توالت می  

  .اشکالی نداشت ولی برای امثال من طهارت مسئله مهمی بود
شـستم و هـم    برای شستن ظرف غذا، یک تکه ابر داده بودند که هم با آن ظرف مـی  

یـک  . شستن و خشک کردن لباس هـم سـاده نبـود     . کشیدم  کف پارکت سلول را تی می     
گیر و شورت بـه   شستیم، فقط عرق    وار می وقتی پیراهن و شل   . دست لباس بیشتر نداشتیم   

شستیم فقط پیراهن و شلوار بـه تـن           وقتی این دو را می    . تن داشتیم تا آنها خشک شوند     
  .داشتیم

از . قرار داشت که با توری مسدود شـده بـود         ) رادیاتور(در عقب سلول، یک شوفاژ      
بـستیم و     در مـی  گرفتیم، یک سر آن را به  توری و سر دیگر را بـه دسـتگیره                   پتو نخ می  

شدند نـخ     کردیم، اگر نگهبانها متوجه می      لباسها را برای خشک شدن روی آن آویزان می        
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پس بهتر بود که شب این کار را بکنـیم و صـبح نـخ را جمـع و زیـر                     . کردند  را پاره می  
  .کردیم تشک پنهان می

ا گاهی شلوار شسته ر   . کردم حتی االمکان پاکی و نجسی را رعایت کنم          من سعی می  
   .کردم روی دستگیره در آویزان می

روزی دو بازجو به همراه رئیس زندان در سـلول را بـاز و بـا مـن سـالم و علیـک                       
ام هنـوز     بـازجویی : کاری نداری؟ پیغامی برای بازجویت نداری؟ گفتم      : پرسیدند. کردند

 !نـه : گفـتم ! خـواهی بگـو   اگر مالقات مـی  : گفتند. تمام نشده است من کاری با او ندارم       
  .خواهم در سلول را بستند و رفتند چیزی نمی

در . بعد از ظهر همان روز سلول مرا عوض کردند و به ردیـف یـک منـتقلم کردنـد                  
دلیل هـم     این شک بی  . زد، به او مشکوک شدم      سلول مجاور کسی بود که زیاد حرف می       

زد و    داد می دادند، و گاهی      نبود، چرا که به او برخالف باقی زندانیها هر روز روزنامه می           
نگهبانهـا و دیگـر عوامـل       . به من خرمـا بدهیـد     : گفت  کرد مثالً می    چیزهایی را طلب می   

او سعی داشت با زدن به دیوار       . کردند  گرفتند و خوش و بش می       زندان هم با او گرم می     
و فرستادن مورس به من عالمت دهد ولی من چون بـه او مـشکوک بـودم جـوابش را                    

دم خیلی کوتاه و مختصر و بدون صحبت راجـع بـه بـازجویی و               دا  دادم، اگر هم می     نمی
او را بـه ایـن      . زدم این شخص احمد رضا کریمی باشـد         حدس می . مسائلی از این قبیل   

پنداشتم که او را بـه        لذا من هم می   . ها حرف بکشد    بردند تا از بچه     طرف و آن طرف می    
د جای او را تغییر دادند و آخرش      چند روز بع  . اند تا مرا تخلیه اطالعاتی کند       اینجا آورده 

  .نفهمیدم که او چه کسی بود
گاهی صدای مبهم و   . وقتی در سلول انفرادی بودم، از سلول عمومی اطالعی نداشتم         

شک داشتم کـه صـدای نگهبانهاسـت یـا          . شد  نامفهوم بازی چند نفر از حیاط شنیده می       
  .…آمد زندانیان؛ ولی صدا می

 الزم بود برای دوری از سستی و رخوت برای خود           شد و   زمان خیلی کند سپری می    
 مرتبه از این گوشـه بـه        1500روزی  . کردم  یک ساعت هم نرمش می    . برنامه داشته باشم  

حتـی  .  دفعه بعدازظهر  750 دفعه صبح و     750شمردم    زدم و می    آن گوشه سلول قدم می    
 فش آب   برای تفریح تصمیم گرفتم شاسی سیفون توالت فرنگی را بکشم از صدای فش            

بار زندان اوین، این صدا دلنوازترین صدایی بـود کـه             در آن سکوت مرگ   . بردم  لذت می 
نشـستم و سـوراخ       گاهی مـی  . کردیم  باید هر طوری که بود وقت تلف می       . شد شنید   می

کردم تا    شمردم، ضرب می    عمودی و افقی می   . شمردم  توری روی رادیاتور شوفاژ را  می      
شـدم و از      گاهی از صفحات روزنامه شماره تلفن حفظ مـی        . بفهمم چند تا سوراخ دارد    

از ایـن طریـق از فـوت آشـنایان          . کـردم   صفحه حوادث و متوفیات اسامی را کنترل مـی        
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خـرده غـذایی جلـو      . زدم  ها و ساسها سر و کلـه مـی          گاهی هم با مورچه   . شدم  باخبر می 
بستم و یکـی   را میآمدند سوراخ    ها بیرون می    وقتی مورچه . گذاشتم  ها می   سوراخ مورچه 

بعد از آمار گرفتن دوباره     . ها را داشتم    آمار مورچه . شمردم  کردم و می    یکی دنبال آنها می   
. کردم روزی دو ـ سه مرتبه این کار را می . شان بازگردند کردم تا به النه سوراخ را باز می

ها گیـر   انداختم، مورچه ال به الی مو       ای روی موهای دستم می      اگر سر حال بودم مورچه    
آمد دوباره دسـتم را پـایین    توانست حرکت کند، وقتی هم از دستم باال می         کرد و نمی    می
گـاهی بـه ایـن ترتیـب دو سـاعت از وقـتم              . شـد   آوردم و حرکت مورچه تکرار می       می
ای توان بـردن دانـه برنجـی را نـدارد آن را سـه تکـه                   دیدم مورچه   وقتی می . گذشت  می
  .کردم تا با خود ببرد می

ساسـها را از    . رفتنـد   ارهای سلول سیمانی بود و ساسها به راحتی از آن بـاال مـی             دیو
رسـید    وقتـی سـاس بـه سـقف مـی         . گذاشتم  داشتم و به روی دیوار می       روی زمین برمی  

  .گذاشتم افتاد، باز من آنها را روی دیوار می دوباره به زمین می
پنداشـتم خودشـان      مـی . نمدانستم که برای رفتن به حمام باید تقاضا کـ           در ابتدا نمی  

 24. چند بار پانسمان پایم را عوض کرده بودند و پایم خوب شده بـود        . کنند  خبرمان می 
 بود که سرگرد افشار و سرهنگ وزیـری بـرای بازرسـی بـه سـلولم                 54 فروردین   25یا  

: وزیـری گفـت   . من در حال نماز بودم و آنها صبر کردنـد تـا نمـازم تمـام شـد                 . آمدند
. نه قربان ایشان با آنهـا فـرق دارد        : افشار گفت ! گویند  می به همینها می   مارکسیست اسال 

: خواستند بروند پرسیدند    بعد سالم و علیک کردند و سال نو را تبریک گفتند و وقتی می             
کاری نداری؟ چون بدنم خیلی کثیف شده بود خواستم که دستور دهند مـرا بـه حمـام                  

او خبر نداشت که    . حدود یک ماه  : یی؟ گفتم چند وقت هست اینجا   : افشار پرسید . ببرند
رو . اند  اصالً مرا حمام نبرده   : ای؟ گفتم   چند دفعه حمام رفته   : اند پرسید   مرا به حمام نبرده   

ای یک بـار او را بـه حمـام            حاال دیگر هوا گرم شده است، هفته      : کرد به نگهبان و گفت    
. صر بداند تا من پر رو شـوم       به اصطالح نخواست نگهبان را ضایع کند و او را مق          . ببرید

طوری وا نمود کرد که این برنامه زندان بوده اسـت و بـه خـاطر سـرما مـرا بـه حمـام                        
  .کند بردند و مثالً از این به بعد برنامه تغییر می نمی

دانـستم    به یکی ـ دو تا از آنها که مـی  . مدتی که گذشت من با نگهبانها دوست شدم
کنـیم تـا نمـاز        یم، گاهی اوقات احتیاج به غسل پیدا مـی        خوانند گفتم ما مسلمان     نماز می 
تـو هـر وقـت      : گفتند. شود فقط به برنامه زندان اکتفا کرد و به حمام رفت            نمی. بخوانیم

. خواهی حمام بروی تا ترا به حمـام ببـریم           احتیاج به غسل پیدا کردی در بزن و بگو می         
وز در میـان ـ دو روز در میـان    من هم از فرصت استفاده کرده با مورد و بی مورد یک ر

  . خواهم به حمام بروم گفتم می زدم و می در می
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گاهی . نوشتند تا کسی در هفته بیش از یک بار حمام نرود            نگهبانها اسم نفرات را می    
فهمیدند که چنـد روز قبـل         رفت و می    قضیه من پیش نگهبانهایی که موافق نبودند لو می        

ـ . ام به حمام رفته کردم که حتماً اشتباهی رخ داده و گرنـه مـن یـک      مگو میبا آنها بگو 
  .شدند که مرا به حمام ببرند نهایتاً متقاعد می! ام هفته است که حمام نرفته

تابیـد و   گذشت زمان را با بلند و کوتاه شدن آفتاب، که از پنجره به داخل سلول مـی   
نورآفتاب به هر . کردم  میهای سرو غذا محاسبه داد، و نیز وعده     تونل غباری را نشانم می    
رسید و در هر پهن و جمع شـدنش، سـاعت و زمـانی را نـشان                   قسمت از سلول که می    

صـبحها بـا    . کنـد   داد؛ اینکه چقدر به ظهر مانده و چـه وقـت خورشـید غـروب مـی                  می
اویـن درخـت چنـار و گـردو زیـاد داشـت             . شـدم   سمفونی کالغها از خواب بیدار مـی      

صبح زود قارقار زیاد و زیبـایی       .  شاخ و برگهای آن النه داشتند      الی  کالغها البه ). ودارد(
  .فهمیدم وقت نماز شده است از صدای آنها بود که می. رفتند راه می انداختند و بعد می

  
  مرغی مورس تخم

. یعنی تنهـایی  . …سلولهای انفرادی اوین برای من یعنی سکوت و سکوت و سکوت          
  !…نهایت شی و پژمردن، یعنی تاریکی تا بی و برای بسیاری یعنی خامو…یعنی غربت

ترین زوایـا و      شد، کوچک    بارها و بارها مرور می     ام  تمام زندگی . خودم بودم و خودم   
. زد برای هـم زبـان و هـم کـالم            دل آدم لک می   . گرفت  اجزای زندگی در ذهنم جان می     

بانهـا آسـته    نگه. هیچ راه ارتباطی برای صحبت کردن با زندانیهای سایر سلولها نداشـتیم           
شد، فقط هر بار در، یا  شان نمی آمدند و کسی در داخل سلول متوجه رفتند و آسته می  می

  .شدیم شد و متوجه حضور آنها می دریچه باز می
برخی زندانیان برای شکستن آن محیط خفقان آور سعی داشتند با کوبیدن به دیـوار                

رفتنـد و      بیشتر مواقع لو می    سیمانی سلول و دادن مورس با سلول بغلی صحبت کنند که          
از این راه   . طولی نکشید که من راه دیگری برای برقراری ارتباط یافتم         . خوردند  کتک می 

لوله توالت هر . شد فقط  با یک سلول صحبت کرد، و آن راه لولۀ هواکش توالت بود             می
 کـرد لولـه   دو سلول به هم نزدیک بود و هواکش که هوای این دو سـلول را تخلیـه مـی    

از . گذاشتیم برای صحبت کردن باید دهان را به روی سوراخ هواکش می   . مشترک داشت 
آنجا که ارتفاع آن بیش از قد من بود، برای رسیدن به آن یک پا را روی دسـتگیره در و                     

  .گذاشتم پای دیگر را روی توالت فرنگی می
 هر وقت کـه مـا       مند شوند،   برای اینکه دیگران هم از این امکان برقراری ارتباط بهره         

بردند با نـاخن یـا کبریـت سـوخته و یـا مـیخ و             را برای هواخوری به حیاط خلوت می      
توانیـد صـحبت       بغلـی مـی     نوشتم که از سوراخ هواکش با سلول        سوزنی روی دیوار می   
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کـرد و مـا را کتـک          شد آن را پاک می      ها می   گاهی نگهبانی متوجه این دیوار نوشته     . کنید
  .کرد و یا سلولها را جا به جا می) ند کمیتهالبته نه مان(زد  می

در مـدت چهـار مـاه و    . خوانـدم  من در سلول روزی دو ـ سه ساعت نماز قضا مـی  
. اندی که برای بار اول در اوین بودم، شاید به اندازه چهار ـ پنج سال نماز قضا خوانـدم  

ذای وعده شـام   کردم؛ غ   برای این کار مخفیانه عمل می     . گرفتم  یک روز در میان روزه می     
گاهی غـذایی را کـه در       . داشتم  نگه می ) افطار(را برای سحر و غذای ظهر را برای شب          

توانستم داخل سطل زباله بریزم، چرا که ممکن بـود فکـر              خوردم نمی   این دو وعده نمی   
ریخـتم و      اما آن را به درون توالت مـی        …ام و دردسرهای بعدی     کنند اعتصاب غذا کرده   

  . دمکشی سیفون را می
دادنـد، کـه آن را بـرای سـحر نگـه              پـز مـی     مرغ آب   بعضی روزها برای صبحانه تخم    

 3سلول من از طرفی با انتهای راهرو و از طرفی هم با سلول پدر فضیلت کالم               . داشتم  می
برای اینکه هنگام   . او خیلی بدعنق بود و من از زندان قصر با او آشنا بودم            . جوار بود   هم

مـرغ مـزاحم سـلول بغلـی نـشوم و او را متوجـه                  ست تخـم  سحر با صدای شکستن پو    
یـک بـار چنـین احتیـاطی        . کردم  شکستم و آماده می     بیداری خود نکنم، از قبل آن را می       

پز را دو ـ سه مرتبه بـه دیـوار بـزنم از قـضا نگهبـان        مرغ آب نکردم و مجبور شدم تخم
در سـلول را    . دهم   می صدای این ضربات را شنید و فکر کرد من دارم به پیرمرد عالمت            

زنمت چنین    برمت می   تهدید کرد که می   . باز کرد و داد و بیداد راه انداخت و ناسزا گفت          
تو حـق تـوهین نـداری، تـو فقـط           ! ای؟  تو اصالً چه کاره   : من هم گفتم  . کنم  و چنان می  

   …ای نیستی که مرا ببری و بزنی توانی گزارش بدهی، تو کاره می
زدم چه چیزی در  از آنجا که حدس می. که اسمم را نوشتنتیجه بگو ـ مگو آن شد  

  . مرغ را نخوردم و به عنوان مدرک نگه داشتم انتظارم است، تخم
ای،  فردا صبح افسر نگهبان مرا خواست و یادآور شد تو در زندان قصر شـلوغ کـرده      

رهـا را   اند، تو چـرا ایـن کا        ای و همه از دستت ناراضی بوده        در کمیته آدم به راهی نبوده     
هر ! خب بدهید، چرا معطلید؟: گفتم. کنی، ما مجبوریم به حکم وظیفه گزارش بدهیم       می

  ! کاری دلتان می خواهد بکنید
طولی نکشید که سرگرد افشار، معاون رئـیس زنـدان، مـرا احـضار کـرد و توضـیح                   

پـزی را کـه بـرای صـبحانه داده            مرغ آب   من به کسی مورس نزدم، تخم     : گفتم. خواست
 نگه داشته بودم در سحر بخورم که برای شکـستن و پوسـت گـرفتن، آن را چنـد        بودند

مرغ است و اآلن هـم        مرتبه به دیوار زدم که نگهبان آمد و دعوایم کرد، و این همان تخم             
سـرگرد کـه    . مبـاالتی ایـن نگهبـان       روزه هستم اما بدون خوردن سحری و به خاطر بـی          
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ا هم آورد و کمی نصیحتم کرد کـه در زنـدان            متوجه اشتباه نگهبان شد سر و ته قضیه ر        
  .سر به راه باشم و خواست که بروم و دیگر از این کارها نکنم

ام را مرور  در سلول انفرادی که بودم، فرصت خوبی داشتم تا رفتار و کارهای گذشته          
شـنیدم، ایـن صـدا        گاهی ناخودآگاه در ذهنم صـدای تـالوت قـرآن مـادرم را مـی              . کنم

  .شود ۀ دوران کودکیم است که در برخی مواقع در ذهنم زنده میزیباترین خاطر
  
  2زیستی در بند  هم

در انفرادی بـودم کـه روزی آمدنـد و سـلول            ) 54تا اواخر تیر    (حدود سه ماه و نیم      
دانـستم کـه در       مـی . وسایلت راجمع کن  : به من هم گفتند   . برخی زندانیان را تغییر دادند    

تـصور  . شـد   برد، چرا که بازجویی من در کمیته انجام می        آنجا مرا به بازجویی نخواهند      
خواهند مرا به کمیته ببرند، امـا         گویند وسایلت را بردار یعنی می       ام این بود وقتی می      اولیه

  . تصور اشتباهی بود
بـه هـر    ! دانـم   خواستند بیاورند یا نه، نمـی       حاال چطور شده بود، افراد جدیدی را می       

. رسولی هم در آنجا بـود . یگر را به اتاق رئیس زندان بردندحال من و چهار ـ پنج نفر د 
با دیـدن مـن از   . او عالوه بر اینکه در کمیته مشغول بود، رئیس بازجوهای اوین هم بود            

او وقتی کسی را تحویل     . جایش بلند شد و دست داد و به اصطالح رفاقتی برخورد کرد           
» !قرمـساق «تکیه کالمش   خواست شوخی کند و فحش ندهد خطابش و           گرفت و می    می
بازجوی تو موافق انتقالت به بند عمومی نبـود، امـا مـن بـه خـاطر                 ! قرمساق: گفت. بود

فقط حواست باشد که اگر تو را به کمیته بردند،     . فرستم  رفاقتم با تو، تو را به عمومی می       
چـه رفـاقتی، چـه    . دانـستم  نگویی که در بند عمومی هستی من نیت و هـدف او را مـی           

بازی بود و من دستش را خوانده بودم اما بایـد سـکوت               همه این حرفها سیاه   . ای  دوستی
  !باشد، چیزی نخواهم گفت: گفتم. کردم می

در این بند مذهبیها در طبقه باال و غیر مـذهبیها در طبقـه              .  عمومی بردند  2مرا به بند    
 و مهـار شـده      هر اتاق بند عمومی دو پنجره داشت که با پیچ و مهره بـسته             . پایین بودند 

بـه  . شد بیـرون را دیـد       شد که از آن پنجره نمی       فقط پنجره باال باز می    . شد  بود و باز نمی   
های آن رنگ سفید زده بودند که از اتاق داخـل حیـاط و نیـز بـالعکس از حیـاط                       شیشه

اما ما راضی نبودیم و بـا مـیخ یـا چیـز دیگـری رنـگ را                  . داخل اتاق قابل رؤیت نباشد    
  .شد از آن به بیرون نگاه کرد ای ایجاد کرده بودیم که می ساییده و روزنه

هـا را در   از کارهای متداول و سیاستهای اوین آن بود که سرشناسها و لیدرهای گروه          
شـان   انداختنـد تـا کنتـرل    کردند و یکی ـ دو تا عوضی هم کنارشان می  یک جا جمع می

د فـشار مـرا در کنـار چپیهـا          از آنجا که تاکنون همیشه برای اذیـت کـردن و ایجـا            . کنند



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 340

انداختند تا بیشتر عذاب بکشم، اینجا هم مرا بـه زنـدان پـایین و بـه اتـاق اسـقفهای                       می
من بـه خـاطر معروفیتـی کـه داشـتم مـورد             . کمونیست، سرشناسها و رهبران آنها بردند     

کردم با حفظ مواضع مشخص خودم، بـا چپیهـا برخـورد        احترام چپیها بودم و تالش می     
ما از نظر سیاسی و ایدئولوژی کـامالً بـا هـم مخـالفیم و      : ا صراحت به آنها گفتم    ب. نکنم

یعنی من به هیچ وجـه شـما را تأییـد           . حتی در تاکتیک و استراتژی هم اختالفاتی داریم       
مـن خـود را حـق       . از ما یکی حق است و دیگری باطل       . کنم و همین طور شما مرا       نمی
لذا . ر از این بود که ما یک طرز تفکر واحد داشتیم          دانم و شما هم خودتان را، اگر غی         می

ما از اول تا آخر طرز . ام و بالعکس اگر من بخواهم شما را تأیید کنم، خودم را نفی کرده       
کنید و مذهب را افیون       شما از ابتدا با خدا و مذهب مبارزه می        . تفکر خود با هم مخالفیم    

ستی تالش می کنید و من از اول با هر چه     دانید و برای برقراری جامعه کمونی       ها می   توده
م است، و بـه دنبـال ایجـاد حکومـت           یسکنم که یکی از آنها کمون       باطل است مبارزه می   

پس هر چه هست اختالف و تفاوت است، اال یک مورد کـه وجـه               . عدل اسالمی هستم  
، رژیـم هـم     »دشمن مـشترک  «: اشتراک ماست و آن اسارتمان به دست یک دشمن است         

آید که ما  با هم درگیـر شـویم و اختالفاتمـان شـدت         داند و بدش نمی     ت را می  این نکا 
بگیرد تا از پرتو اختالف بهره ببرد، لذا به همین دلیل من مخالف هـر گونـه رویـارویی،                   

ما باید و می تـوانیم      . برخورد و درگیری در این مکان هستم که به نفع دشمن تمام شود            
شما کار خود را بکنید و من کـار خـود را،            . ابط سیاسی روابط انسانی داشته باشیم نه رو     

  .کاری به کار هم نداشته باشیم تا احترام متقابل رعایت شود
ام بـود بیـشتر    ها و مواضع مرا که برخاسته از صداقت درونـی  چپیها این نوع برخورد 

ل آنها بر این نظـر بودنـد کـه امثـا          . می پسندیدند و قبول داشتند تا مواضع امثال رجوی        
. رجوی موضع واحد، صاف و روشنی ندارند و حـالتی اپورتونیـستی و التقـاطی دارنـد                

اینها منافق  . زنند و به مذهبیها حرف دیگر       به ما حرفی می   . برخورد ایشان صادقانه نیست   
گفتند و حتی بعضی مواقـع کـه          جالب است چپیها در آن موقع به اینها منافق می         . هستند

موضـع عـزت مـشخص      : گفتند  خاستند می    دفاع از من بر می     من با آنها مشکل داشتم به     
  .است، حرفش هم منطقی است ما حرف او را قبول داریم

این روند خوشایند طیف رجوی نبود، بر این موفقیت من در ایجـاد روابـط انـسانی                 
: گفـتم   مـی . کنی  گرفتند که تو چرا با اینها چپیها راحت و صادقانه برخورد می             اشکال می 

ما باید در برخـورد     . نیست) مجاهدین و مارکسیستها  (ث رویارویی ما دو گروه      اینجا بح 
با پلیس در کنار هم باشیم و نقطه ضعف دست پلیس ندهیم، اگر به جان هم بیفتیم آنها                  

اگر کسی پلیس را به مارکسیستها ترجیح دهد و حرفهـا           . کنند  از این فرصت استفاده می    
  . ئن استو اطالعات ما را به آنها بدهد، خا
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 تو را به اتـاق      4دانیم که پلیس    عزت ما می  : گفتند دانستند، می  چپیها که موضع مرا می    
  .گذاریم و قبولت داریم ما آورده تا ما اذیتت کنیم ولی ما به تو احترام می

آورد تا من حرفی علیه چپیها بزنم و مخالفـت ایـدئولوژیک و               پلیس خیلی فشار می   
اگر ما اختالفی داریم مربوط بـه       : گفتم  اعالم کنم، اما من می    سیاسی خود را با این گروه       

مهم آن است که ما هر دو با شما مخالف و دشمن هـستیم، هـر یـک بـا               . خودمان است 
ایـم و اذیـت       دالیل مختص به خود، و هر دو به همین خاطر از دست شما کتک خورده              

. ایـد   کـرده  ز آزادی محرومشما ما را ا. ایم ایم، هر دوی ما با یک شالق کتک خورده       شده
اما بین شما و آنها فرق است؛ شما مسلمانید اما آنها کـافر و کمونیـست                : گفت  پلیس می 

ایـد کـه      ما زده  شما چه گلی به سر    : گفتم  هستند، چطور شما ادعای مسلمانی دارید؟ می      
اید، و اگر به واقع شما از کمونیستها هراس داریـد و در گفتارتـان صـادقید                   سر آنها نزده  

تـر    تـر و مالیـم       کردنها برای مسلمانهاست و با چپیهـا نـرم          چطور بیشتر فشارها و اذیت    
  .کنید برخورد می

مواردی پیش آمده بود که مـن بـه صـراحت از یـک کمونیـست در برابـر پلـیس و                      
هـای    به هر روی حدود دو هفته مرا در کنار سران گـروه           . تگاه حاکم دفاع کرده بودم    دس

  .مارکسیستی نگه داشتند
  

  دیدار با شیخین
بعـد از مـن شـیخ احمـد         . روزی مرا صدا کردند و به اتاق سربازجو، رسولی بردنـد          

هـا را   وقتی آن . روی من به سوی دیوار بود     . کروبی و شیخ منتظری را هم به آنجا آوردند        
رسـولی  . سرم را به زیر انـداختم     . شود  چیز خراب می    وای، اآلن همه  : دیدم با خود گفتم   

تـو  : گفتم. اند ایشان که خیلی معروف: گفت!  نه :شناسی؟ گفتم  آقایان را می  ! عزت: گفت
. ای نداشته و نـدارم      ام با آخوندها خوب نیست با آنها رابطه         دانی که من میانه     خودت می 

اسـمش را   : گفتم! شناسی؟  اینکه منتظری معروف است چطور نمی     ! ر نیاور بازی د : گفت
البتـه مـن کـامالً هـردوی آنهـا را           . ام  وقت هـیچ کـاری بـا او نداشـته           ام ولی هیچ    شنیده
کردم که آنها کار را خراب نکنند و بگویند که مـا هـم                شناختم و در دل خدا خدا می        می
  .شناسیمش نمی

شناسـی؟ او بـا سـادگی         تو چطور، آیا این را می     : سیدوقتی رسولی از شیخ احمد پر     
گـویم کـه      خب معلومه اگر هم بـشناسمش، بـه تـو مـی           ! ام  مگر من ساواکی  : تمام گفت 

  !!شناسمش مگر من مأمورم که بگویم می. شناسمش نمی
شـاهی    این عـزت  : رسولی گفت . شناسمش  از آقای منتظری پرسید، او هم گفت نمی       

تـویی؟ کـه مـن از ـ     ! عـزت : نتظـری برگـشت و گفـت   در ایـن لحظـه آقـای م   ! اسـت 
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پس چطور شد ! اش شناسی گفتی نمی تو که می: رسولی گفت. مالعمل او جا خورد عکس
: منتظری که فهمید کار خراب شده سعی کرد وضعیت را اصالح  کند، گفـت              ! شناختی؟
وشتند یک ها ن شناسمش، ولی تابستان یکی ـ دو سال پیش بود که در روزنامه  واقعاً نمی

تعجـب مـن هـم      . تاکسی در خیابان فردوسی منفجر و فردی به این نام در آن کشته شد             
  .رویم است به به این دلیل است که آن آدم اآلن زنده و رو

ای است اما به روی خود نیاورد و توجیه منتظـری را              رسولی فهمید که میان ما رابطه     
کشم، امـا بـه شـما هـم           من نمی : فتکشید؟ منتظری گ    سیگار می : بعد پرسید . قبول کرد 

بـا  . بریـد   گویم که نکشید چرا که هم برای جسمتان بد است، هم پولتان را از بین می                 می
  …اتان این پول پسته بخرید هم خودتان بخورید هم بدهید به زن و بچه

  .رسولی مدتی ما را تنها گذاشت و ما نشستیم به گپ زدن
  

  سربازجو رسولی، مجاهدین و من
چند بازجو زیر دست . ، سربازجوی تمام عیار، مردی سیاسی و دیپلمات بود5یرسول

شگرد رسولی زیرکانه و خاص بود؛ او ابتدا مـتهم را در اختیـار سـایر                . کردند  او کار می  
کـرد و بـا    داد تا حسابی حالش را جا بیاورنـد بعـد خـود دخالـت مـی           بازجوها قرار می  

کنیـد؟     که چرا با این متهم برخورد غیر انسانی می         کرد  بازی، با بازجوها برخورد می      سیاه
بعد خـود   ! چه کسی به شما اجازه داده با متهم این گونه رفتار کنید؟ و او را کتک بزنید                

کـرد، سـیگار و    خوش رفتـاری مـی  ) یا متهم ( با زندانی. گرفت دنباله کار را به دست می 
 به ایـن طریـق بـه دل         …داد و   اش را می    داد، حتی ترتیب مالقات با خانواده       شکالت می 
دلـش را بـرای    خـورد و سـفره   اگر متهم فریب مـی    . فریفت  یافت و او را می      متهم راه می  

یافت و اگر متهم متوجه دروغ و دغل رسولی           کرد که بازجویی خاتمه می      رسولی باز می  
ضع ایستاد، آن گاه رسولی تغییر مو      کردو در برابرش می     های او را باور نمی      شد و حقه    می
مـن تقـصیری   : گفـت   داد و مـی     داد و دوباره او را در اختیار دیگر بازجویان قرار مـی             می

گرچـه مـن بـا خـشونت        . ندارم، خودت حرف نزدی و نخواستی که من کمکـت کـنم           
خورد و نباید تو را کتک بزنند ولـی خـب ایـن               مخالف هستم و معتقدم کتک را خر می       

رم در پرونده شما دخالت نکنم و به همان         ای و من ناگزی     راهی است که خودت برگزیده    
  . بازجوی قبلی بسپارمت

شـدند و او را   برخی از متهمین برای در امان ماندن از کتک، حاضـر بـه معاملـه مـی       
اند کسانی    گفت بوده   او می . تاکتیک رسولی در مواردی خیلی موفق بود      . کردند  راضی می 

گفتند امـا بـا یکـی ـ دو      ی نمیکردند و چیز که زیر شالق و شکنجه خوب مقاومت می
کـردم،    اما من او را دست به سـر و گـاهی خـیط مـی              . آمدند  نشست با من به حرف می     
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این طور ! کنی؟ تو چرا با رسولی این طور برخورد می! عزت: گفتند چپیهای هم اتاقی می
امـا مـن بـه نـصیحتهای     . کنـد  گیرد و اذیتت می از تو کینه به دل می    برخورد نکن چون    

هـا بـه احتـرامش بلنـد      شـد بچـه   هر بار که رسولی وارد اتاق می    . کردم  شان توجه نمی  ای
. کشیدم  تفاوت در حالی که دراز کشیده بودم پتو را هم روی سرم می              شدند اما من بی     می
الاقـل در ایـن   . احترامـی کنـی   قدر بی نباید این! سری خیلی خیره ! عزت: گفتند  ها می   بچه

پلـیس و دسـتگاه     (گفتم من با اینها       می! گیرد  برق او ما را هم می     ! اتاق از این کارها نکن    
طـور بـا آنهـا       خوب نخواهم شد، هیچ حساب و کتابی با آنها ندارم، تا حاال این            ) حاکمه

ای نیست که فشار بیاورند و اذیتم         برایم مسئله . طور  ام از این به بعد هم همین        رفتار کرده 
دانند و با شما کاری       ند حساب مرا از شما جدا می      شناس  مطمئن باشید چون مرا می    . کنند

  . ندارند
کـاری نکـن کـه      ! عـزت : گفـت   شـد و مـی      احترامی من می    گاهی رسولی متوجه بی   

برو بابا هر چه که بزنی دیگر از        : گفتم     می …زنمت  برمت و می    هم بخورد، می    مان به   میانه
. خور مـن ملـس اسـت        تکام که بدتر نیست، عیب ندارد ک        کتکهایی که در کمیته خورده    

کرد و از خـدا و پیغمبـر حـرف            نشست و ادعای انسانیت و دوستی می        بعضی وقتها می  
مگر تو جرجیس پیغمبرهایی، تو دسـت  : گفتم به او می. زد، البته او آدم با سوادی بود  می

  .کند تان فرق می تان سر و ته یک کرباس هستید فقط شیوه همه. کمی از بقیه نداری
وان یکی از اعضای مجاهدین با سران مجاهدین در قسمت بـاالی بنـد دو                من به عن  

  . های دیگر در تماس بودم از طریق شکاف در و راه
 بـه   54حدود دویست نفر از افراد مذهبی و غیر مذهبی مجاهدین را در اردیبهـشت               

نقل و انتقال مجاهدین به اوین پس از کشف جریان تـرور مجیـد شـریف     . اوین آوردند 
های علنی و رسـمی انحـراف مجاهـدین در            این اولین نشانه  . ی و صمدیه لباف بود    واقف

پلیس این افراد را از آن جهت در اینجا جمع کـرده بـود کـه                . گرایش به مارکسیسم بود   
های در شرف وقوع در ارتباط هستند و نقـش            کرد با قتل شریف واقفی و توطئه        فکر می 
آنهـا کـه در قـصرو کمیتـه         . وع المالقات کردنـد   این افراد را حدود یک سال ممن      . دارند

چرا که این طور شـایع شـده بـود کـه مـن در               . ام  شده  کردند که من کشته     بودند فکر می  
ام و رگ  شنیده بودند که من دو ـ سه بار اقدام بـه خودکـشی کـرده    . ام کمیته کشته شده

 که اگر عزت زنده بود      آوردند  دلیل می . این شایعه در همه جا پیچیده بود      . ام  دستم را زده  
بـه هـر حـال وقتـی آنهـا را در            . تا از شرش راحت شوند    . کشتند  به همراه آن نه نفر می     

عصر هنگـامی   . ام  به آنجا آوردند متوجه شدند که من هنوز زنده        ) 54(اواخر اردیبهشت   
تو باید بیایی و حرفهایت را بزنـی، اصـالً تـرا بـه              ! عزت: رسولی به سراغم آمد و گفت     
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جـوابش را سـر بـاال دادم،        . کردم  ام و اال این کار را نمی        دلیل به بند عمومی آورده    همین  
   !برم، دخلت آمده است امشب ترا به زیر زمین می: تهدید کرد

مـن از شـکاف در      .  را برای بازجویی بردنـد     7ای   و گنجه  6همان شب رجوی، حیاتی   
عـد پـز داده بـود کـه مـن        ب. همه شما کمونیست هـستید    : رسولی به آنها گفته بود    . دیدم

. ام باعـث شـدم کـه او را نکـشند          ام و از مرگ نجاتش داده       خدمت زیادی به عزت کرده    
حـاال کـه از ایـن حرفهـا     : گفته بود. داند من آنجا هستم مسعود وانمود کرده بود که نمی   

رسولی برای  . رسولی انکار کرده بود و آنها هم اصرار       !  و عزت هم که مرده است        گذشته
کنید بیاورمش تا ببینید، اآلن او هم در بند عمـومی   اگر باور نمی: ات ادعایش گفته بود  اثب

 کند تـا مـرا      لذا او را تحریک می    ! کنید  شما شوخی می  : گفته بود ) رجوی(مسعود  . است
  .دیگر را ببینیمهمبه آنجا بیاورد و به این طریق 

م کردنـد و بـه اتـاق    از خواب بیـدار .  شب بود که به سراغم آمدند 12ساعت حدود   
  .اند ای نشسته نگهبانی بردند در آنجا دیدم که رسولی، مسعود، حیاتی و گنجه

. تفـاوت برخـورد کـردم       بـا حاضـرین بـی     . سالم و علیک سردی کردم و وارد شدم       
چطوری؟ خاطرت هست که چطور از مرگ نجاتت        ! قرمساق: رسولی دست داد و گفت    

بـه خـاطر اینکـه اصـالً مـن          : چـرا؟ گفـتم   :  پرسید .بیخود این کار را کردی    : گفتم. دادم
من با زنده ماندن در     ! خواهم بمیرم و از شر شما راحت شوم، چرا این کار را کردی؟              می

. خودت را لوس نکن، اگر ناراحتی بفرستمت تا اعدامت کنند         : گفت. این شرایط مخالفم  
باشد و شما ایـن     چه بهتر که به دست خودم ن      . کنی، آرزوی من این است      گفتم لطف می  

   ...ام ام خسته شده کار را بکنید، من از این دنیا سیر شده
من از دست شما    : گفتم! چرا؟:گفت! خواهم  نمی: رسولی سیگاری تعارفم کرد، گفتم    

مردیکـه  : گفـت . خواهم، همان شالقهایی که زدید، بـرایم کـافی اسـت            هیچ چیزی نمی  
ای ولـی زیـر دسـتت زده اسـت،            تـو نـزده   ! کند  فرقی نمی : گفتم! ام؟  الدنگ مگر من زده   

کردنـد کـه مـا تـو را           اینهـا فکـر مـی     :  گفـت  …اند  ای و آنها اجرا کرده      دستور را تو داده   
بعـد رو بـه آنهـا       ! به اینجا آوردمت تا خودشان با چشمهای خودشان ترا ببینند         . ایم  کشته
علیـک کـردم    من با مسعود و بقیه سـالم و         . حاال مطمئن شدید، برایتان ثابت شد     : گفت

: او از رسـولی تـشکر کـرد       . کنار دست مسعود نشـستم    . بعد روی هم دیگر را بوسیدیم     
 باشد، خیلی خوشحالیم که او  کردیم عزت زنده آقای رسولی خیلی ممنونم، ما فکر نمی     «

ها نشستم، دیدم رسولی هی از خودش تعریف           دقیقه کنار بچه   20 حدود   …»زنده است، 
خواهم بروم بخوابم، اگر کاری نداریـد         من سردرد دارم، می   ! یآقای رسول : گفتم. کند  می

حالم اصالً خوش نیـست،     : خواهی بروی؟ گفتم    نامرد کجا می  : گفت. اجازه بدهید بروم  
خواهی پیش مـسعود      می: گفت. حوصله شنیدن این حرفها را ندارم، بگذار بروم بخوابم        
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اند، من     کاری ندارم، اینها زندانی    من با اینها  : بفرستمت تا دل بدهی و قلوه بگیری؟ گفتم       
بـرایم  . ام، باال و پایین برایم هیچ فرقی نـدارد، همـان جـا کـه هـستم راحـتم          هم زندانی 

مردیکه آنها همه چپی هـستند، ولـی        : گفت. تفاوتی ندارد، در پایین هم که هستم راحتم       
ستم عقیـده   برایم تفاوتی ندارد، در پایین هـم کـه هـ          : گفتم. تو و رفقایت مذهبی هستید    

آورم، آنها هم خدا وکیلـی   آداب دینی و مراسم مذهبی خودم را به جا می        . خودم را دارم  
مزاحم من نیستند، حاال باال هم که بروم کاری بیشتر از پایین که نخـواهم کـرد، زنـدان،                   

بعد مأموری را صدا کرد تـا       ! نخیر، باید باال بروی   : گفت. زندان است، باال و پایین ندارد     
  .های اتاق خداحافظی کنم حتی فرصت نداد که با بچه. لم را به آنجا ببردوسای

  
  هم اتاق با رجوی
این اتـاق   .که مسعود رجوی بود، بعد پتو و وسایلم را هم آوردند          . مرا به اتاقی بردند   

ام صحبتهایی    با مسعود راجع به وضع کمیته، پرونده و بازجویی        .  بود 2در طبقه دوم بند     
 را از قصر بـه کمیتـه برگرداندنـد،          8 توضیح داد که وقتی حسن کبیری      مسعود هم . کردم

. شاهی آدرس نیک طبع را شناسایی کـرده و بـه کـاظم ذواالنـوار داد                 گفته بود که عزت   
کاظم را هم به کمیته آورده بودند و او هم گفته بود کـه آدرس را بـه شخـصی بـه نـام                        

کاظم همچنین گفته بود    . ته و فراری بود   داده است که از زندان بیرون رف      » 9ابراهیم داور «
مشورت کرده است و تأیید مرا گرفته است، اما         ) مسعود(راجع به ترور نیک طبع با من        

های کاظم را نـشانم دادنـد    بازجویان کمیته وقتی انکار مرا دیدند نوشته      . من قبول نکردم  
بـه مـا    : گفـتم من یادم است روزی کاظم در این مورد چیزی گفت، و من هم              : که گفتم 

مربوط نیست و ما با مسائل بیرون کاری نداریم، اگر کـاظم خطـی داده و کـاری کـرده،           
خالصـه بـه طریقـی قـضیه را ماسـت مـالی و              . خودش مسئول است، به ما ربطی ندارد      

  . سمبل کردم
زنند و چون از نظر جسمی  سر همین موضوع، مسعود را دو ـ سه مرتبه در کمیته می

برنـد و از آنجـا بـه اویـن            کند که او را به بیمارستان می        زی معده می  ضیعف بود، خونری  
  .آورند می

در چند روزی که با مسعود بودم، انتقادهایی از او کردم و نسبت بـه مـسائل زنـدان                   
استبداد و دیکتاتوری مجاهدین را در قصر و نیز نفوذ جریانهای چپ . قصر گالیه نمودم 

اآلن وقـت  ! عـزت : رجوی گفت. را زیر سؤال بردم های مارکسیست     و به کارگیری مهره   
ای، بگذار قدری بگذرد، نفسی بگیری        این حرفها نیست، تو تازه از زیر فشار بیرون آمده         

من همان آدم هستم و موضعم مشخص اسـت، حـرفم           . نه: گفتم. بعد دوباره شروع کنی   
  .دهم آمده نمیزنم کاری به عمرو و زید ندارم و اهمیتی هم به فشارهای وارد  را می
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این مباحث بین من و او خیلی باال گرفت، دریافتم که او وطیف مرتبطش بـدجوری                
انـد، و ایمـان آوردم کـه مـشکالت اساسـی بـا                دچار خود کم بینی در برابر چپیها شـده        

قبالً در قصر از دست سازمان چه رنجهـا کـه نکـشیدم، آن              . روحانیت و مرجعیت دارند   
ی دوباره مرا به کمیته آوردند ابتدا وسوسه شدم که به دروغ            قدر عرصه تنگ آمد که وقت     

قتل و جنایتی را قبول کنم تا حکم اعدام بگیرم و کشته شـوم و از ایـن مـسائل رهـایی                      
ام عمـل     یابم، اما بعد به فضل خدا در تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدم که به وظیفـه                 

روم و در     نـدم و بـه زنـدان برگـشتم مـی          کنم، اگر کشته شدم فبها المراد و اگر زنـده ما            
  .کنم ای برای خود زندگی می گوشه

این نوع حرکت و روش شـما مـورد   . توانم با شما همراهی کنم    نمی: به مسعود گفتم  
ام، حـال و      در کمیته که بودم چنین تصمیمی گرفتم و روی حرفم ایـستاده           . قبولم نیست 

مـسعود  . م دوره زنـدانم را بکـشم      خـواه   کنهای شما را ندارم، می      حوصله شل کن سفت   
عزت تو اآلن حالت خوش نیست، تازه زخمهایـت خـوب شـده اسـت، زود         ! نه:  گفت

موضع شما صـریح و شـفاف نیـست، پـس اول            : گفتم! تصمیم نگیر، تو باید با ما باشی      
شود با شما بـود یـا نـه؟ حـداقل      اید؟ آیا می تان را مشخص کنید تا ببینم چه کاره   موضع

  .ه همدیگر را روشن کرده باشیمبرای اینک
جریان چـپ   . زند  دیدم صریح حرف نمی   . او باز کمی درباره مواضعش صحبت کرد      

وجـود عناصـر مارکسیـست را در سـازمان بـدون اشـکال              . کند نه قبـول     را نه تأیید می   
ما اشتراکات و اختالفاتی با هم داریم، جایی که مشترکیم و با هم موافقیم              : گفتم. داند  می

. کنـد   کنیم جایی که اختالف داریم هر کـس کـار خـودش را مـی                ب با هم کار می    که خ 
  . شود، بگذار تا بعداً بیشتر با هم صحبت کنیم نمی! نه: گفت

بعد از چهار ـ پنج روز در ظهر روزی که در حـال خـوردن ناهـار بـودیم، نگهبـان       
  !وسایلت را جمع کن! عزت: صدایم زد

  
  :نوشتها یپ
 تـا   1342در سـالهای    ) اداره کـل هـشتم    (ـ سرتیپ منوچهر هاشمی رئیس اداره ضدجاسوسی ساواک         1

ن اوین مدعی است که او سنگ بنای ساختمان زندان اوین را گذاشـته              ؛ در خصوص بنای ساختما    1357
است و البته نه به قصد ایجاد زندان بلکه به عنوان ایجاد اقامتگاهی موقت برای آن دسته از مظنونین کـه                     

  . نگهداری آنها در مراحل بازجویی در سایر زندانهای کشور مناسب نبود
لیت مبارزان علیه رژیـم و نیـز افـزایش شـمار معـاودین            پس از تشکیل ساواک و گسترش دامنه فعا       

ای  و جاسوسان، برای جبران کمبود جا، ابتدا از باغ مهران و سـاختمانهای اجـاره              ] شدگان از عراق    رانده[
استفاده شد، اما سالها بعد در زمان تصدی ریاسـت پـاکروان، هاشـمی ایـن مکانهـا را بـرای نگهـداری                       

این بـاغ دارای چنـد      . ب ندید و باغ اوین برای چنین هدفی انتخاب شد         جاسوسان و اتباع خارجی مناس    
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تر برای نگهداری موقت اسلحه و تجهیزات ساواک اسـتفاده            اتاق باغبانی و انبارهای قدیمی بود که پیش       

  : هاشمی نوشته است. شد می
ای از این     در گوشه موافقت شد و با نظارت و مدیریت اداره هشتم،          ] برای تغییر کاربری  [با پیشنهاد من    «

ای بود و به جهت داشتن انواع درختها و قـرار گـرفتن در دامنـه کـوه،                    باغ که مشرف بر دره و رودخانه      
شد، ساختمان مورد نظر ساخته و از         یکی از با صفاترین نقاط تهران، با آب و هوای مطبوع محسوب می            

ین ساختمان پس از اتمام در اختیـار اداره  ا. بناهای موجود هم به صورت گاراژ، انبار و غیره استفاده شد       
ضدجاسوسی قرار گرفت که به نگهداری اتباع بیگانه و آن دسته از ایرانیانی که مشکوک شـناخته شـده،               

  » .ولی مستحق زندان نبودند و نیز بعضی از پناهندگان، اختصاص داده شد
رفیتهـای موجـودش، در اختیـار       های دهۀ چهل به دلیل استفاده نشدن از ظ          بخشی از این بنا در نیمه     

ایـن اداره   . اداره امنیت داخلی قرار گرفت اما به تدریج، تمامی ساختمان به اشغال اداره کل سوم درآمـد                
کل در نیمه دهه پنجاه اقدام به ایجاد ساختمان بسیار بزرگ و مدرن زندان با تمـام امکانـات در آن بـاغ                       

  . زیبا نمود که به زندان اوین معروف شد
   ) 527-523شمی، منوچهر، ها(
   . صورت گرفته است30/7/79این مصاحبه در تاریخ ـ 2
 بـا حـضور در شـورای        1320در اوایل دهه    .  در تهران به دنیا آمد     1303عباس فضیلت کالم به سال      ـ  3

متحده مرکزی مرتبط با سندیکای کارگری حزب توده، فعالیتهای سیاسی خـود را در جنـبش کـارگری                  
.  دستگیر و به جرم تدارک نیرو برای فرقه دمکرات، چنـدین مـاه زنـدانی شـد                 1325 سال   در. آغاز کرد 

بار، یک سـال    برای سومین 1333 به جرم فعالیتهای سندیکایی دستگیر و در         1327برای بار دوم در سال      
  . و نیم در زندان ماند

ماً بـه سـازمان      از طریق فرزندش مهدی رسـ      1350 از حزب توده جدا شد و از سال          1344در سال   
 از زنـدان  1357در .  دستگیر و به چهار سال زندان محکوم شد   1351در  . چریکهای فدایی خلق پیوست   

 در 55 و بهمـن  53، اردیبهـشت    51فرزندان وی؛ مهدی، شیرین و انوشه به ترتیـب در مـرداد             . آزاد شد 
  .درگیری مسلحانه با ساواک کشته شدند

لین انتخابات کـانون زنـدانیان سیاسـی بـه عـضویت شـورای              پس از پیروزی انقالب اسالمی در او      
اش را در سازمان چریکهای فدایی خلق ـ اقلیت ـ     فعالیت تشکیالتی59از سال . مرکزی انتخاب گردید

  .ادامه داد
 به خارج از کشور گریخت و در پاریس به انجمـن دفـاع از زنـدانیان سیاسـی و عقیـدتی                      1360از  

  .ت سن درگذشتل به دلیل کهو1377 پیوست و سرانجام در اسفند
)WWW. Ethadefedaian.org/yaran/Albomyadeyadeyaran ri2-1.htm؛ اطالعات محقق(   
  .منظور از پلیس در اینجا همان عوامل و کارگزاران ساواک استـ 4
پـس از پایـان     .  در مسجد سلیمان به دنیـا آمـد        1319به سال   » دکتر رسولی «ناصر نوذری معروف به     ـ  5
صیالت متوسطه به استخدام آموزش و پرورش اهواز در آمد و بعد در سـالهای نخـست فرمـانروایی                   تح

تیمور بختیار بر ساواک، جذب این سازمان مخوف شد و مدت دوازده سال در پوشش دبیـر ریاضـیات،              
مأمور نظارت بر جدایی طلبان عرب خوزستان بود و در همین پوشـش مـدتی عـضو سـازمان جوانـان                     

  . ه در مسجد سلیمان شدحزب تود
 منتقل کردند تا در ایجاد       وقتی مبارزات مسلحانه چریکها به خیابانها کشیده شد، رسولی را به تهران           

  . کمیته مشترک ضدخرابکاری شرکت کند
ترین  ای ریز، با لباسهای آراسته، پیچیده  رسولی با قدی کوتاه و خپل، صورتی کشیده و چشمان قهوه          

او عالوه بـر کمیتـه مـشترک، در زنـدان اویـن نیـز بـه بـازجویی                 . ک و ساواک بود   بازجوی کمیته مشتر  
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او در بازجویی و گرفتن اعتـراف از متهمـین مهـارت خاصـی داشـت و بـر اکثـر                     . پرداخت  زندانیان می 

هـای اویـن در       وی در تیرباران نه نفر از مبارزین در تپه        . روشهای متداول شکنجه و بازجویی مسلط بود      
  .  مشارکت داشت1354  فروردین29

های اطالعات و ضد اطالعـات را در سـاواک گذرانـد و               رسولی دوره آموزش دروغ سنجی و دوره      
  : دار مشاغل و مسئولیتهای مختلفی شد از جمله عهده

 بخـش سـه واحـد اطالعـاتی         2مسئول بررسی دایره سوم، رهبر عملیات، رئیس تیم و بازجوی تیم            
  . کمیته مشترک

سالها سرسپردگی و خدمت به رژیم پهلوی و دسـتگاه مخـوف سـاواک، موفـق بـه                  رسولی به پاس    
او .  کوشش و تقدیر از نـصیری شـد        2 پاس، نشان درجه     3 کوشش، نشان درجه     3دریافت نشان درجه    

  . بود) رئیس ساواک(و نصیری ) رئیس اداره کل سوم ساواک(شدیداً مورد حمایت ثابتی 
 آستانه پیروزی انقالب، وضعیت سیاسی روبه تغییر را دریافت و           متأسفانه رسولی با فراست تمام در     

مدتی در اسرائیل، یونان و امریکا به سر برد و اکنون در فرانسه زندگی پر از تـوهم و                   . از کشور گریخت  
 در آخرین لحظه جـای آن را تغییـر       کند و   ها تعیین می    گذراند و محل مالقاتهایش را در کافه        ترس را می  

  ! خواهد از خود ردپایی بگذارد  نمیاو. دهد می
   )7، 195، شمـ کمان؛ تابلوی نصبی در موزه عبرت؛ 200دالنوا، کریستین، (
او . پـدرش از بازاریـان مـذهبی بـود    .  در تهران به دنیا آمد1326محمد حیاتی فرزند محمود به سال     ـ  6

واقـع در محلـه   (بان الحسین هنگام تحصیل در دبیرستان به محافل سیاسی ـ مذهبی، از جمله هیئت مح 
جـواد، احمـدو    (هـای سیاسـی و مبـارزی چـون بـرادران منـصوری،                مرتبط شد و با چهـره     ) آب منگل 
 البالغـه   نهـج ، احمد قندی، رضا و علی اژئیان آشنا شد و به فراگیری آموزش قرآن و تفسیر                 ) محمدرضا
  . روی آورد

شگاه تهـران راه یافـت و در رشـته فیزیـک          او پس از پایان تحصیالت متوسطه به دانشکده علوم دان         
حیاتی در دوره دانشجویی حسابداری    . التحصیل شد و به تدریس فیزیک در مدرسه علوی پرداخت           فارغ
گـذار و   بنیـان (کرد و از اعضای فعال و کادرهای باالی انجمن حجتیه بود و با شـیخ محمـود حلبـی                می

وی در اواخـر دورۀ     . کرد  ای حجتیه شمال را اداره می     رابطه بسیار نزدیکی داشت و انجمنه     ) رهبر انجمن 
  . دانشجویی به سازمان مجاهدین خلق پیوست

 در امان ماند اما در      1350محمد از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق است که از ضربه شهریور             
و لو رفته و در کنـار حنیـف نـژاد           ) گیری پسر اشرف    پس از شکست طرح گروگان    (آبان ماه همان سال     

در طـول ایـن مـدت در کمـون          . او در دادگاه به شش سال حبس محکوم شـد         . مشکین فام دستگیر شد   
  . مجاهدین جای گرفت

رویـی و خـوش       اند شوخ طبعی مفرط خـوش       از خصوصیات بارز او که در دهه پنجاه گزارش کرده         
  . کرد برخوردی است که از این ویژگیها برای جذب افراد استفاده می

ای بـا     یروزی انقالب از کادرهای رده باالی سازمان مجاهدین بود که خصومت متعصبانه           حیاتی پس از پ   
پـس از فـرار اعـضای       . پرداخـت   نظام جمهوری اسالمی داشت و به تبلیغ رویارویی مسلحانه با آن مـی            

 به عراق رفـت و ضـمن        1365سازمان مجاهدین به خارج از کشور او نیز ابتدا به فرانسه و بعد از سال                
یت در شورای ملی مقاومت در مقاطع مختلف از معاونین رجوی و مسئولین اجرایی سازمان بود و          عضو

  . پرداخت دیگر اعضای سازمان می) علیه جمهوری اسالمی(در قرارگاه اشرف به آموزش سیاسی 
-92،  2 ج   اهللا میثمی،   خاطرات لطف ؛  303 و   299؛ نجات حسینی،    274 و   25،  خاطرات جواد منصوری  (
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ای بیش نبود که برای تدریس معارف         ای، تئوریسین مذهبی سازمان مجاهدین خلق، طلبه        جالل گنجه ـ  7

شناخت، اما طرح مباحث جدیـد از   کسی او را نمی. اسالمی به جلسات هیئت انصار المهدی دعوت شد 
رانی مورد توجه ساخت که سبب شـد          سالمی از او سخن    اجتماعی با استفاده از متون ا      –مسائل سیاسی   

ای به تدریج     استقبال جوانان از مطالب و جلسات گنجه      . وی اقامت خود را از رشت به تهران تغییر دهد         
تواند برای دیگران رقیبی باشد و الزم است کـه در ایـن راسـتا       این تصور را در ذهن او شکل داد که می         

  . ا و نظرات دیگران باشد مطرح نمایدای که مخالف آر حرفهای تازه
 دستگیر شد و در همان مراحل اولیه بازجویی کلیـه اطالعـات خـود را اعتـراف            1351او در خرداد    

ای در زنـدان تحـت        گنجـه . کرد و جواد منصوری را به عنوان محرک و مسئول فعالیتهایش معرفی نمود            
ه مارکسیستها نزدیک نشان بدهد شروع به بیـان  تأثیر شدید مجاهدین قرار گرفت و برای اینکه خود را ب          

او ! ای مترقی و انقالبـی بـسازد   مطالب خالف و انحرافی به نام اسالم نمود، تا بدین طریق از خود چهره        
و عدم لزوم تقلید از مجتهد        )عج(تحلیلی مادی از وحی و عدم لزوم اعتقاد به حیات و امامت ولی عصر               

ان مجاهدین، مجتهدین واقعـی هـستند و بایـد از آنـان تقلیـد کـرد، و                  گفت رهبر   کرد و می    را مطرح می  
مارکسیسم جز عدم اعتقاد به خدا و قیامت فرقی با اسالم ندارد و این مارکسیسم است که روشی علمی                   

به دلیل این گونه رفتار و گفتار، مارکسیـستهای         !! تواند الگوی ما باشد     برای مبارزه و حکومت دارد و می      
  . معرفی کردند» !مترقی«و » !روحانی مجاهد«و نزدیک شدند و وی را زندان به ا
در زندان  1357 دستگیر و تا سال      1355 از زندان آزاد شد اما مجدداً در سال          1353ای در سال      گنجه
پس از پیروزی انقالب در مخالفت با انقالب اسـالمی، اصـول آن و رهبـری حـضرت امـام                    . به سر برد  

او سـرانجام در پـی فـرار    . کـرد  راطی و بدون مالحظـه و محـدودیت عمـل مـی    به شکل اف) ره(خمینی  
سردمداران مجاهدین خلق، با کمک ایشان به پاریس رفت و نقش تئوریسین اسالمی سازمان را برعهده                

توجیـه ازدواج غیـر     . دهنده اوج انحطاط و فساد اوست       اظهارات او در چندین سال گذشته نشان      . گرفت
، مشارکت بهائیان در حکومت آینده      )همسر اول مهدی ابریشمچی   ( قجر عضدانلو    شرعی رجوی با مریم   

 از جمله مطالب عنـوان      …و  ) 1366در سال   (ایران، حمایت از آل سعود در جنایت جمعه خونین مکه           
وی اکنون مسئول کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومـت نیـز              . شده توسط او بوده است    

  .است» اهللا قرن بیستم آیت«است و معروف به 
   ) ؛ اطالعات محقق106 ـ 104 ، خاطرات جواد منصوری (
فعالیتهای سیاسـی خـود     . ای مذهبی به دنیا آمد       در خانواده  1327حسن کبیری فرزند حسین، به سال       ـ  8

را با حضور در محافل و جلسات مذهبی مانند هیئت انصارالحسین و خمسه طیبه آغاز کـرد سـپس بـه                     
او دو مـاه قبـل از دسـتگیری بـا           .  دستگیر شد  1351ن مجاهدین خلق پیوست و در شهریور سال         سازما

کبیری در دادگاه تجدید نظر به چهار سال حبس         . ازدواج کرده بود  ) خواهر محمد حیاتی  (حمیده حیاتی   
ن وی پس از پیروزی انقالب با ادامه فعالیت در سازمان مجاهدین در شـمار مخـالفی               . مجرد محکوم شد  

جمهوری اسالمی در آمد و سرانجام با همسر دوم خود در درگیری مـسلحانه کـشته شـد او از همـسر                      
   .دومش یک پسر به جا گذاشت

پـس از اخـذ دیـپلم وارد    .  در سنگسر سمنان به دنیا آمد   1330به سال   ) مرتضی(ـ حاجی ابراهیم داور     9
او از  . سـازمان مجاهـدین خلـق گردیـد       در دوره دانشجویی جذب     . دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد    

 متواری و در زندگی مخفی به سر می برد و از جمله عناصر مارکسیست شده و مرتـد                   1353اوایل سال   
 بر سر قراری سوخته بـا مـأمورین درگیـر شـد و بـا خـوردن       1354سازمان مجاهدین است که در سال  

و زخمی، دستگیر و در زیر شـکنجه کـشته          در برخی منابع آمده است که ا      . سیانور به حیاتش خاتمه داد    
  .شد
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 ؛131، تاریخچــــه مختــــصر گروهکهــــا  ، حــــاجی ابــــراهیم داور؛  …جــــزوه عکــــس و  (
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  مقاومت بی حاصل
بعد از چهار ـ پنج روز که پیش رجوی بودم دیگر فرصـت نـشد کـه بـا هـم طـرح        

مرا چـشم و دسـت بـسته بـه همـراه            . کردم  دیدگاه کنیم،باید دوباره وسایلم را جمع می      
وقتی بـه   . به کمیته مشترک آوردند و تحویلم دادند      !) سوم(اکیپی محافظ برای بار چندم      

سرنوشـت  : گفتم! دوباره آمدی؟ ! باز تویی؟ : اتاق نگهبانی وارد شدم، افسر نگهبان گفت      
: پرسـید . باید برویم و بیـاییم    (!) اند، تا زنده هستیم ارادت باقی است          مرا به اینجا دوخته   

: به بازجوها تلفن زد و صحبت کـرد، بعـد گفـت           ! دانم  نمی: چه کسی تو را آورد؟ گفتم     
! به تهرانی چه ربطـی دارد؟ ! بازجوی من که محمدی است: گفتم.  را خواسته   تو 1تهرانی
  .باشد مهم نیست: گفتم. به هر حال تهرانی احضارت کرده است: گفت

دو دختر در سلولی بودند، منتظر ماندم تا آنها را جا به جا کنند              . سلول خالی نداشتند  
شـدم بـازجویم       حیـاط کـه رد مـی       از.  ببرند 9 سلول شماره    2و مرا به جای آنها در بند        

 این تو بمیری دیگر از آن تـو بمیریهـا           …ای مادر : فحش آبداری داد  . را دیدم ) محمدی(
دفعه آخرت هست دیگر کارت تمام هست، عکـس العملـی نـشان نـدادم و بـا                  . نیست

  .کردند نگهبانها آشنا بودند و با من سالم و علیک می. تفاوتی رد شدم بی
فته آمدند مرا به اتاق هوشـنگ خـان بـرای بـازجویی بردنـد، او      بعد از یکی ـ دو ه 

ام  کردی؟ فهمیدم که اعتراف جدیدی درباره  با چه کسی اعالمیه تکثیر می49سال : گفت
با هیچ کس اعالمیـه تکثیـر       : گفتم! فکر کن : گفت. با هیچ کس  : گفتم. اند  به دست آورده  

، در خیابان عارف با چه کسی شبانه        49سال  ! ببین: نشانیهای دیگری داد، گفت   . ام  نکرده
. کنـی   دانم درباره چه چیزی صحبت می       نمی: گفتم. کپی بردی و اعالمیه تکثیر کردی       پلی

  !آید؟  چیزی یادت نمی2»!بهروز شجاعیان«: نام صاحب خانه را برد
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 بهروز شجاعیان یکی دیگر از کسانی بـود کـه در جریـان مبـارزه بـا او                   49در سال   
یـک بـار او     . رفتـیم   گاهی شبها به خانه او می     . کردیم   و با هم همکاری می     ارتباط داشتم 

مـن بـه بهـروز      . کپـی نـدارد     ای تکثیر کند، دسـتگاه پلـی        خواهد اعالمیه   کسی می : گفت
کپی را به خانه بهـروز بـردم و اعالمیـه را  سـه نفـری            شبانه دستگاه پلی  . اطمینان داشتم 

همان شب کار را انجام     . بود» 3خلیل فقیه دزفولی  «نفر سوم سفارش دهنده     . تکثیر کردیم 
دستگیر شده بـود و     ) فقیه دزفولی (حاال این شخص    . دادیم و صبح هم رفتیم پی کارمان      

مـن از دسـتگیری و خیانـت او مطلـع           . به همه کارهای کرده و ناکرده اعتراف کرده بود        
 را با مـن از قـصر بـه          او) 53(ولی از آنجا که بهروز قبالً دستگیر شده سال پیش           . نبودم

  .کمیته آورده بودند، حدس زدم که او حرفهایی زده و چیزهایی گفته است
خـب مـرا    . آیـد   ام، شاید رفته باشم ولی چیـزی یـادم نمـی            گویم که نرفته    نمی: گفتم

لذا معطل نکردند و    . دانستند که به این طریق راه به جایی نخواهند برد           شناختند و می    می
عـزت تـو   : هوشـنگ گفـت  . سی ـ چهل ضربه شـالق زدنـد   . ی بردندمرا به اتاق حسین

، این موضوع دیگر اهمیتی ندارد، فاقد ارزش است، مطلب برای گذشته     …خواهر مرا گ  
است، قرار هم نیست که تـو کـسی را لـو بـدهی چـون آن فـردی کـه اآلن در فکـرت                         

 کرده است   خواهی او را لو ندهی، دستگیر شده است و هموست که روی تو اعتراف               می
پرسـیدم،    دانستم خـب مـی      نما نشده، اگر این موضوع را قبالً می         برای من هم که خواب    

بیـا و   . مطمئن باش که این آدم دستگیر شده و روی تـو و روی خیلیهـا اعتـراف کـرده                  
خواهم   خواهم تو را به دست بازجویت بدهم، می         بیخودی کتک نخور، باور کن من نمی      

دانی بنـویس     ، پس هر چه چرت و پرتی راجع به این آدم می           یک جور باهات کنار بیایم    
  .و خودت را راحت کن

کردم که خلیل دستگیر شده است، همه این مطالب را دروغ و فریـب                هنوز باور نمی  
داننـد،   دانستم و پیش خودم حساب کردم که دو نفر به غیر از من این موضوع را مـی      می

اری است و دستگیر نشده پس بهـروز مطـالبی          کردم خلیل فر    بهروز و خلیل، که فکر می     
بـر ایـن قـصد    . به جان خودم قسم؛ هوشنگ خان یادم نیـست   : لذا گفتم . درز داده است  

دانم، در قصر هم بـا        می: گفتم. بهروز اینجاست : گفت. بودم که اسم خلیل را کتمان کنم      
مرا بردنـد   ! اشهب: گفتم. پا شو بیا ولی قول بده که حرفهایت را بنویسی         : گفت. هم بودیم 

خـودت را اذیـت     ! ببـین عـزت   : و دوباره کالسور عکسها را پیش رویم گذاشتند؛ گفت        
بگو با چه کسی آن شب در خانه بهروز شجاعیان اعالمیه تکثیر کردی، فقـط بگـو       . نکن

گفـت، درسـت      ای را که باز کرده بـود و ایـن حرفهـا را مـی                کدام عکس است؟ صفحه   
منظورش این بود که عکـس او را ببیـنم و بـه           .  آن بود  ای بود که عکس خلیل در       صفحه

: گفـت   من هم با پر رویی شروع کردم به ورق زدن آلبوم، هوشنگ هی می             . خاطر بیاورم 
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زدم   شناختم عادی ورق می     عکسهایی را که می   » !آید  یادت می ! دقت کن ! بیشتر نگاه کن  «
شناختم کمی بـاال      نمیکردم که مبادا شک کنند و برعکس، عکسهایی را که             و مکث نمی  
چند بار کالسـور را از      » !نوچ…! نه«. کردم  کردم و از زوایای مختلف نگاه می        و پایین می  

  » !شناسم نه نمی«: اول تا آخر ورق زدم گفتم
ایـن را   ! مردیکـه خـر   «: آخر خودش عکس را نـشان داد گفـت        . خیلی عصبانی شد  

: ای نیست گفـت     دید چاره » !تشناسمش زور که نیس     نمی! خب نه «: گفتم» !شناسی؟  نمی
اینهـا را   : مطالبی را که نوشته بـود نـشانم داد و گفـت           . عکس و پرونده خلیل را آوردند     

کنی؟ برای این کـه رد گـم کـنم و مقاومـت و      راجع به تو نوشته است، باز هم انکار می      
خاطرم نیست که این شخص آن شب در خانـه بهـروز    : حرف نزدنم را توجیه کنم گفتم     

ام حرفم این است که شخص دیگری غیـر           گویم که اعالمیه چاپ نکرده      نمی. باشدبوده  
به . خودش است : گفت. از من و بهروز آنجا بود ولی یادم نیست که این آدم همان باشد             

گیـر    اگر همان است که خاطرم هست او با زیر شلواری و عرق           : تجاهلم ادامه داده گفتم   
 تراشیده بود، ولی در این عکـس او کـراوات زده و             به آنجا آمده بود، سرش را هم از ته        

  . آید مو دارد، با آن چیزی که من دیدم جور در نمی
خالصه حرف و مطلبی را قبول نکردم فقط نوشتم؛ شبی بهـروز شـجاعیان بـه مـن                  

کپـی را بـه    من هم پلـی . کپی ندارد خواهد اعالمیه تکثیر کند، دستگاه پلی گفت کسی می  
بعد مشخصاتی را که گفتم نوشتم، امـا راجـع بـه            . میه را تکثیر کردم   خانه او بردم و اعال    

خبر بودم و اگر نه به خـاطرش ایـن قـدر              اسمش چیزی نگفتم، چرا که از خیانت او بی        
مدتی بعد خبردار شـدم کـه خلیـل مـصاحبه تلویزیـونی و              . خوردم  خودی کتک نمی    بی

خیانـت  . اعتراف کرده استمطبوعاتی کرده و مطالب زیادی به خصوص دربارۀ سازمان    
 با آنها در خیابانها گـشت       .یده بود که همکار پلیس شده بود      به وضعی رس  . او محرز بود  

  .کرد زد، و مبارزین را شناسایی و معرفی می می
  
  سازی توطئه خنثی

فقـط  . دیگر از تخت بـستن خبـری نبـود        . بعد از این ماجرا مرا به سلول برگرداندند       
تا نگهبان بتواند تو را ببیند کـه یـک   . به طرف در باشد و بخوابیگفتند شبها باید رویت   

المپی جلو در سلول روشن بود که نورش از بـاالی در بـه درون               . وقت خودکشی نکنی  
مـن سـرم را در قـسمت تاریـک سـلول            . شـد   تابید، و مـزاحم خوابیـدن مـی         سلول می 

ر روشنایی بخوابم ولـی     به همین هم راضی شده بودم که د       . گذاشتم تا بتوانم بخوابم     می
آمد، هر یک ربع سـاعت، نـیم سـاعت            رفت و هی می     نگهبان هی می  ! گذاشتند؟  مگر می 

کـرد و   بست یا در را باز مـی      کرد و دوباره می     زد و به داخل نگاه می       دریچه در را باال می    
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چـرا  : گفتم. این کار دو ـ سه شب ادامه یافت تا اینکه اعصابم خرد شد . بست محکم می
کنید، مرا به جایی بفرستید که تنها نباشم، هم خیال شما راحـت باشـد                  قدر اذیتم می   این

ام سر رفته اسـت، ایـن کارهـا را کـه بـا مـن                  حوصله. هم من، تا این قدر عذاب نکشم      
  .کنید، درست نیست می

دیگر بنا نداشتند بـا شـدت و حـدت دفعـات قبـل بـا مـن                  . اعتراضم مؤثر واقع شد   
 نفر بـا مـن   23حدوداً . را به سلول عمومی در بند شش منتقلم کردند        لذا م . برخورد کنند 

نشـستیم و مـن برایـشان         در آنجا صبح تا شب می     .  بودند  های خوبی   بچه. در آنجا بودند  
کـردیم، نمـایش درسـت        سرمان گـرم بـود، بـازی مـی        . گفتم  راست و دروغ داستان می    

هـا نگهبـان را اذیـت     د، بچـه  دو ـ سه مرتبه هم کار به شلوغ بـازی کـشی   …کردیم و می
ها را ببرد تا آنها را کتـک بزننـد و تنبیـه کننـد و مـن               یک بار او خواست بچه    . کردند  می

چـون مـن   (او هم به خاطر آشنایی که با من داشـت  . واسطه شدم و از او دلجویی کردم      
  .از این کار صرفه نظر کرد!) آمدم رفتم و می اش بودم، می زندانی قدیمی

مردیکـه  : ی ـ دو مرتبه شبانه آمد و داد و بیـداد راه انـداخت و گفـت     منوچهری یک
تر از من     تو هم دیواری کوتاه   : گفتم. شه  الدنگ پفیوز، همه این آتیشها از گور تو بلند می         

از حاال به بعد این ارشـد و    : ها گفت   برگشت به بچه  . پیدا نکردی؟ به من چه ربطی دارد      
خواهد بگوید باید از طریق او به ما          د، چیزی می  رئیس اتاق شماست، هر کس کاری دار      

منتقل کند، بیخودی برای هر چیزی مرا به اینجا نکشید، گفته باشم اگـر چیـزی هـم در                   
  . موقع بازرسی از این اتاق پیدا شود، مسئولش همین رئیس است

: گفـتم . ام کنند   این هم راهی بود برای خراب کردن، تا در ذهنها همکار پلیس معرفی            
از این خبرها نیست، کارهای اینجا هیچ ربطی به من ندارد، شما هـم هـر کـاری                  !  بابا نه

ای در سر دارند، بایـد حواسـم جمـع            حتم داشتم که توطئه   . خواهد انجام دهید    دلتان می 
  . شد می

هـا هـم    بچه. شان را خنثی کنم    خواستم توطئه   با نرفتن زیر بار حرفهای منوچهری می      
شـان ایجـاد      کردنـد و از طـرف مـن محـدودیتی بـرای             ست می خوا  هر کاری دلشان می   

دو ـ سه مرتبه مرا به بازجویی بردند، فحش دادند و تهدیـد کردنـد کـه فـالن      . شد نمی
کنـی    ای و یا مقاومت می      کنی کی هستی؟ فکرنکن که قهرمان شده        فالن شده تو فکر می    

ـ              دان بـایکوت شـوی و      تا قهرمان شوی، کاری نکن که روزگارت را در بیاوریم تا در زن
کنیم که پس بیفتی که خودت بیایی و          کسی محلت نگذارد و با تو حرف نزند، کاری می         

به غلط کردن بیفتی و حاضر شوی مصاحبه کنی، هـر کـاری انجـام بـدهی و مـا قبـول                      
خواهد کـه دوبـاره بـه تخـت           نکند دفعه پیش را یادت رفته است، حتماً دلت می         . نکنیم

ری دیگر از آن تو بمیریها نیست، پس نگـذار کـه آن رویمـان بـاال                 این تو بمی  . ببندیمت
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بـه امیـد آن     : شـان دادم و گفـتم       نیش خندی تحویل  . بیاید و نگذار که آن روز فرا برسد       
خواهد بکنید، باالتر از سیاهی کـه         هر کاری دلتان می   ! چو فردا شود فکر فردا کنیم     ! روز

  .پی داشتاین جواب کتک و شالق برایم در . رنگی نیست
  

  4دستگیری وحید افراخته
 بود که مرا به اتاق بازجویی بردند، پاهایم را کـه            1354روز هشتم یا دوازدهم مرداد      

کرد روی هم گذاشته بودم که هوشنگ تهامی، بازجویی هیکلی با قـدی بلنـد و                  درد می 
م عکسی  و آلبو . موهایی فر وارد شد، و قبل از هر سئوال و جوابی دو تا سیلی به من زد                

کالسـور عکـس را     ! شناسـی   ببین کدامیک را مـی    ! نگاه کن : پیش رویم گذاشت و گفت    
شناختم، گفتم همـه اینهـا        چند بار ورق زدم و با اینکه تعدادی از صاحبان عکسها را می            

کـرد کـه مـن حتمـاً بعـضیها را            در این حیص و بیص که او اصـرار مـی          . اند  برایم غریبه 
پرسـیدند کـه متهمـی را بـه آنجـا بیاورنـد؟ یـا                 یا از او می   گو. شناسم، تلفن زنگ زد     می

دقایقی بعد متهمـی را کـه پیـراهنش را بـه سـرش      . بله بیاوریدش: نیاورند؟ که او گفت
  .کشیده بودند آوردند

  5یکدفعـه دیـدم او محـسن خاموشـی        ! فرنچ را پایین بکـش    : هوشنگ به متهم گفت   
  .است

او . بته کـار و فعالیـت مـشترکی بـا او نداشـتم           ال. شناختم  متهم را در بازار دیده و می      
در مدرسـه علـوی بـود کـه هـردو در            ) فرزند حسین مصدقی  (کالس جواد مصدقی      هم

دانشگاه شیراز قبول شده بودند، و هر دو به مغـازه کاغذفروشـی آمـد و شـد داشـتند و            
ند، حال خاموشی را گرفته بود. کردند که من دخالتی در کارهای آنها نداشتم صحبت می

لباس زندان کمیته مشترک به تنش کرده بودند و دمپایی هم به پا داشت، اثری از زخم و             
کبودی که نشانه شکنجه و آزار و اذیـت باشـد در دسـت و صـورت و پـای وی دیـده                       

  .گویا او توسط فردی به نام محسن بطحایی لو رفته بود. شد نمی
 بـه گمـانم مـرا بـه خـاطر           !نـه : شناسی؟ گفت   این را می  :  هوشنگ از محسن پرسید   

. شناسـم   نمی! نه: شناسی؟ گفتم   از من پرسید، تو چی او را نمی       . شناخت  آورد و نمی    نمی
مگـر  ! چطـور؟ :  او کرد و گفـت      رو به ! اصالً  ! نه: ای؟ گفتم   تا به حال او را ندیده     : گفت
ل های خودتان است، اآلن سه سـا      …..از آن مادر قـ   ! این از خودتان است، عزت    ! شود  می

است که دستگیر شده، چند بار دست به خودکـشی زده و موفـق نـشده اسـت، کـارش                    
صبح تا شب مثل خر کتک خوردن است، ببین چه وضعی دارد، بعد از سه سـال هنـوز                   

اسمش بـرایم آشناسـت     : شناسیش؟ گفت   مطمئنی که نمی  : دوباره از او پرسید   ! اینجاست
  .ودمام ولی خودم با او نب فکرکنم در سازمان شنیده
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سر و وضعش طوری بود کـه انگـار کتـک نخـورده،             . به دستگیری او مشکوک بودم    
شک داشتم که دستگیر شـده یـا خـودش را           . کردند  بازجوها هم مالیم با او برخورد می      

در بیـرون بـه   ) مجاهـدین (این اواخـر اینهـا     .  معرفی کرده است   6مثل سعید شاهسوندی  
کردند، محل عالمت سالمت و محل قـرار          با مأمورین همکاری می   . پوچی رسیده بودند  

از همان اول که محسن را دیـدمش حـدس زدم           . رفتند  دادند با آنها سر قرار می       را لو می  
  .که به محض دستگیری یا معرفی با مأمورین همکاری کرده است

محسن دعا کن این پسره عصری سر قـرار بیایـد وگرنـه دهانـت را                : هوشنگ گفت 
نه آقای دکتر قرار ما طوری است که حتمـاً سـر قـرار              : فتخاموشی گ . کنم  سرویس می 

آقا مطمئن  : محسن گفت !! شانس بیاوری که قرارت درست از آب در آید        : گفت. آید  می
قرار خیلی مهم است، منطقه را باید در        : بعد هوشنگ به عضدی زنگ زد و گفت       ! باشید

  …شعاع خیلی وسیعی محاصره کنیم، بعد
اش   زود ببریدش لباسش را بدهیـد کـه بپوشـد، آمـاده           ! باشد:  به مأموری دستور داد   

هوشنگ بعد  . او را بردند، بعد نفهمیدم که چه شد       . کنید تا سر وقت برویم و آنجا باشیم       
امروز فاتحـه   ! دخلتان آمده : از بردن محسن، دو دستش را به هم مالید و رو به من گفت             

زیم، خـواهر هـر چـه مجاهـد اسـت         انـدا   خوانیم، رهبرتان را به دام مـی        همه شما را می   
بعـد گفـت وحیـد    . کمی دیگر با من خوش و بش کرد، خیلی سر کیـف بـود       ! …گ  می

فهمیدم که قـرار وحیـد لـو        . رفتم. آوریم، حاال بلند شو و برو       جانت را امروز پیشت می    
.  بعدازظهر اطراف خیابان ایران و عین الدوله است        4  محل و زمان آن ساعت    . رفته است 

وقتی به سلول رفـتم جریـان را بـه          . جوشید، خیلی نگران بودم      سیر و سرکه می    دلم مثل 
 بعـدازظهر  5/4سـاعت از  . شان مطمـئن بـودم، گفـتم    ها که از طرف یکی ـ دو تا از بچه 

در . گذشته بود که دیدیم کمیته شلوغ شد، سر و صدا و بیا برو و بگیر و ببند باال گرفت                  
خواستم هر چه زودتـر بفهمـم کـه چـه خبـر       و می آن لحظه مثل اسپند روی آتش بودم        

! عـزت : نیم ساعتی که گذشت نگهبان براثر آشنایی که با من داشت آمد و گفـت              . است
بـین راه بـه   . من هم برای این کار به سوی دستشویی رفتم    . پاشو بیا برو ظرفها را بشوی     

ناگهـان  . انـد   وحیـد را گرفتـه    : گفت! چرا؟: گفتم! عزت مواظب خودت باش   : من گفت 
. کردم که او را دستگیر کـرده باشـند   باور نمی. ای بود   خبر تکان دهنده  . سکندری خوردم 

چرا او را   : گفت! امکان ندارد ! نه: گفتم. وحید آدمی نبود که به این سادگی دستگیر شود        
  !باشد: گفتم. اند حواست جمع باشد گرفته

 ولی مواجهـه چنـد سـاعت        خواستم باور نکنم    می. با ناراحتی تمام به سلول برگشتم     
ایـن  . ام افـزوده شـد      پیش با محسن خاموشی و حرفهای او را به یاد آوردم و بر نگرانی             

مـن یـک    . توانست بعد از این همه سال برای من اتفاق بیفتـد            بدترین چیزی بود که می    
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سر نخهای زیادی در دست داشت،      . سال با وحید بودم و با هم خیلی کارها کرده بودیم          
شـوره    دل. آرام و قـرار نداشـتم     . ی که او داشت برای رژیم خیلی بـا ارزش بـود           اطالعات

از آن طرف خودم را امیدواری      . کردم تا به سراغم بیایند      لحظه شماری می  . عجیبی داشتم 
دادم که گیریم وحید هم دستگیر شده باشد اما او کسی نیست که به این سادگیها بـه                    می

ام را    کردم خودم را جمـع و جـور کـنم و نـاراحتی            سعی  ! محال است ! حرف در آید، نه   
ام در آن لحظـه مـرور آن چیزهـایی بـود کـه دروغ و           بیشترین اشتغال ذهنی  . بروز ندهم 

محمل حرفهایم را در ذهـن      . راست برای بازجوها طی این مدت ساخته و پرداخته بودم         
. گشتم  و برهان می  ام دنبال دلیل      کردم و برای کارهای لو نداده و کتمان کرده          جستجو می 

  . کشیدم باید انتظار می. آمد کاری از دستم بر نمی. ام واقعاً شدید بود درگیری ذهنی
خب همین را هم از وحید توقع داشتم که       . چند روز که گذشت امیدواریم بیشتر شد      

این انتظار چند روز دیگر طول کـشید و از بـازجویی            . مقاومت کند و چیزی بروز ندهد     
روز دوازدهم از دسـتگیری     . کردم وضع به همین صورت پیش برود        ا می دع. خبری نشد 

خیلـی  . هیچ بازجویی   افراخته بود که آمدند آمارگیری کردند و مرا روانه اوین کردند، بی           
شـد کـه هـیچ سـراغی از مـن             خوشحال شدم، اما این روند نگران کننده بود، مگـر مـی           

  . نگیرند
 کامالً مشکوک و بر عکس آن چیزی بود         جریان. حقیقت قضایا هم طوری دیگر بود     

. مأموران کمیته قصد داشتند وانمود کنند که وحید چیزی نگفته است          . دادند  که نشان می  
فـالن فـالن شـده    : اما در اوین رسولی یکی ـ دو بار آمد و دل مرا خالی کـرد و گفـت   

 که  دهانت سرویس است، حواست جمع باشد باید خیلی از مسائل را بگویی، حرفهایی            
در ایـن   . ای، خیلی از قضایا لو رفته است        ای و نگفته    تا اآلن زرنگی کرده و زیر آبی رفته       

. های دیگر هم رسیده بود      نوبت از نقل و انتقال، در طبقه باالی بند دو بودم، خبر به بچه             
در اوین این بار فرصت بود تا حرفهـای نـا تمـامم را بـا مـسعود                  . آنها هم نگران بودند   

ببـین  : مباحث تکراری بود، آخـر سـر مـسعود گفـت          . نم واتمام حجت کنم   بز) رجوی(
ن مـذهبی   اارزگـ   منظورش آدمهای متصف به بنیـان     (ما همان آدمهای سابق هستیم      ! عزت

پس مشکلی نداریم چرا که من هم همـان آدم          : من هم گفتم  . ایم  و فرقی نکرده  ) سازمان
  .ام سابق هستم و هیچ فرقی نکرده

یزیونی و مطبوعـاتی و اعترافـات وسـیع و تکـان دهنـده خلیـل                جریان مصاحبه تلو  
های قدیمی خواندم و بر خیانت او یقین          دزفولی از اتفاقات درون سازمان را در روزنامه       

  .کردم
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خبر ترور شریف   . ها فضای زندان کامالً تغییر کرده و ملتهب بود          در این روزها و ماه    
لیل دزفولی و این بار اخبـار مربـوط بـه    واقفی و صمدیه لباف، دستگیری و اعترافات خ   

  .ها را به هم ریخته بود دستگیری محسن خاموشی و وحید افراخته بدجور اوضاع بچه
در آنجـا فهمیـدم کـه       . در کمیته که بودم نسبت به اخبار بیرون بـه روز شـده بـودم              

هـای مـرا در    سازمان مارکسیست شدن خود را علنی کرده است و این خیانـت، دیـدگاه           
من در اوین از روز اول به نفوذ عناصر چپ       . رساند  های مسعود به اثبات می      ابر دیدگاه بر

گـرفتم، امـا مرکزیـت حاضـر بـه            های مهم و حساس آنها در سازمان ایراد می          و جایگاه 
 54 و بعد از مدت کوتاهی که در اوین بودم در اوایل آبان 7.گوش دادن به حرفهایم نبود   

  .کردندمجدداً به کمیته احضارم 
  

  برهنه در سلول پوشیده در بازجویی
کردم؛ سه پتو و زیلویی       دیدم تعجب     از آنچه که می   . در کمیته وقتی وارد سلول شدم     

: نیم ساعتی نشسته بودم که نگهبان آمـد و گفـت          . در آنجا بود که در کف انداخته بودند       
. ا بـده؛ دادم   اش ر   یکـی : گفـت . اینجا سه تا پتو هست    : پتوی اضافی داری؟ گفتم   ! عزت

زیلویت را بینـداز بیـرون، تـا سـلول را     : یک ربع ـ بیست دقیقه بعد دوباره آمد و گفت 
دانستم اگر بخواهند سمپاشی کنند از سلول         برایم عجیب آمد، چرا که می     . سمپاشی کنیم 
نـیم سـاعت بعـد      ! حدس زدم خبـری اسـت     . کنند به تخلیه تا سلول آخر       اول شروع می  

لبـاس نـو    : گفـتم . لباسهایت را هم بیرون بیاور، تا لباس نـو بـدهیم          : دوباره آمد و گفت   
در ! بخواهی نیست، باید عوض کنی، یا اهللا لباسهایت را در بیـاور             دل: گفت. خواهم  نمی

فعالً درش ! نه: گفت. اول چیزی بده بپوشم   : گفتم! شورتت را هم در بیاور    : گفت. آوردم
.  نگهبان لباسها را گرفت، در را بـست و رفـت         .من هم دیگر چانه نزدم، در آوردم      . بیاور

که هر وقت به دستـشویی      . فقط شورت را داخل کیسه پالستیک جلو در سلول گذاشت         
گفـتم شـما کـه همـه لباسـهای مـرا              به شوخی به نگهبانها می    . پوشیدم  رفتم آن را می     می

  ! کردید راحتم می! بردید، خالص بردید، این شورت را هم می
سرما از شیـشه شکـسته پنجـرۀ سـلول وارد           . د، هوا هم سرد شده بود     اواخر پاییز بو  

انـداختم و     در سلول دو پتو داشتم که روزها به زیـرم مـی           . داد  شد و خیلی عذابم می      می
  .زدم تا بخوابم پیچیدم و آن قدر غلت می شبها هر دو را دور خود می
ویم را نکـردم،    کردم و هیچ وقت تقاضای مالقات بـا بـازج           این شرایط را تحمل می    

نگهبانها که دیگر با من ایاق شده بودند خود بـا مـن اظهـار هـم                 . کردم  شکایتی هم نمی  
این نامردها نباید این کارها را با تـو بکننـد؛ بعـد از مـن                : گفتند  دردی کرده با فحش می    
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ای ندارند و چون دستور دارند مجبورنـد کـه ایـن     گفتند که چاره  خواستند و می    عذر می 
  .آزار را در حق من روا بدارنداذیت و 

شـناخت، او     معاون افسر نگهبان که آدم چاقی بود، در این چند سال مرا خـوب مـی               
پرسید و مانند یک بـرادر        داد، احوال می    دید، دست می    وقتی مرا می  . دورو و متظاهر بود   

 بـا  هوای عزت را داشـته باشـید، او      : گفت  کرد، پیش رویم به نگهبانها می       با من رفتار می   
. بقیه فرق دارد، به او رسیدگی کنید، هر چه مثل سیگار و چـای الزم دارد بـه او بدهیـد                    

ایـن  : گفـت  زد و مـی  همین شخص در پشت سرم به نگهبانها خالف این حرفهـا را مـی   
او حتـی فحـش خـواهر و مـادر          . فالن فالن شده خیلی خطرناک است، مواظب باشـید        

گفتند کـه او پـشت سـرم چـه            شان با من جور بود، می       از آنجا که نگهبانها میانه    . داد  می
دیـدم توجـه چنـدانی بـه          لذا من هـم وقتـی او را مـی         . گفته است و قصد آزار مرا دارد      

کـردم، اگـر دسـتور        تفاوتی برخـورد مـی      کردم و با بی     اش نمی   برخوردهای ظاهر فریبانه  
خـواهم،     چیـزی نمـی    من! لطفتان زیاد : گفتم  داد که سیگار یا چیزی به من بدهند، می          می

  .کردم کردم که از سلولم بیرون برود، به این ترتیب او را خیط می بعد خواهش می
: طور لخت راه افتادم گفتند      ای خواستند مرا برای بازجویی ببرند که همان         روز جمعه 

من اآلن یک مـاه     ! نا مسلمانها : گفتم! شود این طوری بروی باید لباسهایت را بپوشی         نمی
ر اینجا به همین شکل هستم حاال که نوبـت بـه بـازجویی رسـید نـو نـوارم                    است که د  

نه، بایـد  : مأمور گفت. طور مرا ببرید مگر بازجو نگفته که اذیتم کنید، پس همین ! کنید  می
ایـن  . رفتند بلوز  و شلواری آوردند و من پوشیدم و به بازجویی رفتم            ! لباست را بپوشی  

د از سالم و علیک و دست دادن، چـای تعـارفم کـرد و               بع. بار مرا به اتاق رسولی بردند     
خودش را به آن راه زد کـه        . اند  عزت تو را از کی به اینجا آورده       : پرسید. تحویلم گرفت 

این سری  : گفتم. دست او را خوانده بودم    !) گفت  مثل سگ دروغ می   (خبرم،    یعنی من بی  
نداشـتم، درگیـر بیمـاری       من اطالعی    …اِ اِ : گفت. یک ماهی است که در انفرادی هستم      

البتـه مـن پریـروز      . هی بیمارستان برو و بیا، آخرش هم دیـروز فـوت شـد            . مادرم بودم 
اسمت را بین اسامی دیدم ولی خب فرصت نشد که بفرستم سراغت، پرسـیدم کـه چـه                  
کسی تو را به اینجا احضار کرده، که نفهمیدم، امروز که جمعه است در اولـین فرصـتی                  

و امروز هم ختم مادرم هست . م بیایم سری بهت بزنم و احوالی بپرسم    که پیدا کردم گفت   
. ای را گرفـت  بعد همان طور فریب کارانه جلو رویم نشست و الکـی شـماره    . باید بروم 

کرد که هـر      مثالً بیمارستان سرخه حصار را گرفت و از نرسها و پزشکان آنجا تشکر می             
: او تشکر کـرد و گفـت      .  تسلیت گفتم  من هم الکی  . کاری توانستند برای مادرش کردند    

مـن  : ببین عزت، موافقی که بعدازظهر یک ساعتی با هم بنـشینیم و گـپ بـزنیم؟ گفـتم                 
البتـه آقـای دکتـر      : گفـت . کاری ندارم، صبح تا شب کـارم خـوردن و خوابیـدن اسـت             
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واهللا من بـا    : گفتم. اند بیایند تا با هم صحبت کنیم        زاده هم مایل    و آقای حسین  ) عضدی(
اآلن هـم کـه شـرایط روحـی         . ین آقایون کاری ندارم، حرفی ندارم کـه بـا اینهـا بـزنم             ا

مساعدی ندارم، عصبی هستم، ممکن است پیش آنها چرت و پرت بگویم و ایـن بـرای                 
شما خوب نیست، خب اگر اینها هر حرفی دارند به شما بگویند و شما هم بـه مـن، تـا          

سـوزی   بعد برایم دل. ن با تو صحبت کنند  خواهند خودشا   نه، آنها می  : گفت. جواب دهم 
ایم از اول آذر مـاه مـاهی پـنج هـزار تومـان بـه خـانواده                    ما تصمیم گرفته  : کرد و گفت  

خب تو اگر تو فکر زن و بچه برادرت نیستی ما           : گفت! برای چه؟ : گفتم. برادرت بدهیم 
 1200کرد مـاهی   یبرادر من وقتی که بیرون زندان بود و کار م   ! برو بابا : گفتم. که هستیم 

خواهیـد مـاهی      کرد، حاال شما می     انداز هم می     تومان درآمدش بود که از آن پس       1300ـ  
 خنـده کوتـاهی     …برادر من احتیاجی به ایـن پولهـا نـدارد         ! پنج هزار تومان به او بدهید     

من هیچ چیزی   : گفتم! اصالً عاطفه نداری  ! رگی  خیلی بی ! قرمساق: گفت. تحویلش دادم 
ببـین  : پرده گفـت    بعد خیلی صریح و بی    . خواهم، دست از سرکچلم بردارید      از شما نمی  

خواهیم که تو بیایی و برای ما حرف بزنی، مصاحبه کنی و یا چه و چه،                  ما نمی ! مردیکه
شان کردیم، از دسـت دادیـم و          رو در بایستی باید بگویم ما سرنخهایی داشتیم که گم           بی

اید،   اتان اشتباه کرده    در محاسبه : گفتم. ا و وصل کنی   توانی این سرنخها را پید      حاال تو می  
مـن از   : گفـت . من اهل این حرفها نیستم، امیدوارم بعد از سه سال متوجه این امر باشید             

مـذهبی و   . تو مصاحبه و اعتراف نخواستم، فقط اینکه تو اآلن مورد اعتماد همـه هـستی              
شناسـند و قبولـت دارنـد،     یغیر مذهبی، چپی و مجاهد همه تو را به عنـوان قهرمـان مـ      

. هـا و افـراد هـستی        مسعود و دیگران به تو اعتماد دارند و تقریباً تو چهار راه همه گروه             
کنند، ایـن کـار زیـادی نیـست کـه  تـو                زنند و درددل می     همه، حرفهایشان را به تو می     

  . شنوی به ما هم بگویی حرفهایی را که می
 …ایـد   مثل اینکه هنوز طرفتان را نشناخته     ! اید کور خوانده ! مگر با بچه طرفید؟   : گفتم

کـشیمت کـه مایـه عبـرت      کنیم و به چهار میخ مـی  کشیمت، سر به نیستت می   می: گفت
اش نیست شروع کردم به بد و بیراه گفتن و             حسابی حالی   دیدم که حرف  . دیگران شوی 

!  شوی کنم که خیلی راحت بایکوت      کاری می ! کنم  ضایعت می : گفت. سر حرفم ایستادم  
چینم، اینجا هر کسی سر و گوش تکان دهد به او راحت              ای، دمت را می     تو دُم در آورده   

 اینهـا از دو موضـوع       …خواهـد بکنیـد     هر کاری دلتـان مـی     :  گفتم …چسبانیم  وصله می 
گفتند  دانستند در زندان زیر فشار هستم، می       یک اینکه می  . خواستند سوء استفاده کنند     می
آنهـا از برخـی     . و پنیـر هـستید    سعود رجوی و طیـف او مثـل کـارد           دانیم که تو با م      می
وها و بحث و جدالهای من با مسعود و نیز برخوردهای پیش آمده مطلع بودند، اما                تگگف

مـن بـا آنهـا هـیچ        : وقتی رسولی حرف را به اینجا کـشید گفـتم         ! دانم  از چه کانالی نمی   
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کـردم    البته هر وقت این ادعا را می      . مشان دار   اند و من قبول     آنها مسلمان . اختالفی ندارم 
کند و مـن وظیفـه    گفتم اسالم به ظاهر افراد حکم می        کردم و می    سوادی می   وانمود به بی  

کننـد، و تـا ایـن         گیرند، قرآن تالوت می     خوانند، روزه می    کنجکاوی ندارم، اینها نماز می    
 کـه نمازشـان را   اند، هر وقـت هـم   آورند از نظر من مسلمان آداب شرعی را به جای می     

. گوینـد   اینهـا دروغ مـی    . ای  تو سـاده  : گفت. اند  ترک کردند از نظر من مارکسیست شده      
. معاذ اهللا من که خدا نیستم که چنین تشخیص بدهم، خدا از قلب همه آگاه است               : گفتم

کننـد، مـشکلی هـم بـا اینهـا            شان را دارم احترامم می      با چپیها هم که کاری ندارم احترام      
  .ندارم
استفاده بازجویان بود، تعصب من بود و اعترافاتی کـه            وضوع دیگری که محل سوء    م

دانـستند کـه مـن آدم متعـصبی هـستم و کارهـایی در                 آنها مـی  . وحید افراخته کرده بود   
در ایـن شـکی   : گفتنـد  سازمان صورت گرفته که در نقطه مقابل اعتقادات من است، مـی         

از این نظر ما هـم      . لی هم سفت و سخت    نیست که تو مارکسیست نیستی، مسلمانی، خی      
اگر زیاد از من    : گفتم  می. کردند  آنها همیشه از مسلمانی من تعریف می      . تو را قبول داریم   
کنید و    شوم، چون اسالمی که شما از آن تعریف می          روم مارکسیست می    تعریف کنید می  

  . خورد قبول دارید به درد من نمی
و به قول خودت در راه خدا و پیغمبر و          تو یک عمر زحمت کشیدی      : رسولی گفت 

ای، حاال ببین که در آخر، نتیجه کار و دسترنج شما این شـده اسـت         دین مجاهدت کرده  
انـد، سـازمان    همه به هم تجـاوز کـرده     . اند   دیگر را کشته    اند، هم   که همه کمونیست شده   

علـی نـدارم،   اطالعـی از سـازمان ف  : گفتم. تبدیل به فاحشه خانه و لواط خانه شده است  
کـردم همـه      زنید قبول ندارم، زمانی که من با سازمان کار می           حرفهایی را هم که شما می     

: گفـت . انـد و خـوب   مسلمان و پاک بودند، اینها هم که حاال در زندان هستند، مـسلمان      
  .حاال برو، عصر بیا تا با هم صحبت کنیم

  
  حنای رسولی

نعتی نکـرد و مـن هـم بـه روی خـود             من با لباس به سلول برگشتم، نگهبان هم مما        
زاده   در سلول مجـاور منیـژه اشـرف       . عصر آن روز مرا برای بازجویی نخواستند      . نیاوردم
اش خیلـی     او با افراخته بود، وضـع روحـی       .  زندانی بود که بعداً اعدامش کردند      8کرمانی

ن آدم  ایـ ! عـزت : گفتنـد   نگهبانها مـی  . خراب بود و همه چیز را در بازجویی لو داده بود          
از آنجا کـه نگهبانهـا   . کند حتی برای ما هم گزارش رد می! مواظب باش. مشکوکی است 

داشتن این رابطه از چـشم او،  خیلـی            کردند، برای مخفی نگه     آمدند با من درددل می      می
در اتاق منیژه همیشه قرص و شربت و دوا فراوان بود، حسابی بـه او               . کردند  مراقبت می 
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گفتند حال سلول بغلی خیلی خـراب         رفتند و می    انها به سراغش می   لذا نگهب . رسیدند  می
کردنـد کـه      دادند و وانمود مـی      آوردند به من می     است، و قرص و شربتی از او گرفته می        

. زدیم  کردیم و حرف می     پچ می   به این بهانه گاهی ما تا صبح با هم پچ         . من مریض هستم  
من حتـی   . ای برای خود داشتیم     ل قانع کننده  داد، دلی   به این ترتیب اگر آن زن ما را لو می         

کـردم کـه      گذاشتیم، گاهی اوقات من با صدای بلنـد آه و نالـه مـی               با نگهبانها محمل می   
  .وانمود کنم مریض هستم

تـا  . مدتی با این وضع گذشت و من از اینکه دوباره لباس به تن داشتم خشنود بودم               
مـن کـه تـا بـه حـال          ! عـزت : پرسـید رسولی  . اینکه دوباره برای بازجویی احضار شدم     

خواهم که باشم و بازجویی کـنم، تـو را            ولی حاال می  : گفت! نه: گفتم. ام  بازجویت نبوده 
من حرفی برای گفـتن     : گفتم. کنم که خودت همه چیز را بگویی        زنم، ولی کاری می     نمی
پرسی کرد، دستش را روی شکمم گذاشـت و           عضدی آمد و با من سالم و احوال       . ندارم

ای شـکم    ای و خوابیده    از بس که خورده   ! مردیکه شکمت چقدر بزرگ شده است     : فتگ
. شکم خود عضدی خیلی بزرگ بـود      . سازد  ای، معلوم است که نان مفت بهت می         آورده
شـکم  : پرسـیدم . چرا، به خاطر تنبلی اسـت     : گفت. ام  به خاطر تنبلی شکم نیاورده    : گفتم

قرمـساق  : سط حـرف را گرفـت و گفـت        رسولی و . شما چرا این قدر بزرگ شده است      
هـر کـس کـه      : گفـتم .  است 9جواب را این طوری نده، ایشان آقای دکتر عضدی        ! ناکس
: عـضدی گفـت   . گـویم   گویم به شما که نمی      خواهد باشد، من به او این حرفها را می          می

ایـن  ! ایـم  افراختـه را گرفتـه   : رفـیقم کیـه؟ گفـت     : گفـتم ! ایم  رفیقت را هم دستگیر کرده    
. انـد  کردند که او را گرفته و آمد رسماً برایم رو می    بار بود که بعد از این مدت رفت         اولین

مگر وحید کسی است که شما      ! برو بابا : گفتم. تظاهر کردم که از این موضوع خبر ندارم       
  بتوانید زنده دستگیرش کنید؟ 

کردم  میدانستم که وحید تا چه حدی خیانت کرده است، باید آنها را وادار     هنوز نمی 
اش؟   خـواهی ببینـی     زنده گرفتیمش، و اینجاسـت، مـی      : گفت. رویش کنند   که با من روبه   

بـازجوی دیگـری رفـت و آمـد و          ! گویید بیاوریـدش    امکان ندارد، اگر راست می    : گفتم
رسـولی  . توان وحید را زنده دستگیر کـرد        مگر می . دیدی گفتم : گفتم! اآلن نیست : گفت
بـا بازجوهـا و     : کجـا رفتـه؟ گفتنـد     : عد عضدی پرسـید   خب حاال پررو نشو، و ب     : گفت

  . زنند اند، برای پیدا کردن زنهای خراب؛ در خیابانها گشت می گشتیها بیرون رفته
  . ای نگرفتند، مرا به سلول برگرداندند پس از این دیدار وقتی نتیجه

استش از دو ـ سه تا نگهبان سؤال کردم ر . رفت و آمدهایم به اتاق بازجویی زیاد شد
! شناسی؟ گفتم بلـه     احمدرضا کریمی را می   : را بگویید وضع وحید چگونه است؟ گفتند      

احمدرضـا کریمـی انگـشت کوچـک        : گفـت . او قبالً حدود دویست نفر را لو داده بود        
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خـورد،    وحید آن قدر خیانت کرده که حساب ندارد، مـشروب مـی           . شود  وحید هم نمی  
بیـرون  ) مبارزین( را برای شناسایی خرابکاران      کند، او   کثافت کاری دارد، خانم بازی می     

نسبت به خیانـت او خـاطر جمـع    . زنند، حتی به اصفهان رفته است      برند و گشت می     می
به این . شد که وحید این قدر کثیف شده باشد باورم نمی. باش و به خاطر او کتک نخور      

ذهنم مشغول  . بزنمولی این دلیل نشد که حرفی       . ترتیب به خیانت او اطمینان پیدا کردم      
  …یافتم بود و به دنبال توجیه کارها و فعالیتهای مشترکم با او بودم و محمل می

ای، مـا هـم فکـر     فکر کن تو حاال دسـتگیر شـده  : در بازجویی دیگری رسولی گفت    
ای، پس اآلن همه چیز را بگو؛ من یک سؤال کلـی           کنیم که تو تا به حال چیزی نگفته         می

آقـای  : رسـولی نوشـت   ! باشـه : گفتم. م با تمام جزییات جواب بده     پرسم، تو ه    از تو می  
از بدو شروع به فعالیت سیاسی تا این لحظه هر          . اهللا شاهی هویت شما محرز است       عزت

حاصـلی بـود،    که کار بی. اید با ذکر جزییات توضیح دهید ای داشته گونه فعالیتی و رابطه 
 بارها گفته بودم دوباره خیلـی نـاقص و          دوباره من از اول همان دروغ و راستهایی را که         

  .خالصه از نو نوشتم
دانستم که فعالً از کتک خبـری نیـست، ولـی رسـولی دائـم مـرا از دیگـران بـه                        می

محمـدی قـصد دارد کـه تـو را ببـرد و           : گفت  می. ترساند  ام می   خصوص بازجوی اصلی  
کردم   وانمود می  من هم    …و. هایی برایت دارد     هم برنامه  10چنین و چنان کند، منوچهری    

وقتی در اتاق بازجویی نشـسته بـودیم، صـدای منـوچهری از راهـرو کـه                 . ترسم  که می 
منـوچهری  . کـشیدم   می! زود باش بلوزت را بکش روی سرت      : گفت  آمد، رسولی می    می
رفت، بعـد   زدند و می کرد، دو ـ سه تا مشت به هم می  آمد با رسولی کمی شوخی می می

فقط دنبال این   ) منوچهری(وزت را درست کن، این نامرد       خب حاال بل  : گفت  رسولی می 
عزت تـو بـد     : گفت  یا می . ام  است که تو را سینه دیوار بگذارد، تا اآلن هم من مانع شده            

خواهد کـه بزنـدت،       فقط می . از تو خیلی کینه دارد    . آوردی که محمدی بازجویت است    
  . مواظب باش که جلو چشمش آفتابی نشوی

بـر آن شـدم کـه ببیـنم         . ین تهدیدها و بازیهای رسولی خسته شدم      بعد از مدتی، از ا    
لذا روزی دل را بـه دریـا زدم و بـه نگهبـان گفـتم کـه             . ادعاهای او چقدر درست است    

برای اولین بار بود که چنـین       . نگهبان رفت و با محمدی برگشت     . خواهم  بازجویم را می  
جای اینکه به سلول بیاید، بـه       به  . محمدی هم از این کار خوشحال بود      . تقاضایی داشتم 

وقتی به آنجا رفتم با من سـالم و         . اتاق نگهبانی رفت و گفت که عزت را به اینجا بیاور          
بـد  : پرسی کرد و وضع پایم را جویا شد که آیا پایت خـوب شـده اسـت؟ گفـتم                    احوال
یک چند وقتی است که اینجا هستم کسی با         : کنی؟ گفتم   حاال چه کار می   : پرسید. نیست
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: گفـت . کنـد   رسولی بـازجویی مـی    ! بله: با رسولی هستی؟ گفتم   : گفت. ن کاری ندارد  م
  .مورد است پی بردم که تهدیدهای رسولی در مورد وی بی.  رفتم…!برو

. شدم، به همین طریق خواستم کـه او را ببیـنم            از بابت منوچهری هم باید مطمئن می      
گفت چایی برایم آوردند،    . نشینمبفرما زد که ب   . او که آمد خیلی با من خوش و بش کرد         

پرسید که در قصر هستم یا در اویـن،         . خالصه با احترام برخورد کرد، حالم را جویا شد        
ای در    ده دقیقـه  . گویم که تو را به قصر ببرند        حاال من می  : گفت. که گفتم در اوین هستم    

ارم، منـوچهری فهمیـد کـه کـار خاصـی بـا او نـد              . پـیش او بـودم    ) اتاق نگهبانی (آنجا  
  .خداحافظی کرد

خواست همین    لذا روز بعد که او می     . دهد  به این ترتیب فهمیدم که رسولی فریبم می       
بـرو  : ترفند را پیاده کند و موقع آمدن منوچهری یا محمدی پیراهن به سرم بکشد، گفتم              

. زننـد   برنـد و مـی      ترسـانی، آخـرش مـی       این حرفها چیه، مرا از تاکـسی خـالی مـی          ! بابا
یک بار وقتی صدای منوچهری از راهروکه شنیده شد رسولی          .  ملس است  خور من   کتک
بلوزت را روی سرت بکش، کشیدم، اما وقتی که منوچهری داخل اتاق شد بلـوز               : گفت

منوچهری جلو آمـد و بـا مـن         . را پایین کشیدم و با منوچهری سالم و احوالپرسی کردم         
سولی فهمید که دیگر حنـایش      ر. همین کار را یک دفعه هم با محمدی کردم        . دست داد 

  .تواند از این طریق کاری از پیش ببرد رنگی ندارد و نمی
  

  دردسرهای افراخته
در آنجا هفت ـ هشت صفحه کاغذ آوردنـد، رسـولی هـم     . مرا به سلول برگرداندند

گفـتم اآلن   .دانـم بنویـسم     آمد و ازمن خواست که راجع به حسن و وحید هـر چـه مـی               
او قبول نکرد و به نگهبـان گفـت فقـط در صـورتی              . نویسم  ح می صب. توانم  ام نمی   خسته

 باشد، در غیر این صورت تا صبح هم کـه            مجاز است بخوابد که همه مطالبش را نوشته       
بعد از رفتن رسولی یک صفحه سمبل کرده نوشتم و به دست            . شده است نگذار بخوابد   

صبح در اتاق بـازجویی     . ابیدمنویسم و خو    بقیه را بعد می   ! تمام شد : نگهبان دادم و گفتم   
خواهم، کاغذ نوشـته را پـاره    این چیزها را نمی: گفت. بله: نوشتی؟ گفتم : رسولی پرسید 

  ! بنشین همین جا و دوباره بنویس: کرد و ریزه ریزه کرد، بعد آمرانه گفت
رسولی بدون اینکه کتکم بزند توضیح داد که وحید چه مطالبی راجع بـه مـن گفتـه                  

اصفهان، دربـاره خانـه     ) هتل شاه عباس  (مخ، درباره انفجار       ترور شعبان بی   است؛ درباره 
کنند    خب کسانی که خیانت می     11. دیدم وحید همه چیز را گفته است       …تیمی مشهد و    

ای  ندارم  چیز تازه: با تمام این احوال به رسولی گفتم . شان هم خیلی خوب است      حافظه
شاه با تو قرار داشت چه کسی بـود؟ وحیـد           آن پسره که جلو مسجد      : پرسید. که بگویم 
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. مثل اینکه قرار گذاشته بودید    . خواستی او، تو و وحید را با هم ببیند          گفت که تو نمی     می
وحید حتی مشخصات ظاهری آن فرد را داده بود که هیکلی و تنومند و شـبیه کارگرهـا                  

  .بود
.  قـرار داشـتم    )امـام (جریان به این شکل بود که روزی با وحید حـوالی مـسجدشاه              

رو   وقتی با هم در حال قدم زدن درآن حوالی بودیم یکی از آشنایان را دیدم که از روبـه                  
رفتیم، به وحید گفتم بدون جلب توجه از من فاصله بگیـر              آمد، همان طور که راه می       می

رو شدم و سالم و احوالپرسی        روبه» مراد نانکلی «چنین کرد و من با      . تا تو را با من نبیند     
بـا خـود قـرار    . مراد نانکلی هم کـه کـشته شـد   . بعد هر کس راه خودش را رفت . ردمک

لذا .داشتم که مطالب مربوط به اعترافات وحید را بدون مکث جواب بدهم و سمبل کنم              
اسمش مراد نانکلی بود اآلن در زنـدان اسـت و           : بعد از سؤال رسولی بدون درنگ گفتم      

دانم که او در کمیته مشترک کشته شـده            که می  به روی خود نیاوردم   . در اختیار شماست  
گفـتم کـه      و مـی  . کردم  است و برخی اتهامات را هم طبق سیاستی که داشتم روانه او می            

  .رو کنید بیاوریدش با من روبه
آن : خوانـد، پرسـید     هـای وحیـد مـی       رسولی در حالی که مطالبش را از روی نوشـته         

بـه او   . دانست  ن موضوع را فقط وحید می     کپی که در سید نصرالدین بود چه شد؟ ای          پلی
ای پیش آمـد،      کپی در حوالی سید نصر الدین دارم، اگر مسئله          گفته بودم که من یک پلی     

ام، سـید نـصر الـدین نبـود، در      این را که قبالً برایتان گفتـه : گفتم. بروید و آن را بگیرید  
ا بـه خـاطرش دسـتگیر       همان دستگاهی که در منزل برادرم بود و او ر         . نزدیکی آنجا بود  

کردید، خب وقتی خود دستگاه را کشف کردید دیگـر لزومـی ندیـدم کـه بیـشتر از آن                    
این جواب دروغ بود، چرا که این، دو تا موضوع جدا از هم بود و ربطـی         . توضیح بدهم 
کردم که جایی لنگ نزند       من طوری دروغها را ردیف و سر هم بندی می         . به هم نداشت  

  .با اینکه از حاضر جوابیم ناراحت شد اما ادامه ماجرا را نگرفترسولی . و رو نشود
منتها مـرا بـه جـای       . خواستند   مرا برای بازجویی     1354، در آذر ماه     12شبی ساعت   

دیـدم کـه افـسر نگهبـان رسـولی و سـرگرد             . اتاق بازجویی به اتاق افسر نگهبانی بردند      
. انده بودند در آنجـا هـستند  و متهمی که سر و صورتش را پوش      ) رئیس زندان  (12وزیری

شـوی، احـدی هـم        کنیم، اعدام می    سر به نیستت می   . کشیمت  کلی تهدیدم کردند که می    
 …ها هـم اعـالم شـده اسـت و           ای و از طریق روزنامه      شود، تو یک بار مرده      خبردار نمی 

  .البته بعید هم نبود که این کار را بکننند
س زدم که دوباره سر نخی به دسـت  با دیدن متهمی که رویش را پوشانده بودند حد      

 کلی لیچـار    …چطوری قرمساق، قرم دنگ، ناکس و     : رسولی جلو آمد و گفت    . اند  آورده
مـن  ! کنـی   زنی و خودت و ما را خالص نمـی          تو چرا حرفهایت را نمی    : گفت. بارم کرد 
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فهمم که هیچ حرف      ای، ولی اآلن می     کردم که تو حرفهایت را حداقل به من زده          فکر می 
مردیکه الدنگ مگر نگفتم که باید بـا        . ای  ای و فقط یک مشت شرو ور تحویلم داده          هنزد

من این دو ـ  ! جناب سرگرد: بعد رو کرد به سرگرد وزیری و گفت. من رو راست باشی
اصفهان بودید و عصر آمدید، گفتید کـه عـزت          : گفت. ام؟ و کی آمدم     سه روز کجا بوده   

جنـاب  : رسولی گفت . ب آهن اصفهان ارتباط دارد    هنوز حرفهایش را نزده است و با ذو       
زنند و    بداند که من از جمله آدمهایی نیستم که بلوف می         ) عزت(برای اینکه این    ! سرگرد

خواهم همین امشب شاهد باشی که اگـر حرفهـایش را نـزد چگونـه                 کنند، می   عمل نمی 
  .آورم دخلش را می

ل ارج و ذوب آهن اصـفهان آشـنا         قبالً به وحید گفته بودم که من در کارخانجاتی مث         
وقتی رسولی پرسـید تـو   . کنم دارم و برای پخش اعالمیه اگر الزم شد از آنها استفاده می         

ای؟   در ذوب آهن و ارج با چه کسانی ارتباط داشتی و چـه فعالیتهـایی را صـورت داده                  
ن اگـر یادتـا   : ام را به یاری گرفتم و فوری جـواب دادم           رابط تو چه کسی است؟ حافظه     

ام عباس آگاه در کارخانه ارج کار می کرد و با مـن هـم هیئتـی بـود، بـه               باشد قبالً گفته  
شود از طریـق عبـاس در کارخانـه ارج آن را              وحید گفته بودم که اگر اعالمیه داشتی می       

دانـستم کـه او در کارخانـه ارج سـابقه کـاری       عباس هم در زندان بود و می   . پخش کرد 
وقتـی مـن در مغـازه کاغـذ فروشـی مـصدقی کـار               : گفتمذوب آهن چی؟    : گفت. دارد
فروختیم، حسن حسینی نامی  کردیم و می  های آقای خمینی را چاپ می       کردم و رساله    می

گفت که در کارخانه ذوب آهـن اصـفهان کـار             بود که به آنجا رفت و آمد داشت که می         
صفهان درونـش  کیفی هم داشت که در آن کاغذهایی با آرم کارخانه ذوب آهن ا            . کند  می
حکومـت  من که اصفهان نرفتم و تماس ما با او یک طرفه بـود و مـن یـک کتـاب                  . بود

خـب  . پس مشخـصاتش را بنـویس     : گفت.  و اعالمیۀ آقای خمینی را به او دادم        اسالمی
آنها هم رفتند که    . این شخص وجود خارجی نداشت لذا مشخصات خیالی برایش گفتم         

.  حقیق کنند و قرار تعقیب بـرای او صـادر کننـد           در ذوب آهن در مورد حسن حسینی ت       
مـن  ! هیچـی : کردی؟ گفـتم    عزت راستش را بگو در اصفهان چه کار می        : رسولی پرسید 

شـدم، ناگهـان      دیروز عصر که از خیابان شاه عباس اصفهان رد می         : گفت. ام  کاری نکرده 
 25 ـ  26 اش هیپی و موهای سـرش بلنـد بـود، جـوانی     قیافه. جوانی جلو ماشینم پیچید

ساله، که جلو ماشینم ایستاد، راستش من هم ترسیدم فکر کردم قصد ترورم را دارد، بـر                 
ترسم غلبه کرده به خود گفتم ما که همیشه جانمان کف دستمان است در برابر شاهنشاه                

بعد کلتم را کـشیده و آمـاده دفـاع از خـود             . آریامهر وظیفه داریم تا همیشه آماده باشیم      
چـه  : شیشه را کمـی پـایین کـشیدم و پرسـیدم          . کشم  شوم یا می     کشته می  شدم، گفتم یا  

گفـتم  . عرضـی دارم : گفـت ! بلـه : شما آقای رسـولی هـستید؟ گفـتم    : خواهی؟ گفت   می
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از او  . کـردم   من با کسی به نام عزت شاهی رفیق بودم و با او فعالیت می             : گفت. بفرمایید
ند، و حاال ایشان دستگیر شده و مثل خواست مرا عضو ک   گرفتم و می     و کتاب می    اعالمیه

اینکه راجع به من چیزی نگفته است ولی من اآلن پشیمان و از همکاری بـا او ناراحـت               
ای کـه دارم      ام بروم اما با این گذشته       خواهم دنبال زندگی    قصد ازدواج دارم و می    . هستم
اره شـوند،   ترسم بعداً که صاحب زن و بچه شدم لو بروم و آنهـا هـم بیچـ                  شود، می   نمی

ام کنید همین  خواهید زندانی حاال من در اختیار شما هستم تکلیفم را روشن کنید اگر می        
در ماشین را باز کردم و قلم و        . من از صداقت و پاکی او خوشم آمد       . اآلن دستگیرم کنید  

بعـد بـه او   . کاغذی دستش دادم و او نشست حرفهایش را نوشت و اظهار نـدامت کـرد       
بروی، هیچ کس هم دنبال تو نخواهد آمد امـا مواظـب بـاش کـه دیگـر                  گفتم تو آزادی    

مـن  . ات باش و خیالت راحـت       فریب این کارها و آدمها را نخوری، برو و دنبال زندگی          
  .آن قدر مرد بودم که آزادش کردم حتی به اداره هم نبردمش، ما با کسی دشمنی نداریم

خـواهی از مـن اطالعـات         یتـو مـ   !  آقا رو  …اِهکی: اسمش چه بود؟ گفت   : پرسیدم
بگیری؛ ببین عزت من قصدم این است که جوانان ساده این شکلی و سـمپاتهای را کـه                  

شان کنم، تو باید آنها را معرفی کنـی تـا مـن زودتـر                 رسد کمک   شان به جایی نمی     دست
شناسـی کـه در چنـین         خواهم هر کـس را مـی        شان را مشخص کنم، بنابراین می       تکلیف

شـما  : گفتم. این ترفند رسولی کامالً نخ نما و واضح بود        . شان کنی   وضعی هستند معرفی  
شناسـم آن وقـت بـه         همین یک نفر را ثابت کن که آشنایی با من داشته و من او را مـی                

سوادم ولـی مثـالی       کنم، درست است که بی      جای یک نفر پنجاه نفر را به شما معرفی می         
ایم دست مردم؛ شـاید شـما بلـوف           دهگویند اگر نخوردیم نان گندم ولی دی        است که می  

گنجد؛ اوالً    ایم، شما حرفهایی زدید که به عقل نمی         نزده باشید ولی ما بلوف زدن را دیده       
رویـد، چـه رسـد بـه          جایی نمی ) محافظ(در تهران که مرکز است شما بدون اسکورت         

 بـه خـاطر   اصفهان، ثانیاً از شما بعید است که او را به این راحتی رها کنید برود حـداقل     
کردید، اگر هم نه واقعاً گیریم ادعای شـما درسـت باشـد پـس چـرا                   من این کار را نمی    

چـرا شـما   : ثالثاً. کنید که بروند افرادی در این سطح را که اآلن در زندان هستند آزاد نمی      
خـورم بـه      شناسم یا نه، رابعاً من اینجا قسم می         گویید تا ببینم که او را می        اسم او را نمی   

  . چیزی که شما قبول دارید که این حرفهای شما دروغ است و حقیقت نداردآن 
به هر حال این یک نمونه اسـت، اآلن نـه           : رسولی وقتی این موشکافی را دید، گفت      

ولی من با شما رو راست تـا  : گفتم. دهم، اما بعداً شاید   گویم نه نشانش می     اسمش را می  
: گفـتم . تی چه رسد به من که دشمنت هستم       تو با خدا هم رو راست نیس      : گفت. ام  کرده

ام و خیـال خـودم را         ام گفتـه    اید، و من هم هر چه داشته        شد مرا زده    شما تا جایی که می    
، اگر تا بیست سال دیگر هم قرار باشد که در زندان باشم راحت بتوانم               …ام  راحت کرده 
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ن نـرم، هـر کـس       اند چشمشان کور و دندشـا       زندگی کنم، آنهایی هم که با من کار کرده        
اگـر کـسی را    ! خورد باید پای لرزش هم بنشیند، به جان شـما آقـای رسـولی               خربزه می 

دادم تا بیاید در زندان تجربه پیدا کند و واقعیت            می  شناختم حداقل به عنوان وظیفه لو       می
: گفـت ! نـه : ایـی؟ گفـتم     وحید را دیـده   : گفت. را ببیند تا دیگر در بیرون به بیراهه نرود        

خواست ولی این طـور وانمـود        البته که دلم می   . اصالً و ابداً  : هی او را ببینی گفتم    خوا  می
: گفـتم . بعد از این همه مدت، به تجربه دریافته بودم که نباید آنها را حساس کـنم     . کردم

چـون او   : گفتم! چرا؟: گفت. ترم  خواهم، او ارزشی برایم ندارد، این طوری راحت         نمی  نه
تو چطور شد سه سال مقاومت کردی و اسم وحید را نیاوردی            عزت  : گفت. خائن است 

آن موقع با هم یک فکـر و عقیـده          : گیری؟ گفتم   ولی حاال این طور در برابرش جبهه می       
کردیم ولی اآلن هیچ وجه اشتراکی بین من و او نیست،             داشتیم و یک هدف را دنبال می      

دشمنی مـن   . م و دشمن او   رود که من در مقابلش هست       او در طرفی هست و به راهی می       
پس با  : گفت. اش نیست بلکه به خاطر پلیس شدنش است         با او به خاطر مرام کمونیستی     

اگر مخالف نبودم کـه اآلن در چنـگ شـما           : هم مخالفید و دشمن، قبولش نداری؟ گفتم      
فکر نکن که همیشه وضـع بـه     ! خواهم به تو خدمت کنم      ولی من  می   : گفت. اسیر نبودم 

ماند، ممکن است چهار سال دیگر جای ما عوض شود و اگـر مـن زیـر     یهمین منوال م  
ثانیاً اگر ! اوالً شاید: گفتم. دست تو قرار گرفتم توقع دارم تو هم با من درست رفتار کنی       

کـنم،   چنین تغییری روی داد اگر امثال تو گیرم بیفتید، همان جلو در زندان رهایتـان مـی        
کنید؟ شما همه ایـن کارهـا    فهمید دارید چه کار می میدانم شما اآلن هم ن برای اینکه می  

درست مثل زمانی که روسـها،      . دهید و به کارتان ایمان ندارید       را به خاطر پول انجام می     
امریکاییها و انگلیسها به ایران حمله کردند و همین سردمداران چادر به سر کرده و فرار                

  .کنید کردند، اگر روزی ورق برگردد شما خودتان فرار می
گفـتم، او     از آنجا که این حرفها را پیش سرگرد وزیری و افسر نگهبان به رسولی می              

ولـی مـن بـه      . کرد که ادامه نـدهم      انداخت و اشاره می     گزید و ابرو باال می      لبهایش را می  
یات اصـفهان بگـو؟   لدرباره عم: برای اینکه حرفم را قطع کند پرسید . سیم آخر زده بودم   

دانـم، مـسئله هتـل        ان عملیاتی نداشتم، تنها چیزی که از اصفهان مـی         من در اصفه  : گفتم
دانـم وحیـد افراختـه و محـسن فاضـل             عباس بود که من در جریان نبودم، فقط مـی           شاه

حـال بـا    . خب این مطلبی بود که به طور قطع وحید لو داده بـود            . شان تو کار بود     دست
: رسولی گفت  . که صادق هستم   کردم  گفتن این مطالب به رسولی و حاضرین وانمود می        

چای بیاورید یکـی هـم    : گفت  آمد که می    و بیرون رفت و صدایش می     ! شود  طور نمی   این
دوباره وارد اتاق شـد و بـه دنبـال او سـینی چـای را آوردنـد روی میـز                     ! برای آن نامرد  

رسـولی  . گذاشتند، استکانی هـم بـرای متهمـی کـه در آنجـا نشـسته بـود آورده بودنـد                



  
  
  
  

 371 □ سره ناسره

دوباره رفت روی موضوع وحید تا مرا    . آن شب بد جوری گیر داده بود      .  نبود بردار  دست
: گفـتم . دانی، بگو   راجع به وحید هر چه می     : پرسید. نسبت به او تحریک و حساس کند      

از وضع وحید هیچ خبری ندارم، او یک سال بـا مـن بـود و در آن مـدت هـیچ کـاری                        
. خبـرم   بودم و از سرنوشـت او بـی       نکردیم، بعدش هم که من دستگیر شدم و در زندان           

ام که وحید هم دستگیر شده ولی خب شاید حقه باشد، مثالً برای               البته از خودتان شنیده   
گوید به    اگر هم واقعاً دستگیر شده که خب خودش حرفهایش را می          ! ها  شکستن روحیه 
چرا؟ : ددوباره پرسی . نه: خواهی با او مالقات کنی؟ گفتم       حاال می : گفت. من ربطی ندارد  

  . آید اصالً از او خوشم نمی: گفتم
از مـسائلی   . رسولی اصرار کرد که چای بخورم، سیگاری هم تعارف کرد که نگرفتم           

لرزیـد، موقـع خـوردن        داد ناراحت بودم و عصبی؛ دست و پایم مـی           که در آنجا رخ می    
متهمـی کـه سـر و       : گفـت   چای کامالً لرزش دستم پیدا بود، یک حس درونی به من می           

نگران بودم که امشب سرنخهایی به دست       . اند، با من هم پرونده است       رویش را پوشانده  
ام تـو هـم حرفـی نـزن،           خواستم به آن متهم بفهمانم که من حرفـی نـزده            می. اینها بیفتد 

  .حواست جمع باشد، قصد داشتم به او روحیه بدهم
، رسـولی   وقتی متهم چایش را از زیر پوششی که به سر داشت، هـورت سـر کـشید                

او هـم روکـش را      ! صورتت را باز کن دیگر کار از این حرفها گذشته است          ! نامرد: گفت
نگاهمان با هم تالقی پیدا کـرد و هـر دو   . برداشت، با کمال تعجب دیدم که وحید است 

! آره: گفـت ! تـویی؟ : استکانی که در دسـتم بـود روی میـز گذاشـتم و گفـتم              . خندیدیم
! خواهید با هم احوال پرسی کنید من بـروم بیـرون        می اگر: رسولی گفت ! چطوری عزت 

وحید بلند شد و به طـرفم آمـد و صـورتم را بوسـید و                . من کاری با او ندارم    ! نه: گفتم  
  .حال و احوال کرد
پـس  : گفـت ! آدم خوبی هستید  : وحید من چطور آدمی هستم؟ گفت     : رسولی پرسید 

ان بازجوها کسی بـه خـوبی آقـای         کنم در می    من فکر نمی  : گفت. به این نامرد حالی کن    
کنم من بیشتر از ایشان شـما را بـشناسم، الزم نکـرده          و فکر می  ! بله: گفتم. رسولی باشد 

  .شما ایشان را به من معرفی کنید
وحید آن شـب    . وحید بلند شد و آمد دوباره روی مرا بوسید و نشستیم به گپ زدن             

گفت کـه     کرد و می     نصیحت می  مرا. به تن داشت  ) شلوار مخمل و پلیور   (لباس شخصی   
کنـد، تـو اآلن کـارت تمـام اسـت،       حرفهایت را بزن و مطمئن باش او تو را کمـک مـی        

کنند، بهتر است بـه فکـر نجـات خـود             ات در وضعی است که حتماً اعدامت می         پرونده
دانم که    من می ! عزت: گفت. شناسی، پس مرا از اعدام نترسان       تو که مرا می   : گفتم. باشی

که بیرون هستند، ارزش این همـه فـداکاری         ) از سازمان (هایی    ای، اما بچه    نزدهتو حرف   
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دانی که او حرفهـایش را نـزده اسـت؟            تو از کجا می   : رسولی از وحید پرسید   . را ندارند 
ام، ولی من تـو      من همه حرفهایی را که راجع به تو داشتم، گفته         : افراخته رو به من گفت    

بعـد رو   . زدی  هم بودیم تو کارها و حرفهایت را به ما نمی         زمانی هم که با     . شناسم  را می 
آقای رسولی، عزت در بیرون هم که بود با ما مثل یک سـاواکی              : کرد به رسولی و گفت    

بـودم  : تو مسئولش بودی؟ گفـت    : رسولی پرسید . داد  کرد، اطالعاتش را نمی     برخورد می 
ش گروهـی تـشکیل     خواست انشعاب کند و برای خـود        ولی اختالف داشتیم، عزت می    

کـرد، عـزت      شناخت به ما معرفی نمـی       دهد، به خاطر همین هم بود که افرادی را که می          
گیریم که  حرفهـای تـو درسـت         : گفتم. شناسد حتی غیرمذهبیها را     بیشتر مبارزین را می   

کردید و قصد داشتید مرا بکـشید، همچنـان           باشد پس معلوم است که شما مرا دنبال می        
ام را گرفتید و به مرگ تهدیدم کردید، خب شمایی کـه               رفتیم، اسلحه  که یک بار به کوه    

در همه جا دنبالم بودید و برایم به پا گذاشته بودید پس هر چه کـه الزم اسـت شـما از                      
این را بدان کـه اگـر در        ! اید، پس من حرفی ندارم، فقط وحید        دانید و حتماً گفته     من می 

کـردم    بینی می    همین بود، چنین روزی را پیش      گفتم، دلیلش   بیرون هم چیزی به شما نمی     
ام و این به شما هیچ ربطـی نـدارد، مـسائل              بله، من حرف نزده   . و به شما اعتماد نداشتم    

من برای پلیس مشخص است، سه سال است که زندان هستم، از کسی هم نخواستم که                
  .دلش برایم بسوزد، پس لطف کن، بگذار به حال خودم باشم

مردیکه : رسولی پرسید . شد  ند شده بود و کم کم به دعوا کشیده می         حرفهایم خیلی ت  
با : گفت! بله: گفتم! خواستی گروه تشکیل بدهی؟     گوید که می    وحید راست می  ! قرمساق

 هشت نفر از دوستانم را که در زندان بودنـد بـردم، در              –چه کسانی؟ من هم اسم هفت       
خواستم با هیئت خمسه  من می: مگفت. حالی که روحشان هم از این قضیه خبری نداشت

حـسن و   (کچـویی، کبیـری     : چه کسانی بودند؟ گفـتم    : پرسید. طیبه گروه تشکیل بدهم   
طـوری     این اسامی را هـم همـین       …، حسین جنتی، اکبر مهدوی، اصغر مهدوی      )علیرضا
: چنـد صـفحه کاغـذ آورد و گفـت         . رسـولی خوشـحال شـد     . شـان بلغـور کـردم       برای
تـوانم ایـن    من که نمـی : گفتم. دهی فقط اسم افراد را بنویس   خواهم چیزی را شرح       نمی

همه اسم را به یاد بیاورم، اگر کل جمعیت ایران را هم بخواهی بنویسی، بیـشتر از سـی                   
توانید خودتان اسامی را بنویـسید، و بـه           خواهید می   شود، شما اگر چیزی می      صفحه نمی 

شـود، هـم      ت هم تمـرین خطـی مـی       من بدهید، تا دوباره برایتان رونویسی کنم، بد نیس        
ام   مطلبی را گفته باشم که شما زیاد دست خالی نباشید، تا اآلن هم اسمهایی را که گفتـه                 

ام که بـه      خواهید مطمئن شوید بروید ببینید، چیزی ننوشته        ها هستند، شما اگر می      از مرده 
   ….زدم  خیلی تند و عصبانی حرف می…!واقعاً زده بودم به سیم آخر. دردتان بخورد
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عیب ندارد، حاال کاغـذها را بـردار و ببـر داخـل سـلول فکـر کـن و                    : رسولی گفت 
شود چیزی نوشت، بهتر است صبح مرا بـه اتـاق             سلول تاریک است نمی   : گفتم. بنویس

اتفاقـاً دلـم   : گفـتم . کننـد   نـه، اعـدامت نمـی     : وحیـد گفـت   . بازجویی بیاورید تا بنویسم   
تو هر کـاری هـر   . کنند کنی اعدامت نمی که فکر میتو خری . خواهد که اعدامم کنند  می

نـه مگـر مـا بـا اینهـا      : رسولی گفـت . کنند خوش خدمتی که بکنی، اینها باز اعدامت می    
دشمنیم؟ ما با کسی دشمنی و پدرکشتگی نداریم، اگر کسی کاری و اشتباهی کرده است            

تواننـد در     ینها می و پشیمان شود و به اشتباهاتش پی ببرد مگر مرض داریم که بکشیم، ا             
حق هم همین است، شما اگر برگردید و بـه          . شان خدمت کنند    آینده به مملکت و وطن    

حاال این وسط یک . و شاهنشاه خدمت کنید، رو سر ما جا دارید       ) سفید(مردم و انقالب    
تـوان آن را ندیـد گرفـت و           مـی . ها که بسته نیـست      اید ولی همه راه     امریکایی هم کشته  

جـرم کـسی کـه    . گردن کس دیگری انداخت و سر و ته قضیه را هم آوردگناهش را به    
حضرت  قصد به جان مبارک اعلی  سرهنگ امریکایی را کشته است که بیشتر از جرم سوء    

.  را به خاطر این جرم اعدامش نکردند، خود شاه به ایشان عفو داد             13که نیست، نیکخواه  
: گفـتم . کند   به مملکت خدمت می    ببینید اآلن چطور در خدمت نظام شاهنشاهی است و        

: بعد وحید را نشان دادم و گفتم      . کند  کند، بلکه به مملکت خیانت می       ایشان خدمت نمی  
شـاه  مگر این آقا مغزش خراب است که این حرفها را قبول کند، من معتقدم ایشان اگر                  

شد او را بخشید اما چون یـک          کرد، می   کشت و یا سر ده نفر ایرانی را زیر آب می            را می 
  ! شود نمی! خیال باطل است! امریکایی را کشته است نه

 مأمور امریکایی از جان صد مأمور        زدم که جان یک     با این حرفها به رسولی طعنه می      
 شما قدرت این را ندارید کـسی را   ارزد،  دولت و این مردم و حتی از جان شاه بیشتر می          

  .که یک امریکایی را کشته زنده نگهدارید
پاشو پاشـو بـرو گـم       : رسولی که دید بحث به مغلطه کردن افتاده است، به من گفت           

شـما بفرمـا   : خواستم با هم برویم به وحید گفـتم  چون نمی! شو و وحید را هم بردار ببر 
 کند که من دستم را کشیدم، صـورتش  خواست دست بدهد و خداحافظی     وحید می . برو

بـرو مزخـرف نگـو،      : گفـتم . موفق باشـی، پیـروز باشـی      : را به صورتم چسباند و گفت     
  .من هم رفتم.  و رفت…خواهم حرفی از تو بشنوم نمی

  
  مالقات با افراخته، کریمی و ابراری

و از صبح تا ظهر یک ـ یـک   . کردم مطلبی به بازجوها نگویم در بازجوییها تالش می
: گفـت   آمد و مـی     بازجو می .  همان مطالبی را که قبالً نوشته بودم       14نوشتم،  نیم صفحه می  
این حرفها مربوط به پنج ـ شش سال  ! چیزی یادم نیست: گفتم نویسی؟ می پس چرا نمی
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از او  . آید، خیلی باید به مغزم فشار بیاورم تا چیزی به خاطر بیـاورم              قبل است، یادم نمی   
ای؟ هدفم از این کار آن بـود کـه            ت هست که دیشب شام چه خورده      تو یاد : پرسیدم  می

گاهی فهمیدن نـام    . آوردند  بیشتر به اتاق بازجویی بیایم، چرا که متهمین دیگر را هم می           
بردم که چـه      شد پی می    از سؤاالتی که از آنها می     . شد  شان ممکن می    آنها و برخی مطالب   

البته متهمینی را که با من آشنا یـا هـم           . مکرد  کسانی هستند و در کل اطالعاتی کسب می       
  . نددآور زمان به آنجا نمی پرونده بودند با من هم

موضـوع و   . گـرفتم   ای که در بازجوییهای قبلی داشـتم در همـین جـا هـم پـی                 رویه
کردم و یا به کسی که در زنـدان           ای دیگر ختم می     ای شروع و به مرده      ای را از مرده     قضیه

گذاشتم، یـک دفعـه    تازه بر رسولی منت می   . کردم  ر بود مرتبط می   و یا در خارج از کشو     
خواسـتم بـا      ام برای شما نوشتم، چون مـی        حرفهایی را که به بازجویم نگفته     : به او گفتم  

ام، مرا بفرست که اعدامم کنند تا از شّر هم دیگـر              شما روراست باشم، دیگر خسته شده     
دانـست کـه      او بهتـر از بقیـه مـی       ! تشود شهرهرت که نیس     نه، نمی : گفت. راحت شویم 

  .توانست بکند گویم ولی کاری نمی دروغ می
بردند، وقتی گفتنـد بلـوز را از           که مرا به اتاق بازجویی می      1354ام آذر     در شب سی  

 و در طرف دیگر حسن      15رو سرت بردار، دیدم که در طرفی وحید و احمد رضا کریمی           
دانـستم کـه حـسن     ونده بـودیم، امـا نمـی    حسن، وحید و من هم پر     . اند   نشسته 16ابراری

وی را کتـک زده بودنـد و پاهـایش    . دستگیر شده است، اما از دیـدن او غـافلگیر شـدم       
از . (!) بفرما حسن آقا هم مارکسیست شـده اسـت        : رسولی رو به من گفت    . زخمی بود 

آنجا که وحید مارکسیست شده بود و حسن هم زیر دسـت او بـود، حـرف رسـولی در          
من با آنها خیلی خـشک برخـورد کـردم، حتـی            . خیلی غیر طبیعی نبود   صورت صحت   

وحید آمد و پهلوی مـن نشـست و سـالم و احوالپرسـی کـرد و                 . سالم و علیک نکردم   
احمد رضا کریمی آن قـدر بـا رسـولی راحـت            ! خواهم  نمی: گفتم. سیگاری تعارف کرد  

دانم تـو چقـدر     می:وحید به من گفت. داشت شده بود که حتی از جیب او سیگار بر می    
بـه مـن    : گفـتم . ای، ولی به حسن بگو کتک نخـورد و حرفهـایش را بزنـد               کتک خورده 

اآلن : گفت. مربوط نیست، مسئول حسن تو هستی و تو رابط او بودی خودت به او بگو              
تو چرا بایـد ایـن قـدر        : گفتم. کند  حسن به حرفهای من اعتماد نمی     ) در وضعیت فعلی  (

با این جمالت دو مقصود نسبت      . اعتقاد شود   ن به حرفهایت بی   خیانت کنی که حاال حس    
به حسن داشتم، یکی اینکه به او بفهمانم که وحید واقعاً خائن است و در برابر خواسـته        

خواستم به حسن بگویم که من راجع بـه         او تسلیم نشود و چیزی نگوید، دیگر اینکه می        
  . ام تو حرفی نزده



  
  
  
  

 375 □ سره ناسره

راجـع  ) اعضای سازمان (ها    پرسید بچه . جواب شنید وحید از حسن سؤاالتی کرد که       
گفتند خون  دانستند، می آنها اول تو را یک  قهرمان می       : گفتند؟ حسن گفت    به من چه می   

ای، تـا اینکـه       اند و هیچ کس را لـو نـداده          اند و بند از بندت جدا کرده        تو را عوض کرده   
اش   وحید خنـده  . ای   گفته انبار اسلحه لو رفت و مشخص شد که نه بابا تو هم چیزهایی            

اند   منظورش این بود که بیرونیها چقدر خر هستند که این طور از من بت ساخته              . گرفت
گفتنـد؟ حـسن      راجع به صمدیه لباف چـه مـی       : افراخته پرسید . کنند  و این طور فکر می    

گفتند صمدیه لباف سادیسم جنسی داشت و به دختری که زیر دسـت وحیـد                 می: گفت
خواسـت وحیـد را بکـشد، درگیـر      ا کرده بود و بـرای رسـیدن بـه او مـی        بود عالقه پید  

زند، بعد او خودش را به پلیس معرفی  ای به دست صمدیه می شوند ولی وحید گلوله     می
که من این حرف را قبول ندارم، یقین دارم که دروغ است تـا          (کند    و با آنها همکاری می    

تـا  : ولی هم پرسید که ابراری گفـت      وحید درباره خلیل دزف   ). چهره مرتضی خراب شود   
زمانی که خلیل مصاحبه نکرده بود سمبل مقاومت و قهرمان همـه بـود، امـا بعـد از آن                    

مطـالبی کـه از     . مصاحبه هیچ کس تردید نداشت که او از قبل آدمی عوضی بوده اسـت             
  .کردند استفاده اینها قرار گرفت و آنها را تکثیر و توزیع می های او مورد سوء نوشته

اند تـا     من خبر نداشتم که او را کشته      : حسن ابراری در مورد شریف واقفی هم گفت       
اینکه خلیل مصاحبه کرد، بعد از مسئولم درباره این جریان پرسیدم، گفت کـه مـا قـصد      

 چاپ کنیم و در آن علت خیانت شـریف          تغییر مواضع ایدئولوژی  ای به نام      داریم جزوه 
گفتنـد چـرا کـه مـن          بیشتر از این برایم نمی    . تم نداد نویسیم، مطلب درستی به دس      را می 

دانی که من ایـدئولوژی       جریان مارکسیست شدن سازمان را قبول نداشتم، تو خودت می         
را نپذیرفته بـودم، لـذا آنهـا هـم بـه مـن اعتمـاد نداشـتند و حرفهـا و                      ) منحرفین(اینها  

  .گفتند کارهایشان را به من نمی
ریافتم که حسن کامالً مذهبی است و از او خاطر جمع           از میان این سؤال و جوابها د      

اقدام رسولی هم برای مارکسیست معرفـی کـردن او فقـط بـه خـاطر شکـستن و                   . شدم
حسن (ایشان  : کردم، به رسولی گفتم     باید به حسن کمک می    . خراب کردن او بوده است    

ود استراحت  زند ولی اآلن خسته است، شما اجازه بدهید که بر           حرفهایش را می  ) ابراری
در آن لحظه احساس عجیبـی      . کند، غذایی، شیری به او بدهید بخورد تا حالش جا بیاید          

کـردم کـه      فکر مـی  . ام بیشتر شده بود     در من به وجود آمده بود و نسبت به حسن عالقه          
حتی با احتمال شکنجه دوباره، فرصت را مغتنم شمردم تـا       . شاید دیگر یکدیگر را نبینیم    

 لذا با او سالم و علیک کردم و احـوالش را          17.دانستم  او را برادر خود می    . با او گپی بزنم   
تازه یادت افتـاد    . زدی  چرا تا اآلن با او حرف نمی      ! مردیکه ناکس : رسولی گفت . پرسیدم

کردم او کمونیست است ولی اآلن یقین  تا به حال فکر می: گفتم! که سالم و علیک کنی؟  
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:  این رودست خوردن خیلی ناراحـت شـد و گفـت           رسولی از . دارم که او مذهبی است    
کنـی ولـی مـا حـرف تـو را گـوش        باشد با اینکه تو حرف ما را گوش نکـردی و نمـی        

به دستور او یک لیوان شیر برای حسن آوردند و آمپول نـوالژین بـه او ترزیـق                  . کنیم  می
  .کردند

 رسولی، افراخته و کریمـی نشـسته بودنـد و راجـع بـه تحلیلهـای بیـرون صـحبت                   
بلندشـو  ! نـه : گفـت . ام  حاال نشسته : گفتم! بلندشو برو : کردند که رسولی به من گفت       می

دهی که مـن بـدهم،        مگر تو مفتی چیزی به من می      . دهم  برو، من حرف، مفتی به تو نمی      
بلندشو و گورت را گم کن، هر وقت خواستی حرفهایت را بزنی، خبرم کن تا بـا اینهـا                   

خطـاب بـه وحیـد و    . ام دانـستم گفتـه   ارم، هر چـه مـی  حرفی ند: گفتم. هم سلولت کنم  
بینید، همه بازجوهـا را انگـشت         این مردیکه قرمساق را که می     : احمدرضا و حسن گفت   

حـاال مـن    . اند   است و تا حاال زیر شالق و کتک چیزی از او در نیاورده              به دهان گذاشته  
جمع باش، با این کارها     خاطر  : گفتم. خواهم با الس زدن با او چیزی ازش در بیاورم           می

چنـد  : پرسید. توانی از من چیزی در آوری، چرا که من چیزی برای گفتن ندارم              هم نمی 
خواسـتم بـه      با این حرفهـا مـی     . حدود دو سال  : وقت است که در انفرادی هستی؟ گفتم      

انم اگر او را به انفرادی فرستادند ناراحت نباشـد و شـالق و              محسن روحیه بدهم و بفه    
  .  قابل تحمل است…فرادی وکتک و ان

  
  سوهان روح

چند روز بعد رسولی مرا به بازجویی برد و از من خواست تا مسائلی را که آن شب                  
 را از   18دوبـاره نوشـتم کـه عبـاس آگـاه         . در اتاق افسر نگهبان مطرح شده بود، بنویـسم        

رسـولی دلـش    . آهن حسن حسینی را و چـه و چـه           شناختم و در ذوب     کارخانه ارج می  
عـزت ایـن چیزهـا را       : گفـت   اوایل پیش عضدی می   . نویسم   بود که چیزهایی می    خوش

خواسـت روش خـودش را بـه رخ دیگـران       مـی ! اعتراف کرده است، آن هم بدون کتک      
چند بار مرا به بازجویی برد و من همان حرفها را تکرار کـردم تـا اینکـه از مـن                     . بکشد

نبال خراب کردن من و زیر سـؤال        پس از آن د   . ناامید شد و در روشش تجدید نظر کرد       
خواست مرا بـشکند و بـه         بردن شخصیتم بود؛ تقریباً مشکل شخصی با من پیدا کرد، می          

  .جایی برساند که یا موضع بگیرم و یا در شرایطی قرار بگیرم و همکاری کنم
دو نفر زندانی از زنـدان اهـواز بـه کمیتـه مـشترک              . رسولی اهل مسجد سلیمان بود    

در این ایام اسداهللا تجریـشی از اعـضای         . کی از آنها را به سلول من آوردند       ی. آورده بود 
سوغاتی رسولی از اهواز برای کمیتـه       . مذهبی سازمان مجاهدین که با من هم سلول بود        

م، محـصل کـالس     .چ. او آدم خیلی کثیفی بود، هوشنگ     . واقعاً سوهان روح برای ما بود     
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از دسـت او شـبها   . اد اخالقی حد و مرز نداشت به لحاظ فس  . بود) سوم دبیرستان (یازده  
ایـن از هـر     . گفت بـا مـن کـار خـالف بکـن            آمد و می    به زیر پتویم می   . خواب نداشتم 

خوابیدم چرا که ممکن بود زیر پتویم بیایـد و در   از ترس نمی  . ای برایم بدتر بود     شکنجه
پتـویم را جمـع     بیـشتر شـبها     . همان موقع نگهبان هم از دریچه ببینـد، و آبـرویم بـرود            

از نظر ظاهری مثل میمون     . نشستم  های گدا تا صبح گوشه سلول می        کردم و مثل بچه     می
پشمالو بود، همه بدنش مو داشت، بلند و پر از شپش آن قدر که تمـام سـلول را پـر از                      

  . شپش کرده بود
یک بار که هوشنگ را به بازجویی برده بودند، رسولی دید کـه او از بـدنش شـپش                   

کنـی؟    چه کار می  ! زند مردیکه کثافت    اندازد سرش داد می     د و به داخل بخاری می     گیر  می
او اصـالً حاضـر   . اش را هم جلو آفتاب گذاشـت  بعد او را به بیرون از بند برد و صندلی    

بـردیم و سـروبدنش را        من و تجریشی او را بـه زور بـه حمـام مـی             . نبود به حمام برود   
پوشـید و     رفته و خودش را آب نکشیده لبـاس مـی         زدیم اما هنوز زیر دوش ن       صابون می 

هیچ چیز در آن زمان به اندازه او        . من از دست او واقعاً  اعصابم خرد بود        . آمد بیرون   می
گرفـت و روی زیلـو        همیشه دستش توی شلوارش بـود، شپـشها را مـی          . داد  عذابم نمی 

های او عاصـی شـده   چند بار به اجبار او را کتک زدم چرا که از کثافت کاری . انداخت  می
آوردم و شپشهای  روزی یکی ـ دو بار او را لخت می کردم، بعد یک کاسه آب می . بودم

گفت در رینـگ بـوکس بـه دمـاغش ضـربه              می. انداختم  گرفتم و در آب می      تنش را می  
  . آمد اند، لذا همیشه از دماغش چرک و کثافت می زده

گـرفتیم و اگـر نـه         ئم دماغ او را مـی     یک شلوار زندان را پاره کرده بودیم که با آن دا          
او که هیچ بویی از نظافت و تمیـزی نبـرده           . مالید  تمام محتویات دماغش را به دیوار می      

تر بود، پس من به خاطر سالمتی خودم هم  که شده خیلی سعی                بود از خوک هم کثیف    
ه بهداری چند بار خود را به مریضی زدم و ب    . کاریهایش را بگیرم    کردم که جلو کثافت     می

بعد به زور از    . گرفتم  کنم و قطره بینی می      ام کیپ شده، شبها خُرخُر می       رفتم و گفتم بینی   
او یک ظرف قطره را خالی کرده بود و شپـشها را           . چکاندم  آن قطره به دماغ هوشنگ می     

با دو تکه خمیر خشک شده به درون آن انداخته بود و جغجغه درست کرده بود و با آن                
  .داد کرد و صدا می کردند ظرف هم حرکت می شپشها که حرکت می. کرد بازی می

گـاهی وصـیت    . خواسـت   ها مامانش را مـی      زد زیر گریه و مثل بچه       گاهی اوقات می  
آورد و بـه مـن        بلـوزش را در مـی     . خواست برایش دفاعیـه بنویـسم       کرد و از من می      می
شـتم سـر بـه سـرش        بعضی وقتها که حوصـله دا     . گفت روی آن برایم دفاعیه بنویس       می
کـنم تـو      گفتم مـن دیکتـه مـی        آوردم و می    یک تکه صابون از دستشویی می     . گذاشتم  می

او آن قـدر خـر      (!). نثار شاهنشاه آریا مهر هستم که قربانم برود           بنویس من جان  . بنویس
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سـرنگون بـاد شاهنـشاه آریـا مهـر          : گفتم بنـویس    می. نوشت  گفتم می   بود که هر چه می    
کنید به چـشمهای      اگر به من رحم نمی    : ، یا بنویس  (!)چم شاهنشاه ایران    برافراشته باد پر  

گفتم مواظب باش که این مطالب را اینجـا نخـوانی             بعد می . اشکبار مادر پیرم رحم کنید    
  .فقط در دادگاه صحرایی بخوان

گویا هر روز خود را به شکل و . او را به خاطر عمل منافی عفت دستگیر کرده بودند       
شد، یـک روز هـم از تـه           کرد و هیپی می     آورد؛ گاهی موهایش را بلند می       ر می ای د   قیافه
  .کنند شوند و دستگیرش می به او مشکوک می. تراشید می

: گفت  می. چند بار به رسولی گفتم مرا از دست این آدم نجات بده، او را از اینجا ببر                
مـن از جـان     : فـتم گ. نه اتفاقاً جایش خوب است، جای خالی نداریم، باید تحمل کنیـد           

. بینـیم  گفتم حـاال مـی  ! توانی بکنی هیچ غلطی نمی: گفت. کشم ام، او را می  خودم گذشته 
یـک بـار هـم    . دو ـ سه مرتبه هوشنگ را زدم و از سلول بیرونش کردم، در راهم بـستم  

حدود دو سـاعت    . اینجا یا جای من است یا جای تو       : خود از سلول بیرون آمدم و گفتم      
م، گفتم باید این فرد را از این سلول بیرون کنید ولی کسی گوشـش بـه                 در راهرو نشست  

  . حرفها بدهکار نبود
لذا عـصری   . گرداندم  باید این بال را به سوی رسولی بر می        . روزی فکری به سرم زد    

قرار شـد امـشب   . که از بازجویی برگشتم به هوشنگ گفتم سفارشت را به رسولی کردم  
شود، با مادرت تمـاس بگیرنـد تـا تـو             زندان خلوت می   به بعد که خط تلفن       12ساعت  

ساعت . بروی و با او صحبت کنی؟ آن شب شیفت نگهبانی بود که اتفاقاً با من ایاق بود                
 شب او را صدا کردم و گفتم آقای رسولی با این کار دارد به من گفته بود که ساعت                    12
  . هم او را فرستاد نگهبان.  او را بفرست بیاید باال و با مادرش صحبت کند12

کنـی؟    وقتی او پیش رسولی رفت، رسولی تعجب کرده پرسیده بود اینجا چه کار می             
اید که بیایم تا به مامانم زنـگ بزنیـد و مـن               آقا خودتان به عزت گفته    : هوشنگ گفته بود  

 خندیده، با   …عزت غلط کرده به   : رسولی عصبانی شده سرش داد زده بود      . صحبت کنم 
بعد رسولی آمد سـراغم  ! ، برو گم شو این وقت شب تا نزدم نکشتمت  تو مردیکه الدنگ  

هـر چـه بـه شـما        : ای؟ گفتم   مردیکه قرمساق این چه بازیی است که در آورده        : و گفت 
خواستم به شما بگویم و بباورانم که این آدم تا چه وقت از              گفتم، شما قبول نکردید، می    
ولـش کـن بـرود،      : کنم؟ گفـتم  کارش    گویی چه   می: گفت! شب مزاحم خواب من است    

گفت من حاضرم صدبار با من لواط کنی         اینکه ارزش زندان را هم ندارد، توی سلول می        
  .و مرا آزاد کنی

روزی بـه مـن گفـت اگـر     . او حاضر بود برای آزادی تن به هر کثافت کاریی بدهـد     
: خـواهی بکنـی؟ گفـت       گفتم چـه کـار مـی      . آزادم کنند حاضرم با ساواک همکاری کنم      
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کـنم بعـد بـه     روم بیرون و اگر در خیابان به کسی مـشکوک شـدم او را تعقیـب مـی                 یم
تا بخواهی شلوارت را باال بکشی طرف : گفتم. زنم تا بیایند او را بگیرند      ساواک تلفن می  

  .خوری فرار کرده است، تو به درد این کار نمی
د چند سیلی به    آمدن. به هر حال روزی او را خیلی کتک زدم و از سلول بیرون کردم             

به این ترتیب از یک عـذاب سـخت و دردنـاک            . من زدند و او را هم از پیش من بردند         
  . راحت شدم

  
  20سلول شماره 

حتی . در زندان کمیته مشترک، کسی حق نداشت اسمش را با صدای بلند اعالم کند             
گر سلولها  خواستند افراد دی    نگهبان هم مجاز نبود نام کسی را بلند صدا بزند چرا که نمی            

از ایـن   ! زد آقای شاهی    اگر نگهبانی مثالً داد می    . از وجود هم آگاه و یا با هم آشنا شوند         
سلول بیرون بیا و به آن سلول برو، چنانچه مقامات زندان متوجـه ایـن خطـای نگهبـان                   

ای تا دیگـران بفهمنـد        کردند که چرا اسم این فرد را بلند گفته          شدند با او برخورد می      می
ین آدمی در اینجا هست؟ لذا نگهبانها برای نقل و انتقـال زنـدانیها در، یـا دریچـه               که چن 

  . دادند کردند و خبر می سلول را باز می
مقدمـه   شد بی اما رسولی که دائم در صدد خراب کردن من بود هر وقت وارد بند می       

گیـری ؟     شـاهی چطـوری؟ دیگـه خبـری از مـا نمـی              عـزت : زد  و خیلی الکـی داد مـی      
کـنم و روابـط       واست با این کار به دیگران وانمود کند که من با پلیس همکاری می             خ  می

  زندانیان قدیمی . خوبی با او دارم و به این ترتیب وجهه مرا در بین  زندانیان خراب کند               
ها در آنها اثری نداشت اما تازه واردهـا           شناختند لذا این حقه     هم مرا و هم رسولی را می      

  .خطا بیفتندممکن بود به خبط و 
 که در ارتباط با حزب توده دستگیر شده بود و یک      19فردی بود به نام مصطفی مدنی     

گـوی    او بعـدها طرفـدار فـداییان شـد و اآلن هـم سـخن              . گذشـت   سال از زندانش مـی    
 مدنی در سـلول پـایین       20. بود راچریکهای فدایی خلق است و نامزد آنها در مجلس شو         

د که اخیراً ساواک برای اذیت کـردن زنـدانیان سیاسـی،            آنجا شایع کرده بودن   .  بود 1بند  
ها  آورد تا شبها مزاحم بچه گروهی از اراذل و اوباش و چاقوکشها و قاتلها را به اینجا می         

  . این شایعه به گوش مدنی رسیده بود. شوند
 فرستادند و چون در آن سلول جا نبود به جای پنج نفر، یازده نفر               11او را به سلول     

: رسولی آمد و گفت   .  داده بودند، لذا این شخص بدون جا و در راهرو مانده بود            را جای 
: با صدای بلند طوری که بقیه بند بشنوند گفت        . جا نیست : اید؟ گفتند   چرا به او جا نداده    

هـا مـرا     بچـه . شـاهی تـا عـزت حـالش را بگیـرد       پیش عـزت 20ببریدش سلول شماره  
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در . فرسـتد   ود که چرا رسولی او را پیش من مـی         شناختند ولی مدنی در شک افتاده ب        می
 مصطفی مدنی در حـالی کـه روی زمـین           21.این سلول هنوز اسداهللا تجریشی با من بود       

 و پاهایش زخم بود، نه آن قدر که نتوانـد راه بـرود               کتک خورده . سرید به طرفم آمد     می
 وقتـی او بـه      .سرید  کرد و روی زمین می      ولی برای اینکه بیشتر کتک نخورد تمارض می       

آن . دادنـد   وقتها بعد از شام یک عدد میـوه مـی           بعضی  . سلول ما آمد، شام خورده بودیم     
گفـت    خورد می   تجریشی پرتقالش را صبحها و با پوست می       . شب هم پرتقال داده بودند    

  .خاصیت دارد
بعد، زیر بغلش را    . مدنی که آمد، پتویی زیر پایش انداختم و تعارف کردم که بنشیند           

در این لحظه رسولی دوباره آمد وارد سلول شد و با من دسـت              . تیم تا بتواند بنشیند   گرف
خـواهی؟    پاکت سیگارش را هم بیرون آورد و گفت سـیگار مـی           . داد و احوالپرسی کرد   

چـون در ایـن زمـان دیگـر سـیگاری         . خواهید من به شـما بـدهم        اگر شما می  ! نه: گفتم
گـاهی  . روزانه، ده ـ بیست نخ جمع کرده بودم کشیدم از دو ـ سه نخ سهمیه سیگار   نمی

گـاهی در سـوراخهای دیـوار    . داد نگهبان با تقاضای من سهمم را به سلولهای دیگر مـی          
. جوینـد سـیگارها را پیـدا کننـد          ها وقتی آنجاها را مـی       کردم تا بچه    دستشویی مخفی می  

فعـالً  ! هان است گنا  اصالً دور دور بی   ! گناه است   این هم مثل تو بی    ! عزت: رسولی گفت 
  .اید گناهم و بیخودی مرا گرفته بی: گفتم من همیشه به او می! با گناهکاران کاری نداریم

از . رسولی رفت ولی برخورد بین ما، مصطفی را بیشتر در شـک و تردیـد انـداخت                
داد کـه گـویی بـه         با حالتی پاسخ می   . اش پرسیدم   اسم و رسم، اهلیت و علت دستگیری      

چـون مـن در     » !دانم  نمی«،  »!دماوند«،  »!مدنی» «مصطفی«: دهد   می بازجویش جواب پس  
در دماوند چه کـسانی     : شناختم پرسیدم   دماوند هم فعالیت داشتم و برخی را در آنجا می         

کـنم و کـسی را از دماونـد           هیچ کس، مـن در تهـران زنـدگی مـی          : شناسی؟ گفت   را می 
نـه، زخـم    : خوری؟ گفت   هست، می ایم ولی نان و پنیر        ما شام خورده  : گفتم. شناسم  نمی

فوری نگهبان را صدا زدم و گفتم کـه         . دادند  معده دارم، در پایین که بودم به من شیر می         
در . برای او شیر بیاورد و اگر کره مربایی در سلولهای دیگر اضافه است بگیرد و بیـاورد                

بغلی گرفـت   زد، نگهبان شیر و کره و مربا را از سلول             حالی که چشمان مدنی دو دو می      
شان خیلی خوب بـود       وضع.  و برادرانش زندانی بودند    22در آنجا خواهر افراخته   . و آورد 

. ای دو بار مالقات داشتند و همه چیز تهیه کـرده بودنـد              هفته. و آنجا را هتل کرده بودند     
  . خواهر افراخته به همه چیز و همه کس اعتراف کرده بود

 و برای او خوب نیست، تعـارف نکـردم،   پرتقالی را پوست کندم و دیدم ترش است 
حتمـاً  . باز هم شـک او بیـشتر شـد   . به تجریشی هم بفرما نزدم، خودم به تنهایی خوردم       

  .شود کرد که من از تیپهای عادی هستم و مسائل عاطفی سرم نمی پیش خود فکر می
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ترسید و مدام این طرف و آن طـرف سـلول را نگـاه     می. آن شب او تا صبح نخوابید 
. گـشت   زیلو را هم کنار زد، دید چیزی نیست، بـه دنبـال وسـایل شـکنجه مـی                 . کرد می
موقع خاموشی، من در کنار     . اش کنم یا با او کار خالفی انجام دهم          ترسید من شکنجه    می

ای نشـست، از تـرس        سلول دراز کـشیدم، تجریـشی در وسـط خوابیـد و او در گوشـه               
   …برد خوابم نمی: گفت می» !خوابپسر ب«: چند بار به او گفتم. برد خوابش نمی

فردا صبح که برای بازجویی رفته بودم، مدنی از تجریشی پرسیده بود که تو را برای                
چرا که پاهـای تجریـشی براثـر ضـربات          . اند؟ در حالی که از من نپرسیده بود         چه گرفته 

گویـد کـه در ارتبـاط بـا           تجریـشی بـه او مـی      . شالق زخم ولی پاهای من سالم بودنـد       
شود که در آنجا رفیقی پیدا کرده است و بـه             خوشحال می . اهدین دستگیر شده است   مج

  .او در چنین عوالمی بود. تواند با کمک تجریشی حریف من شود خیال خود می
ماننـد  . وقتی از بازجویی برگـشتم و وضـع او را دیـدم کمـی او را دسـت انـداختم                   

مـن  : گفـت . اند؟ جواب نـداد     گرفتهگویی تو را برای چه        باالخره می : بازجویان پرسیدم 
اسـامی  . ای؟ بـاز هـم پاسـخ نـداد        با چه کسانی بـوده    : پرسیدم. ام  قبالً هم در زندان بوده    

من با آنها هم پرونـده      : گفتم. بله، با اینها بوده است    : زندانیها را گفتم، تأیید کرد و گفت      
ستم که درباره من چه     دان  اگر دقیق می  . کرد من زندانی عادی هستم      اما او فکر می   . هستم
  .گذاشتم اندیشد بیشتر سر به سرش می می

در سلولها همیشه شپش بود ولی وضع سلول ما به حالت غیر قابل تحملـی رسـیده                 
پاشـی و گنـدزدایی شـود، امـا گـوش             چند بار به نگهبانها گفتم که اینجا بایـد سـم          . بود

خیلی تند برخـورد    . زیری آمد سرگرد و . به رئیس زندان بگویید بیاید اینجا     : گفتم.ندادند
کنیـد؟ شـما حـداقل        پاشی نمی   مگر ما حیوان هستیم، شما چرا اینجا را سم        : کردم، گفتم 

پاشـی کننـد،    ام کـه سـم   من دستور داده: گفت. پاشی کنید  باید ماهی یک بار اینجا را سم      
ولـی ایـن جـای ماسـت کـه          : ضمن اشـاره دسـت گفـتم      . اند  پولش را هم از من گرفته     

پس سر شما هم کاله : گفتم. ایم اند که انجام داده  به من گفته  : گفت. ی نشده است  پاش  سم
وزیـری رفـت و     . چند نفر دیگر هم آمدند، جلو سلول حـسابی شـلوغ شـد            . اند  گذاشته

  .پاشی آمدند بعدازظهر دیدیم که برای سم
هـا بـرای      این برخورد بین زندانی با زندانبان معمـول نبـود و مـشاهده ایـن صـحنه                

صطفی مدنی محل تعجب شد که چطور یک زندانی با رئیس زندان چنین رفتاری دارد            م
صبح روز بعد مـن زیـر       . لذا شک و تردیدش نسبت به من برطرف شد        . کند  و حمله می  

وقتی که او را بغل کـردم       . توانست راه برود گرفتم و به توالت بردم         بغل مدنی را که نمی    
: ام گفت   نها که دید او را از پشت سر در بغل گرفته          تا دستهایش را بشوید، یکی از نگهبا      

من هم از کوره در رفـتم و سـیلی محکمـی زیـر              ! کنی  بد نگذرد، آمار زندان را زیاد می      
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کنـی؟ خـودت ایـن     مردیکه االغ حرامـزاده چـرا تـوهین مـی        : گوشش خواباندم و گفتم   
 و بـه سـلول       زیر بغـل مـصطفی را دوبـاره گـرفتم           ...ای؟ پدرت این کاره هست و       کاره

با رئیس زندان کار خیلی فـوری دارم مـن از ایـن نگهبـان               : به کلید دار گفتم   . برگرداندم
شکایت دارم، او به برادر من توهین کرده است، فکر کرده که همه مثل خـودش کثیـف                  

دار، ضـامن نگهبـان       معاون افسر نگهبان و چند نفر دیگر آمدند و به همراه کلیـد            . هستند
خواسـتند کـار نگهبـان بـه          نمی.  نظر کنم   یت بدهم و از شکایتم صرف     شدند تا من رضا   
توانستم روی آنهـا   ها با من رفاقت داشتند و نمی      بعضی از این واسطه   . باالها کشیده شود  

دهـم و آن اینکـه ایـن مردیکـه عوضـی              گفتم به یک شرط رضـایت مـی       . را زمین بزنم  
فاقی بود یا بـا حـساب و کتـاب کـه آن             حاال ات . دور و بر این بند آفتابی نشود      ) نگهبان(

  .ای در آنجا پست نداد نگهبان دو ـ سه هفته
ای و برای چه تـو را      کاره  پرسید چه . بعد از این حادثه مصطفی مدنی با من رفیق شد         

به محاصره افتادم و بعـد از درگیـری وقتـی زخمـی             . با مجاهدین بودم  : اند؟ گفتم   گرفته
ت که در زندان هـستم و بـه احتمـال زیـاد اعـدامم               سه سالی هس  . شدم دستگیرم کردند  

به واقع فهمیـد کـه دربـاره    . ایهایم را برایش بردم    اسم چند تا از هم پرونده     . خواهند کرد 
برای بازجویی . اش با من صحبت کرد او هم درباره پرونده. کرده است من اشتباه فکر می   

گفـتم چطـور      مـی . کـردم اش    نمـایی   پس دادن و مقاومت زیر شالق و شکنجه خیلی راه         
  . بازجویی بدهد که کسی لو نرود

ترسیدم تو بـا مـن کـار خـالف           توانستم بخوابم، می    شبهای اول که نمی   : بعدها گفت 
: زدم توی سرش و به شوخی گفـتم       . وقتی این حرف را گفت    . مصطفی کچل بود  . بکنی

 مگـر . عجب بدبختی هستی تو کـه بـا ایـن قیافـه چنـین فکـری در مـورد مـن کـردی                      
ارزد که من بـا تـو ایـن           شاهی می   تر از تو در این دنیا نیست، اصالً قیافه تو سی            خوشگل

  !!کار را بکنم
  
  زاده و گدا شاه

دیگر از کتک و شکنجه در      . روزهای پایانی سال را هم در زندان کمیته مشترک بودم         
ت  رسولی آمد و بعد از آمارگیری به مـن گفـ           1354د  ن اسف 25روز  . حق من خبری نبود   

امـا دیـدم    . خواهند مرا به بند عمومی بفرسـتند        فکر کردم می  . وسایلت را جمع کن و بیا     
اند، بعد همه مـا را بـه زنـدان اویـن      ای دیگر را هم در اتاق افسر نگهبان جمع کرده           عده
  .بردند

گویا برای تعطیالت نوروز و مرخـصی نگهبانهـا و          . تا اواخر فروردین در اوین بودم     
 چهار ـ پنج  23وقتی دوباره به کمیته مشترک برگشتم،. به اوین برده بودندبازجوها، ما را 
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 خرداد 25تا .  بردند 6 در بند    3بعد به سلول شماره     . شب مرا به سلول انفرادی فرستادند     
 در آنجا بودم و دو ـ سه مرتبه مرا برای بازجویی بردند که مطلب خاصی در کـار   1355
نویـسی کـنم و یـا     خواسـتند کـه تـک    می. ی گذشتهتکرار مکررات و همان حرفها   . نبود

  .دادم سؤاالتی را هم شفاهی جواب می. شد نوشتم و نمی هایم را کامل کنم که نمی نوشته
با مـسائلی کـه     . به هر حال برای بودنم  در زندان  کمیته هیچ وقت اعتراضی نداشتم             

تر    برایم کمیته راحت   آور قصر و اوین،     دیده بودم و با توجه به تنگ نظریها و جو خفقان          
اینجا فرصتی بود تا بسیاری از تجربیاتم در خصوص بازجویی پس دادن و مقاومت   . بود

  .ها بگذارم در زیر شکنجه را در اختیار سایر بچه
اما در اوین و قـصر      . ترین تفریحمان رفتن به حمام و دستشویی بود         در کمیته، بزرگ  

امـا در کمیتـه     . کـشیدیم   ستیم، تـی مـی    ش  شستیم، دیگ می    در بندهای عمومی ظرف می    
  .کردیم خوابیدیم یا صحبت می می

او . آدم ناجوری را بـا مـا هـم سـلول کردنـد     ) 6 بند 3شماره (ول لاین بار در این س 
شـبها  . مدرک لیسانس داشت و از مجاهدین بود، خودش را حسابی به دیوانگی زده بود             

: گفـت  گـاهی مـی  . بـرم  ان را مـی سـرت : گفـت  می. شد ها می آمد و مزاحم خواب بچه     می
دیوانه شده بـود و تعـادلش را از   . خواهم گنجشک بشوم و از این سوراخ بیرون بپرم        می

خواهد با ساواک همکاری کنـد، بـه          گفت می   می. آمد  منطقی به نظر نمی   . دست داده بود  
دو ـ سـه بـار کـه از اذیتهـای او ذلـه شـدیم و        . بیرون برود و صاحب زن و بچه بـشود 

ترسیدند که دست روی او بلنـد         های دیگر می    بچه. ابمان را خرد کرد، من او را زدم       اعص
البتـه اول شـرایط را توجیـه        . ایـستادم   زدم و پـایش مـی       کنند ولی من ابایی نداشتم، مـی      

  . گفتم که او را ببرید و اگر نه او را خواهم زد کردم، به نگهبان یا افسر نگهبان می می
زاده   آقایان عضدی، حـسین   : ی دوباره به سراغم آمد، گفت      رسول 1355اواخر خرداد   
دست بردار نیستید، من هیچ صحبتی      : گفتم. خواهند با تو صحبت کنند      و دکتر جوان می   

ندارم، بیشتر از این اذیتم نکنید، من حرفی با آنها ندارم، مگر شما بازجوی مـن نیـستید،      
ـ               بگویید هر چه می    ! بـدت نیایـد   : گفـت . ه مـن  خواهند بـه شـما بگوینـد و شـما هـم ب

یکی ـ دو روز بعد مرا راهی اویـن   . کنی فرستمت اوین، در آنجا با ایشان صحبت می می
  .کردند

این دفعه در اوین بر خالف دفعات قبل مرا به بند عمومی در طبقه باال نبردند، بلکـه          
انفرادیها فـرق   هایم در دیگر      وضعیت این انفرادی با تمام تجربه     .  انتقالم دادند   به انفرادی 

ابتدا بالفاصله، مرا به    . وجود آمد، خیلی عجیب بود    به  داشت، شرایطی که در آنجا برایم       
.  بردند، لباس نو دادند، سر و صورتم را اصالح کردند و به سر و وضـعم رسـیدند      حمام

روزی دو  . اند  کردم خوابهایی برایم دیده     خیلی به این جریان مشکوک بودم، احساس می       
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یک روز در میـان صـورتم را        . بردند  مرا به حمام می   ) صبح، بعدازظهر و شب   (ر  ـ سه با  
. دادنـد   روزی یک پاکت سـیگار مـی      . کردند، ناهار، شام و صبحانه مرتب بود        اصالح می 

  !گفتند راحت باش گذاشتند و می گاهی اوقات در سلول را باز می
قات با رئـیس زنـدان   خیالم از این قضایا و برخوردها راحت نبود لذا درخواست مال          

مرا به اتاقش خواست و خیلـی تحـویلم         ) زندانیک از رؤسای    (سروان روحی   . را دادم 
واهللا مـرا   ! بـه او گفـتم جنـاب سـروان        .  با هم خوردیم و صـحبت کـردیم         چای: گرفت

برای اینکه من قبالً هم در اویـن بـودم          : گفتم! چطور؟: گفت. اند  اشتباهی به اینجا آورده   
کارهـا و   . ، بندعمومی، اما هیچ وقت چنین رفتاری از عوامل زنـدان ندیـدم            در طبقه باال  

کـنم کـه    فکـر مـی  . رفتارهای مأمورین و طرز برخورد آنها با مـن خیلـی غریـب اسـت        
رسـولی،  : بازجویت کیست؟ گفتم: پرسید. جای من اینجا نیست  . اشتباهی رخ داده است   

زنـم و   ، تو برو من اآلن تلفن می    باشد: گفت. کنند  محمدی و عضدی از من بازجویی می      
  . دهم پرسم، بعد خبرش را می جریان را از آنها می

 2رفـتم بـه بنـد    . یکی ـ دو ساعت بعد سراغم آمدند و گفتند وسایلت را بردار و بیا 
اوین در حالی که هیچ وقت نفهمیدم چرا مرا آنجا بردند و مرا چون گدایی پنج ـ شـش   

  .شان همان خراب کردن من بود درفتند، شاید قصای اشتباه گ زاده روز با شاه
  
  :نوشتها یپ
پـس از طـی تحـصیالت    .  در تهـران بـه دنیـا آمـد    1324نی به سال ـ بهمن نادری پور معروف به تهرا   1

بعـدها رهبـر گـروه    (ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شـد و بـا شـکراهللا پـاکنژاد        
او نیـز چـون     . بهمن در دوره دانشجویی به عضویت جوانان حزب توده در آمد          . هم دوره بود  ) فلسطین

. سیاسی خویش به سرعت تجدید نظر کرد و دست از افکار چپ برداشت            عضدی در اعتقادات و افکار      
 برای انجام خدمت سپاهی دانش به یکی از روسـتاهای مـشهد رفـت و در                 1345حین تحصیل در سال     

 پـس از مراسـم      1346 اردیبهشت   13همین سال برای همکاری به ساواک دعوت و جذب آن شد و در              
ابتـدا بـه    . راه یافت ) اداره کل امنیت داخلی   (یران به اداره کل سوم      قسّامه و احترام به پرچم شاهنشاهی ا      

) آوری اطالعـات در مـورد کمونیـستها         بخش جمـع   (311کار دفتری پرداخت و بعد از دو ماه به بخش           
در پروسـه نفـوذ بـه حـزب           ) مرد هزار چهره  (او در این بخش به رهبری عباسعلی شهریاری         . منتقل شد 

تهرانی در ماجرای گروه . ستگیری بیژن جزنی و افراد گروهش نیز نقش ایفا کرد       توده قرار گرفت و در د     
سیاهکل توانست در پوشش بازرس سـپاه دانـش، ایـرج نیـری یکـی از اعـضای گـروه را در روسـتای                        

  . شلخوش یالت دستگیر کند
ز او پـس ا .  به سازمان مجاهدین خلق بود 1350وی یکی از عوامل اصلی ضربه ساواک در شهریور          

 بـه آنجـا منتقـل شـد و در           1350تأسیس کمیته مشترک ضد خرابکاری به عنـوان سـربازجو در بهمـن              
کننـدگان در     تهرانـی از جملـه شـرکت      . دستگیری، بازجویی و شکنجه بسیاری از مبارزین شرکت نمود        

 54در ارتفاعات اوین بود و پـس از ایـن خـوش خـدمتی در اواخـر        ) چریک و مجاهد  (تیرباران نُه نفر    
قبل از آن هم او یک بـار بـرای          . برای طی دوره آموزشی کوتاه مدت برای یک و نیم ماه به امریکا رفت             

  . آموزش به اسرائیل سفر کرده بود
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بهمن با قدی بلند و کبودی زیر چشمان، آخرین رئیس زندان اویـن بـود کـه بـا پیـروزی انقـالب                       

وسیع علیه اختنـاق، شـکنجه و وحـشت         اسالمی دستگیر شد و در جریان محاکمات دست به افشاگری           
ام   من جنایت کرده  «:  پس از آنکه به همسرش گفت      1358رژیم شاه و ساواک زد و سرانجام در سوم تیر           

صـورت    ام شمر نکرده بود، من باید اعـدام شـوم در غیـر ایـن                 آنچه را که من کرده     …و باید کشته شوم   
   .تیرباران شد » …توانم به صورت مردم نگاه کنم  نمی

  )208 و 207 شمـ شرق،؛ 10740 و 10737 و 10736 شمـ کیهان،؛ 115دلدم، (
اهللا شـرکت     مرحوم بهروز شجاعیان از مبارزین سیاسی بـود کـه در کالسـهای عربـی گـروه حـزب                  ـ    2

  .او عالوه بر مبارزه در تهران، فعالیتهای سیاسی نیز در شهر زنجان داشت. کرد می
او توسـط   .  در تهـران بـه دنیـا آمـد         1332 فرزند محمدرضا به سـال       )خلیل(محمدعلی فقیه دزفولی    ـ  3

 دانشجوی مدرسه عالی پارس بـود کـه         1352در سال   . مهدی تقوایی جذب سازمان مجاهدین خلق شد      
او در سازمان خیلی سریع رشد کرد و به یکی از کادرهای درجه یک بدل گردیـد                 . متواری و مخفی شد   

 خـرداد  3خلیـل مـدتی بـه مارکسیـسم گرویـد و در          . ی تنزل داده شد   اما بعد در جریان اختالفات داخل     
 مـصاحبه تلویزیـونی کـرد و پـرده از یـک      1354 مرداد 12 دستگیر شد، با ساواک همکاری و در         1354

برداشـت و از    ) به شهادت رساندن مجید شریف واقفی و تـرور نـاموفق صـمدیه لبـاف              (سری جنایات   
از دیگر مطالب افـشا  . ران چپ و مارکسیست سازمان خبر داد   حذف عناصر اصلی و مسلمان توسط رهب      

هـای تیمـی و دزدی از امـوال مـردم توسـط               شده توسط او وجود روابط کثیف جنسی در برخـی خانـه           
خلیل که از عملکرد رهبران مارکسیست بیزار شده بود به اعتقادات قبلی خـود بازگـشت و                . سازمان بود 
  . مسلمان شد

 ، خلیل فقیه    …؛ جزوه عکس و     126 تاریخچه مختصر گروهکها،  ؛  173-172 خاطرات جواد منصوری،  (
   )دزفولی

او در دوره   .  در مـشهد بـه دنیـا آمـد         1329فرزند سعید بـه سـال       ) مشهور به وحید  (ـ رحمان افراخته    4
جذب سازمان مجاهدین خلق شد ودر مدت       ) شریف(دانشجویی در رشته برق دانشگاه صنعتی آریامهر        

او با قـدی بلنـد، رنـگ چـشم و مـو             . های عملیاتی سازمان بدل شد      ترین مهره     ی از اصلی  کوتاهی به یک  
 متواری شد و درس و دانشگاه را از سال چهارم تحصیلی رهـا کـرد و                 50مشکی پس از ضربه شهریور      

هـای    به زندگی مخفی روی آورد و در خانـه        » وحید«و  » بابک«،  »حر«،  »حیدر«،  »بهمن«با اسامی مستعار    
ی سازمان حضوری فعال داشت، و در چندین عملیات سـازمان ایفـای نقـش کـرد، از جملـه تـرور                      تیم

به نامهای  (ناموفق شعبان جعفری، انفجار مقابل هتل شاه عباسی اصفهان، ترور دو مستشار نظامی امریکا               
   …و  )»جک ترنرویل«و سرهنگ» شفرجویز«سرهنگ 

، سـازمان را بـه لحـاظ ایـدئولوژیک بـه سـوی              که شاخه محمد تقی شـهرام        هنگامی 1353در سال   
جدا شد و به شـاخه      ) شاخه مذهبی سازمان  (برد، وحید از شاخه شریف واقفی         انحراف و مارکسیسم می   

پیوست تا پروسه تغییر بـر روی او بـه آرامـی صـورت     ) شاخه میانه رو و به اصطالح معتدل(بهرام آرام  
در تـصفیه خـونین ایـدئولوژیک و شـهادت مجیــد     او چنـان دچـار انحطـاط و تغییـر شــد کـه      . پـذیرد 
  . واقفی و ترور ناموفق مرتضی صمدیه لباف نقش پذیرفت شریف

پس از ترور مستشاران نظامی امریکا، رژیم شاه با تمام توان برای دستگیری عاملین و ضاربین آنهـا                  
ید پس از دسـتگیری  وح. کوشید، و توانست ابتدا محسن خاموشی و بعد وحید افراخته را دستگیر نماید          

خودش را باخت ودر برابر پلیس کامالً ضعیف و سست ظاهر شد و هر آنچـه را کـه دربـاره سـازمان،                       
دانست در اختیار ساواک قرار داد و حتی به همراه مـأمورین سـاواک    های آن می اعضا و رهبران و برنامه    

تاد، تا شاید بـا ایـن خـوش خـدمتیها از            در خیابانها به دنبال یافتن مبارزین انقالبی نظیر حسن ابراری اف          
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 از وی، بـه دلیـل تقیـد بـه کاپیتوالسـیون، او را در                 حکم اعدام رهایی یابد، اما ساواک پـس از اسـتفاده          

  .  به جوخه اعدام سپرد4/11/1354
 ،425-424 ، روحانی،    … تاریخچه پیدایش ؛  423،  410، رحمان افراخته؛ جعفریان،     …جزوه عکس و    (

   )124، ر گروهکهاتاریخچه مختص
توسـط بـرادرش   .  در تهـران بـه دنیـا آمـد       1334ـ سیدمحسن سید خاموشی، فرزند عبـداهللا بـه سـال            5
با ورود به دانشگاه از طریق علی خدایی صفت بـه بهـرام             . جذب سازمان مجاهدین خلق شد    ) مرتضی(

تکمیل پروسه تغییـر    او از کادرهای علنی و نظامی و از عوامل          . آرام معرفی شد و عضویت رسمی یافت      
 هنگامی که   1354او در مرداد    . ایدئولوژی در سازمان و از مجریان طرح ترور مجید شریف واقفی است           
او بـا پلـیس همکـاری زیـادی     . دانشجوی سال دوم دانشکده اقتصاد بود دستگیر و به اعدام محکوم شد          

 بـه   54 بهمـن    4م بازگشت، و در     و در دفاعیه خود در دادگاه، از مارکسیسم برید و به آغوش اسال            . کرد
  : نامه او آمده است در وصیت. جوخه اعدام سپرده شد

  » . بدهید…ام  ارث پدری مرا به مدت دو سال نماز و روزه بخرید و پول خون افرادی را که من کشته«
   )540و 41، مالک اشتر دوران؛ 31، …تاریخچه پیدایش و؛ 425-424روحانی، (
فعالیتهای سیاسی ـ اجتمـاعی خـود را از    .  در شیراز به دنیا آمد1329فروردین سعید شاهسوندی در ـ 6

 وارد دانشکده مهندسی دانشگاه     1347در سال   . چند سالی عضو انجمن حجتیه بود     . دبیرستان شروع کرد  
. آوردنـد   شیراز شد و در آنجا با تعدادی از دوستانش گروه کوچکی را برای فعالیتهای سیاسی به وجود                  

گروه در مسیر سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و بدین سبب سعید در سـال دوم دانـشجویی بـه               این  
 مـصون مانـد و بـه زنـدگی مخفـی و             1350او از ضـربه شـهریور       . عضویت سازمان مجاهدین در آمـد     

 در شاخه مجیـد شـریف واقفـی فعالیـت        54 تا   50او در سالهای    . فعالیتهای تیمی در سازمان روی آورد     
   .کرد می

 سـال زنـدان محکـوم       45 توسط ساواک دستگیر شد و به حبس ابد به اضـافه             1354در اردیبهشت   
در سـال   .  از زندان آزاد شد و به فعالیت خود در سازمان مجاهـدین ادامـه داد               1357در دی ماه    . گردید
از  برای راه اندازی رادیو مجاهـد بـه کردسـتان رفـت و پـس از آن                   1360 ازدواج کرد و در سال       1358

 در بخشهای مختلف سازمان در دیگـر کـشورها فعالیـت            1367 تا   1360کشور خارج شد و در سالهای       
ای   در عملیـات مرصـاد خـود را تـسلیم رزمنـدگان اسـالم کـرد و در مـصاحبه                   1367در سـال    . کرد  می

شد و  او پس از چهار سال زندان، آزاد        . تلویزیونی درباره برخی وقایع پشت پرده سازمان افشاگری کرد        
  . فروشی مشغول گردید به کشور آلمان رفت و در شهر هامبورگ ساکن شد و به کتاب

   ) www.Iran-azad.deمصاحبه اختصاصی ایران آزاد با سعید شاهسوندی و (
  .41بنگرید به سند شماره ـ 7
ارد دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهـران          و 1346زاده کرمانی فرزند جواد در        منیژه اشرف ـ  8

شد، و از همان سال در ارتباط با محفل دانشجویی که یکی از اعضای آن حمید اشرف بود به فعالیتهای                    
اما بعد در ارتباط با احمد رضایی جذب سازمان مجاهدین خلـق            . سیاسی روی آورد و مارکسیست شد     

رغم داشتن یک فرزند پسر جدا شد، و بـه زنـدگی در               علی) انیمهدی مهروانی بهبه  (شد و از همسرش     
او مدتی به زنـدگی مـشترک بـا بهـرام آرام و بعـد وحیـد افراختـه                   . های تیمی و مخفی روی آورد       خانه

) جـک ترنـر و شـفر جـویز       (پرداخت و در عملیات ترور مجید شریف واقفـی و مستـشاران امریکـایی               
 بـه همـراه وحیـد       4/11/1354دستگیر و پس از محاکمه در        1354در سال   . مشارکت و همراهی داشت   

  . افراخته و هفت تن دیگر اعدام گردید
التحـصیل رشـته حقـوق از     ـ محمدحسن ناصری معروف به دکتر عـضدی بـازجو و سـربازجو، فـارغ           9

در دوره دانشجویی عضو جوانان حزب توده بود که پس از دستگیری کوتاه مدت تبدیل               . دانشگاه تهران 
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هـا    کار او در ابتدا با آموزشهایی که دیده بود نفوذ به درون گروه            . های اصلی ساواک شد     یکی از مهره  به  

. یافـت   کرد و در تظـاهرات دانـشجویی حـضور مـی            از جبهه ملی خبرچینی می    . و جریانات سیاسی بود   
 وقتی دانشجویان متوجه وضعیت مشکوک وی شدند، به شدت او را کتک زدند به نحـوی کـه دسـتش                   

کرد دسـت     عضدی از این جریان عقده به دل گرفت و بعدها هر وقت در بازجویی شرکت می               . شکست
 البته برخی تخصص او را در نواختن سیلی بـه صـورت مـتهم     فشارد،  چالند و می    گرفت، می   متهم را می  

  . اند دانسته
ـ                 ناصری با قدی بلند، هیکلی درشت،      ه بازجویـان   چاق و با چشمانی پـر از حیلـه و مکـر، نـسبت ب

نقش وی در سرکوب حرکت مسلحانه دکتـر هوشـنگ اعظمـی در             . زیردست خود نفوذ و سلطه داشت     
وی با فراست قبل از پیـروزی انقـالب اسـالمی از کـشور              . بسیار بارز بود  )  بروجرد –آباد    خرم(لرستان  

  . آنجلس مقیم و صاحب مغازه پارچه فروشی است گریخت و اکنون در لس
؛ 60؛ کمالوند،   130 ؛ دلدم،    21-20 ،   8 نوار    ؛ خاطرات طاهره سجادی،   191الشایی ،   خاطرات کوروش   (

   ) 10734، شمـ کیهان
تحصیالت وی تا پایان    .  به دنیا آمد   1319به سال   » دکتر منوچهری «منوچهر وظیفه خواه معروف به      ـ  10

تـرین   و زن بـاره تـرین   القلـب  تـرین، قـسی   او یکی از شـقی   . ششم متوسطه رشته ریاضی ذکر شده است      
منوچهری به شدت سرسپرده رژیم بود و بـا مبـارزین کینـه     . گران و بازجویان کمیته مشترک بود       شکنجه

 به عنوان منبع ساواک بود بعد به عضویت تیم تعقیب           1346 تا   1341او از سال    . کرد  جویانه برخورد می  
 داخلی، رئیس تیم واحد اطالعـاتی       دیگر مشاغل او رهبر عملیات، رئیس دایره امنیت       . و مراقبت در آمد   

های مختلـف   وی دوره. اند کمیته مشترک، رئیس تیم بازجویی، رئیس بخش واحد اطالعاتی را ذکر کرده        
سنج را در  توجیه و حفاظت، اطالعات و ضد اطالعات، دوره فنی و سانسور و دوره کار با دستگاه دروغ      

  . ساواک آموزش دید
او  بـا هیکلـی      . روز در خدمت رژیم بـود         شبانه  57 تا اواخر بهمن     منوچهری از زمان تشکیل کمیته    

چاق، قدی نسبتاً کوتاه و موهایی فر و تقریباً بلند و با چشمانی گستاخ بـه شـکار و شـکنجه انقالبیـون                       
او در شکنجه از روشهای آپولو، دستبند قپانی، مصلوب کردن، سوزاندن، فروکـردن سـوزن               . پرداخت  می

ادرار کردن در دهـان زنـدانی، اجبـار زنـدانیان بـه زدن همـدیگر بـویژه بـستگان و هـم                       به زیر ناخنها،    
  . کرد  استفاده می…ایها، شکنجه روحی و روانی و  پرونده

 3 سـاله، نـشان درجـه        2500موفق به دریافت مـدال جـشنهای        (!) او به پاس خدمات ارزشمندش      
  .  پاس شد3کوشش و نشان درجه 

برخی بر این نظرند که او پـس        .  بازنشسته شد و به انگلستان گریخت      1357 بهمن   16منوچهری در   
  . اند و برخی نیز به ادامه زندگی او در لندن نظر داده. از چندی در لندن خودکشی کرد

   ) ؛ تابلوی نصبی در موزه عبرت195،7، شمـ کمان؛ 295، خاطرات احمد احمد؛ 245محتاج، (
   .42بنگرید به سند شماره ـ 11
گرد وزیری رئیس بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری بود و نباید او را با سرهنگ وزیـری             ـ سر 12

  . رئیس زندان اوین یکی دانست
هنگـامی کـه در دبیرسـتان       .  در تهران به دنیـا آمـد       1318پرویز نیکخواه فرزند سید حسن به سال        ـ    13

 ش پـس از اخـذ       1336 در سـال     .کرد به عضویت سازمان جوانان حزب توده در آمد          ادیب تحصیل می  
 به عضویت هیئت مـدیره انجمـن        1959دیپلم ریاضی برای ادامه تحصیل عازم انگلستان شد و در اکتبر            

 م بـه سـمت دبیـری فدراسـیون دانـشجویان            1960دانشجویان ایرانی مقیم انگلستان در آمد و در سـال           
  . ایرانی مقیم انگلیس برگزیده شد
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از ( ضمن تماس قبلی با احمد منصوری تهرانی مقدم و فیروز شیروانلو             1342نیکخواه در مرداد ماه     

 برای مطالعه دربـاره اوضـاع ایـران و آشـنایی بـا               )دیگر دانشجویان عضو کنفدراسیون دانشجویان اروپا     
منـصوری و     شـیروانلو، (او در ایـران دوسـتان منچـستر خـود را            . فعالیتهای کمونیستی به ایران بازگشت    

این گروه ناخواسـته و کـامالً       . ر هم جمع کرد و دست به فعالیتهای نظری و مطالعاتی زد           دو) پورکاشانی
.  دسـتگیر شـدند     ،1344 فـروردین    21ارتباط بر سر ماجرای تـرور نافرجـام شـاه در کـاخ مرمـر در                   بی

. ترین جرم واقعی این گروه اطالع از برنامه ترور شهیدشمس آبادی از طریق احمـد کـامرانی بـود         بزرگ
حمد کامرانی مدتی همکار منصوری تهرانی مقدم در کارخانه ارج بود و او را در جریـان برنامـه تـرور                     ا

  . قرار داده بود
نیکخواه در دادگاه به تشریح و توضیح اعتقادات مارکسیستی خود پرداخت و تـرور و خـشونت را                  

ه به جرم داشتن مرام اشتراکی با اینک. آبادی ابراز انزجار نمود   نامشروع دانست و از عملکرد شهید شمس      
آمیز از زندان آزاد شـد        های ندامت    بعد از نگارش نامه    1346در سال   . به ده سال زندان محکوم شده بود      

و چندی بعد با دستگاه حاکمه تبانی کرد و به تئوریـسین و نظریـه پـرداز رژیـم تبـدیل شـد و مـشاغل              
او پـس از پیـروزی انقـالب        . دار شد   ا عهده حساسی چون معاونت تحقیق و پژوهش رادیو وتلویزیون ر        

 نقض حقوق اساسی، اشاعه اکاذیب، تبانی با رژیم، تصدی مشاغل            االرض،  دستگیر و به عنوان مفسد فی     
 به اجـرا  57 در دادگاه انقالب اسالمی به اعدام محکوم و حکمش در آخرین روزهای سال …کلیدی و  

  . گذاشته شد
  )122خاطرات مهدی خانبابا تهرانی، ؛ 341-338و 300-290 ،ترور شاه(

   .45بنگرید به سند شماره ـ 14
فعالیتهای سیاسی وی . ای مذهبی به دنیا آمد  در جهرم و در خانواده  1330ـ احمدرضا کریمی به سال      15

 در  1350پس از پایان تحـصیالت دبیرسـتان در سـال           . با حضور در جلسات و محافل مذهبی آغاز شد        
کده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد و از همـین سـال بـه عـضویت سـازمان                  رشته علوم قضایی دانش   
معروف بـه فاضـل مـصلحتی دانـشجوی         (در دانشگاه با فاضل البصام مصلحتی       . مجاهدین خلق در آمد   

  . آشنا شد که او نیز عضو سازمان بود) االصل تربیت شده در عراق ایرانی
 مسئولیت او قرار گرفت و شـروع بـه مطالعـه و    کریمی با مصلحتی ارتباط تشکیالتی یافت و تحت      

امـوال  ( اجتماعی ایران نمود، سپس برای شناسـایی مؤسـسات بـانکی و مـالی                –بررسی اوضاع سیاسی    
  . راهی شهرستانها از جمله مشهد شد) دولتی و عمومی

او طـی مـدت     .  به شیراز رفت و در چندین عملیات و انفجار شرکت کـرد            1351در تیر و مردادماه     
 دستگیر شد این اطالعات     1352کوتاه فعالیت خود ارتباطات وسیعی در سازمان یافت لذا وقتی در سال             

او . و ارتباطات او با ضعف بسیاری که در جریان بازجویی از خود نشان داد ضربه بزرگی به سازمان زد                  
 پیـروزی  او پـس از   . همکاری وسیعی را با ساواک شروع کرد و موجب دسـتگیری افـراد بـسیاری شـد                

انقالب دستگیر و به خاطر خیانتهایش در حق جریانات مبارز سیاسی محاکمه گردیـد، و سـالهایی را در    
  . زندان به سر برد

   )113شمس ،   ؛ آل احمد،7 و 2، 4362 شمـ مهر ایران،(
ای مـذهبی و    در جهـرم و در خـانواده  1318ـ محمدحسن ابراری فرزند محمـد اسـماعیل بـه سـال             16

او در ایـن فرصـت بـه        . پس از پایان تحصیالت متوسطه به شغل معلمـی پرداخـت          . تولد شد روحانی م 
. داد پرداخت و در محافل مذهبی جهرم فعالیت چشمگیری از خود نشان مـی          آموزان می   روشنگری دانش 

 به تهران آمده و به تحصیل در رشته علوم قـضایی دانـشگاه       پس از حساس شدن ساواک به فعالیتهایش،      
  .  مشغول شد او در دانشگاه با مجاهدین خلق ارتباط گرفت و جذب آنان شدتهران
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امـا  ( با مشخصات ظاهری قدبلند و الغر و رنگ چشم میشی و مو مـشکی                1352ابراری از شهریور ماه     

اش را از سال سوم رهـا         رو تحصیالت دانشگاهی    تحت تعقیب مأمورین ساواک بود از این        ) سری کم مو  
  . های تیمی روی آورد به زندگی مخفی در خانه» رضا«تعار کرد و با نام مس

ماننـد نمـاز و روزه و       (دار و مبادی آداب شرعی و مذهبی          حسن را فردی مؤدب و موقر، شب زنده       
که سخت در برابر پروسه تغییر ایدئولوژی سازمان ایستاد و حاضر نشد کـه مارکسیـست            . اند   دانسته  )…

یست به او انگهایی چون خرده بورژوا زدند و برای از بین بـردن چنـین         رو مجاهدین مارکس    شود، از این  
  . ها اعزام کردند خصلتهایی او را به کار در کارخانه

اسداهللا تجریشی که حسن ابراری مدتی مسئول و رابطش در سازمان بود در خاطراتش گفتـه اسـت               
رد، لذا پس از مدتی الغـر و        ک   ساعت کار می   18ای در اطراف میدان شوش روزی         که حسن در کارخانه   

نحیف و رنگ پریده و مبتال به زخم اثنی عشر شد، اما با تمام این احوال او در برابر جریان مارکسیستی                     
التحـصیل     با رفعت افراز که فارغ     1353-54حسن ابراری در سال       . سازمان مقاومت کرد و به آن تن نداد       

رفعـت نیـز همچـون حـسن در برابـر تغییـر             . ج کـرد  رشته حقوق و مدتی مدیر دبستان رفاه بـود ازدوا         
ایدئولوژی مقاومت کرد، لذا او را به ظفار اعزام کردند تا شاید در خارج از کشور او نیـز مارکسیـسم را                      

 1354 شـهریور    8رو به خاطر پایـداری در عقایـدش در            از این . بپذیرد اما وی در آنجا نیز مقاومت کرد       
بنا بر گواهی شـاهدین، او هنگـام احتـضار          . د و به شهادت رسید    توسط مجاهدین مارکسیست تصفیه ش    

وحید کـه پـس از      . شهادتین را به زبان جاری ساخت؛ و اما حسن ابراری توسط وحید افراخته لو رفت              
دستگیری همکاری وسیعی را با ساواک آغاز کرده بود محل رفت و آمد ابراری را که مغازه خشکشویی                  

تا اینکه حسن با اسداهللا تماس گرفت و با     . ساواک آنجا را تحت نظر گرفت     . اسداهللا تجریشی بود لو داد    
محـل قـرار در همـان مغـازه خشکـشویی           . این رمز توسط افراختـه کـشف شـد        . رمز قراری تعیین کرد   

حـسن  . مأمورین پیش از موعد مقرر آن منطقه را محاصره کردند         . تجریشی در حوالی پل سیدخندان بود     
 وارد مغازه شد هنوز گرم سالم و علیک با اسداهللا نشده بـود کـه چهـار مـأمور                    رأس ساعت تعیین شده   

حسن که چهار بار از حلقه محاصره آنها گریخته بود، این بار مفری نیافت، پـس  . اش کردند  تنومند دوره 
یکی از مأموران محکم کتف حسن را کشید و دست بـه دهـان او انـداخت تـا           . کپسول سیانور را جوید   

هـای    او را به بهداری رساندند و بعد شـکنجه        . ا خارج کند که سبب در رفتگی کتف حسن شد         سیانور ر 
  . سخت و سهمگین آغاز شد

حسن مقاوم و نستوه در برابر بازجویان ظاهر شد، آنها نتوانستند اطالعات مفید و درخور توجهی از 
نقاط مختلف بدن، به صـلیب      هایی چون شالقهای حسینی، آپولو، سوزاندن         شکنجه. او به دست بیاورند   

 نتوانست حسن را بشکند، لذا مـأمورین و در رأسـشان منـوچهری              …کشیدن، آویزان کردن از سقف و       
پس وقتی دادگاه، ابراری را بـه حـبس           از او کینه به دل گرفتند،     ) گر و سربازجوی کمیته مشترک      شکنجه(

 حکم مرگ وی را گرفتند، و بدین ترتیب       اش شدند تا    گیر پرونده   ابد محکوم و روانه زندان قصر کرد پی       
  . حسن را پس از یک سال بودن در زندان قصر تیرباران نمودند

خـاطرات مرضـیه    ؛  20-18،  3، حسن ابراری؛ خاطرات اسداهللا تجریشی، نوار شماره         …جزوه عکس و  (
    )419 ؛ روحانی، 165-163 ،)دباغ (حدیدچی

   .ساسات شدیدی شد و اشک در چشمانش حلقه زد شاهی دچار اح در بازخوانی این متن، عزتـ 17
در کودکی پـدرش را     . دست در جنوب تهران زاده شد       ای تهی    در خانواده  1325ـ عباس آگاه به سال      18

در . اش دچار عسر و حرج بسیار شد لذا از همان اوان کـودکی بـه سـرکار رفـت                    از دست داد و زندگی    
. نانکلی آشنا شد و به فعالیتهای سیاسی روی آورد میر مراد که به استخدام کارخانه ارج در آمد با ا1346
 در 1350اهللا سعیدی بازداشـت موقـت شـد؛ در سـال       به دلیل شرکت در مراسم چهلم آیت   1349او در   

)  شـهریور  17(اهللا در منزل کبیری واقع در خیابان شـهباز            جلسات کالس عربی که از طرف گروه حزب       
 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 390

  
 همین جلسات با برخی افراد سازمان مجاهدین خلـق آشـنا و جـذب    کرد و از شد شرکت می    برگزار می 

هـای بـسیاری را در میـان کـارگران توزیـع              وی در جنبش کارگری سازمان فعال بود و اعالمیـه         . آن شد 
اندازی اعتصاب گسترده کارگری در چند کارخانـه          های اصلی راه     یکی از مهره   1351 او در سال      .کرد  می

او در  .  دستگیر و بـه شـدت شـکنجه شـد          1352 تعقیب قرار گرفت تا در تیر        بود و از همان سال تحت     
پـس از پیـروزی     . پس از آزادی مدتی کمـک راننـده تریلـی بـود           . دادگاه به سه سال زندان محکوم شد      

  . انقالب کاندیدای سازمان برای نمایندگی اولین دوره مجلس در تهران بود
 یکی از معاونین    1364گاه نیز همراه آنان شد و در سال         با فرار اعضای سازمان به خارج از کشور، آ        

  . اجرایی مرکزیت سازمان بود
   )؛ اطالعات محقق13، 236، شمـ بامداد(

 او بـه    1330است؛ در اواخر دهه     ) امیر کبیر (التحصیالن دانشگاه پلی تکنیک       ـ مصطفی مدنی از فارغ    19
نیز معروف بود،   » جریان«ل دادند که به گروه      را شک » پروسه«همراه مصطفی شعاعیان و بهروز راد گروه        

ایـن  . آنها معتقد به کار سیاسی به معنای تهیه و تکثیر جزوات و پخش آنها در محافل روشنفکری بودند                 
جبهـه  « شـعاعیان گـروه      40هنگـامی کـه در اواخـر دهـه          . گروه رفته رفته گرایشهای مائوئیستی یافـت      

 1351بخشی از این گروه در تابـستان        .  مدنی نیز به آن پیوست      را به وجود آورد،   » دمکراتیک خلق ایران  
آهن اصفهان شناسایی شد و از پلیس ضربه خـورد و از اعـضای                به دنبال افشای طرح عملیاتی در ذوب      

  .  دستگیر شدند…مدنی، ویدا حاجبی، بهزاد نبوی و : آن
زمـان بـا آزادی       مهـ  (1357مصطفی مدنی در دادگاه به هشت سال حبس محکـوم شـد و در آبـان                 

از زندان آزاد شد، سپس به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوست و از طـرف               ) گسترده زندانیان سیاسی  
 به عنوان نامزد مجلس خبرگـان معرفـی شـدند امـا             1358همین سازمان به همراه رقیه دانشگری در تیر         

  . صالحیت آنها رد شد
» اقلیـت «و  » اکثریـت «یی خلـق بـه دو بخـش          چریکهای فـدا   1358در اواخر شهریور و اوایل مهر       

وجود داشت که رهبر آنها مصطفی مدنی بـود،         » اقلیت«در درون اکثریت گروهی هوادار      . منشعب شدند 
سـازمان چریکهـای   «انـشعاب کردنـد و خـود را    » اکثریـت « از 1360و سرانجام هم ایشان در فروردین      

  . نامیدند)  جناح چپ-اکثریت(» فدایی خلق ایران
 جناح  –اکثریت  «در تهران، برگزار شد، و در آن از         »  اقلیت –فداییان  «، نخستین کنگره    1360آذر  در  

 بـه   1360مدنی با اجابت این دعوت، گـروهش را در دی مـاه             . بپیوندند» اقلیت«دعوت شد تا به     » چپ
همراه آنها در رویارویی مسلحانه و ضدیت اقلیت با نظام جمهوری اسالمی، مدنی نیز    . اقلیت ملحق کرد  

   .بود و بعد از کشور گریخت
   . صورت گرفته است1358این بخش از مصاحبه در بهمن ـ 20
 در شهر قم به دنیا آمد، در طفولیت پـدرش           1316ـ اسداهللا آقا محمد تجریشی فرزند حسین به سال          21

او . رانـد تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه فرخی و متوسطه را در مدرسه حـافظ گذ    . را از دست داد   
مند شد و از همان نوجوانی         مذهبی عالقه  –از نوجوانی با شرکت در محافل مذهبی به فعالیتهای سیاسی           

 در محـل بـاجگیران      1342 خرداد   15هایی در حمایت از حضرت امام روی آورد و در             به پخش اعالمیه  
ذهنی او تـأثیر گرفتـه از       فضای  . قم به همین علت دستگیر شد و پس از انتقال به ساواک قم آزاد گردید              

حرکت جمعیت فداییان اسالم و نواب صفوی بود از این رو پس از آنکه به تهـران آمـد بـه حرکتهـای                       
مغازه خشکـشویی وی محـل      . قهرآمیز روی آورد و از طریق حسن ابراری با مجاهدین خلق مرتبط شد            

 او و   1354 مغازه بود که در آبـان        تبادل اعالمیه، جزوه و پیغام برخی از اعضای سازمان بود، و در همین            
  . حسن ابراری دستگیر شدند
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تجریشی بیش از دو ماه در کمیته مشترک ضد خرابکاری به سر برد و به شدت شکنجه شد، سـپس                

  . به زندان اوین منتقل گردید
تجریشی پس از پیروزی انقالب در تداوم حـضور در کمیتـه اسـتقبال بـه کمیتـه انقـالب اسـالمی                      

او در دولت مهنـدس میرحـسین موسـوی بـه مـدت      . سئولیت کمیته بازار را به عهده گرفت      پیوست و م  
  . بود) زاده ابوالقاسم سرحدی(شش سال مشاور عالی وزیرکار 

 وقتـی مـرا بـه سـلول      …«: کند او از روزهای بودنش با عزت شاهی در کمیته مشترک چنین یاد می     
او دو سال زودتر از من دستگیر شـده         . شاهی در آنجا بود     انفرادی انداختند، یکی از دوستانم به نام عزت       

خیلی خدا را شکر کردم که لطفش شامل حالم شد که وقتی در زیر بـازجویی هـستم مـرا بـا او در      . بود
و تجربیات زیادی داشت و این تجربیـات را         . او دو سال بازجویی پس داده بود      . اند  یک سلول قرار داده   

  ».به مرور به من منتقل کرد
  ،4، نوار شماره 1373مصاحبه با اسداهللا تجریشی، آرشیو تاریخ شفاهی، دفتر ادبیات انقالب اسالمی، (

    )5ص 
. او هنگام دستگیری مجرد بود    . بود) الزهرا(ـ ناهید افراخته دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه فرح         22

مـه تـوپر و مـشهدی سـبزه رو بـا            القا  این دختـر متوسـط    . او به لحاظ رفتاری دختری تند و هیجانی بود        
گی داشت به سبب دسـتگیری بـرادرش رحمـان            جوشهایی در صورت که چشمهایش حالت بیرون زده       

  . دستگیر شده بود) وحید(
   )19/6/1383مصاحبه با رقیه واثقی، (

   .46بنگرید به سند شماره ـ 23



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  وقتی که نقابها فرو افتاد
، )3اتـاق شـماره     ( عمومی مرا به همان اتاقی بردنـد کـه قـبالً در آن بـودم                 2در بند   

 دو روز اول بـه  –یکـی   . مسعود رجوی را هم از کمیته برگردانده و در همان اتـاق بـود             
  . سریع به مباحث اصلی کشیده شدیمپرسی و نقل اخبار گذشت اما  سالم و احوال

به تبع علنی شدن جریان ارتداد در سازمان مجاهدین، یک سری از مسائل مـشخص             
خواندند، آن را ترک کردند، بعد اعالم کردند کـه مـا از               ای که به دروغ نماز می       عده. شد

ه و دو ـ سه سال پیش مارکسیست شده بودیم اما مسعود به ما گفته بود که اگر شما اید  
خـورد پـس بـه خـاطر حفـظ هویـت        عقیده خود را بر مال سازید به سازمان ضربه مـی         

آنها در این مدت بـه هـیچ وجـه اعتقـاد            . سازمان، حفظ ظاهر کنید و حتی نماز بخوانید       
خواندنـد   گرفتند و قرآن هم می   کردند، حتی به ظاهر روزه هم می        درونی خود را رو نمی    

  1.... و
دم با تقوا و پاکی بود و هست و در برابر پلـیس هـم موضـع        دکتر شیبانی که خیلی آ    

کـرد، در مـاه رمـضان         شـان نمـی     ایستاد و تواضعی بـرای      خوبی داشت و جلو ایشان می     
گفت در طول شـب و روز، یـک سـاعت قـرآن               می.  داده بود  مفاتیحدرخواست قرآن و    

ه را کـه بـین      زمـان مانـد   ). دیگـر زنـدانیان   (پیش من باشد، بقیه ساعت در اختیار شـما          
در طول  . رسید  زندانیان تقسیم کرده بودیم در شبانه روز به هر دو نفر ده دقیقه نوبت می              

کـردم و بـه او    خواندم بعـد دیگـری را از خـواب بیـدار مـی           شب من ده دقیقه قرآن می     
ایـن افـرادی کـه کتمـان عقیـده          . گـشت   دادم و همین طور قرآن دست به دست مـی           می
کسی مثل حسن . کردند گرفتند و ظاهر امر را حفظ می د قرآن میکردند، در نوبت خو   می

گرفـت و     راهی، که در باطن اعتقادی به قرآن نداشت ولی برای فریب مـا قـرآن را مـی                 
دانستم کـه     در کمیته که بودیم می     .اش بگذرد   کرد تا ده دقیقه    الکی خودش را مشغول می    



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 396

 چـپ   4 و ناصـر جـوهری     3م، محمـود طریـق االسـال      2محمد دماوندی، بهمن بازرگـانی    
 همراه با   50حسن در سال    . دانستم که حسن راهی هم چپی شده است         اند ولی نمی    کرده

او در زنـدان مـشهد موضـوع        . حنیف نژاد دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده بـود           
این آقـا در    . دانستند اما ما خبر نداشتیم      ها می   بچه. شدنش را اعالم کرده بود      مارکسیست  

هر یـک از    . ن اوین ارشد اتاق هم شده بود و به اصطالح به او باج سبیل داده بودند               زندا
  . بودند) …قند، نان و(ایشان هم مسئول چیزی 

. دیدم اینها در حال خواندن نماز هـستند         شدم می   من هر وقت در اوین وارد اتاق می       
خواننـد؟    مـی در ابتدا من به مسعود رجوی گفتم اینها که مارکسیست هستند چـرا نمـاز            

گذارم، اینها اول باید وضـع خودشـان          نه من نمی  : گفتم! کاری با آنها نداشته باش    : گفت
کـنم،   تأکید کردم که من این مسئله را افشا می    . دانستند  آنها موضع مرا می   . را روشن کنند  

اینهـا از  : مـسعود گفـت  . باید اینها مذهب را کنار بگذارند و بیش از این خیانـت نکننـد             
فهمند، و ما هم برای تفهیم به آنها نه وقتش را داریـم نـه حـالش را،                     چیزی نمی  مذهب

: گفـتم . کنیم بگذار فرصـت تحقیـق داشـته باشـند           بعداً سر فرصت با ایشان صحبت می      
کنم که نماز نخوانند تا هر مدتی هـم           نخیر، من اینجا وکیل خدا هستم، به اینها اعالم می         

اگر بعداً به مذهب بازگشتند و مـسلمان شـدند،          . ارندخواهند برای تحقیق وقت د      که می 
شـان را هـم از طـرف خـدا ضـامن              خب بیایند از نو نماز بخوانند، ترک نماز این مدت         

  .شوم که مسئولیتی بر ذمه نداشته باشند و خدا ببخشدشان می
گفتنـد    کردند و مـی     مسعود و باندش پذیرای حرفها و مواضع من نبودند و بحث می           

وط نیست، تو کاله خودت را سفت بچسب که باد نبـرد، اصـالً تـو چـه کـاره                  به تو مرب  
من اآلن یک مسلمانم و بر حسب وظیفه دینی خود به اینهـا اعتـراض               : گفتم  هستی؟ می 

  . دارم
ای نرسیدم، به ناچار مستقل عمـل کـردم و سـراغ              وقتی از طرف تشکیالت به نتیجه     

شما حق ندارید آداب و احکام دینی ما را با          خوانید؟    چرا نماز می  : مرتدین رفتم و گفتم   
اعمال ظاهر فریبانه و ریاکارانه به مسخره بگیرید، از این به بعد اگر تظاهر بکنید با مـن                  

  .طرف هستید
االسالم،  دو ـ سه روز بعد، مجاهدین مرتد از جمله جوهری، راهی، بازرگانی، طریق 

نـد و دیگـر نمـاز هـم نخواندنـد و             از ما جدا شدند و به اتاق دیگری رفت         …دماوندی و 
. برای خود جمعی تشکیل دادند، و به شدت علیه من موضع گرفتند و اعتـراض کردنـد                

بعد از  . عزت راست ارتجاعی است، فاالنژ است     : گفتند  خاستند و می    نشستند و بر می     می
آنکه آب ما با مجاهدین توی یک جوی نرفت و آنها و من بر سر موضـع خـود اصـرار                     

با چند نفر صحبت و آنها را نیز بـا          .  من تصمیم گرفتم که جدا و مستقل کار کنم         کردیم،
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اجـازه مجاهـدین       بی 5بهزاد نبوی .  آقای نبوی گفتگو کردم     با از جمله . خود همراه کردم  
ولی چون آدم روشنی بود بعد از چند  . خورد و طرفدار پر و پا قرص ایشان بود          آب نمی 

  .ن با من به لحاظ فکری همراه شدبار صحبت و اقامه دلیل و برها
سـران مجاهـدین    . به این ترتیب جریان فکری مـستقل از مجاهـدین شـکل گرفـت             

گرفتند که این افراد مهنـدس و لیسانـسیه چـه آدمهـای خـری       ناراحت بودند و ایراد می    
طرح ما این شد که افـراد داخـل در ایـن            . خورند  سواد را می    هستند که گول این آدم بی     

دار تبلیغ و بسط این خط فکری مـستقل شـوند، هـر کـس در اویـن                    د عهده جریان، خو 
رود و یا به اوین    رود و هر کس در کمیته است وقتی به قصر می            است وقتی به کمیته می    

من نیـز خـود در رأس       . گردد این جریان فکری را تبلیغ و معرفی و یارگیری کنند            بر می 
ستقل باشـند، دسـت از اطاعـت کورکورانـه          خواستم که افراد م     می. این فکر قرار داشتم   

. اختیارتان دسـت خودتـان باشـد      : گفتم  بردارند و به خود متکی باشند نه به سازمان، می         
گفتم، برای این کـار اطالعـات         شان از تجربیاتم، از تاریخچه مبارزات و سازمان می          برای

نشگاهی عمومی خوبی هم داشتم، به آن حد که یک دانشجو و با یک صاحب مدرک دا               
شدند و ابراز رضایت      نشست و از شنیدن آن خوشحال می        به راحتی به پای حرفهایم می     

  6.کردند می
. حتی سالم و علیـک هـم نداشـتیم   . سعود رجوی قطع ارتباط کردمدر این مسیر با م    

ه و بر برخوردهای مخرب و      کار ننشست   مجاهدین بی . صف ما کامالً جدا و مشخص بود      
  . دندشان شدت بخشی خصمانه

آنها درصدد منحرف نشان دادن جریان ما       . تر شد    زدنها علنی   بر چسب زدنها و مارک    
برآمدند و به من اتهام زدند که عزت مخالف ایدئولوژی و سیاست سازمان نیست بلکـه                

ام سنگین    تهمت زدند که چون پرونده    . همه این کارهایش به خاطر نجات از اعدام است        
ام و قـصد آن دارم   ام هست با ساواک کنار آمـده  در پروندهاست و دو ـ سه حکم اعدام  

در نـزد چپیهـا مـرا مخـالف         . که جریان انقالبی را از بین ببرم و یا به انحـراف بکـشانم             
مرا بایکوت کـرده    . کردند  جریان چپ معرفی و در نزد مذهبیها همکار پلیس معرفی می          

ای هم از ترس با من        دند، عده ز  ای این تهمت و خدعه را پذیرفته حرف نمی          بودند، عده 
ام مطلع بودنـد و اینکـه بـا پلـیس چـه برخـوردی                 شدند، چرا که از سابقه      هم کالم نمی  

برخـی مـرا از قـصر و        . شناختند  ام را می    ام و بازجوییهای مرا دیده بودند و روحیه         داشته
برایـشان  این افراد حرف نزدن با من       . برخی از کمیته و برخی هم در اوین به یاد داشتند          

قابل قبول نبود، اما تبعیت کورکورانه و اطاعت چشم بسته آنهـا از تـشکیالت، موجـب                 
بایـست یکـی را       ایشان بین تشکیالت و جریان مستقل  ما مـی         . تقویت بایکوت من شد   

پشت کردن به تـشکیالت برایـشان مقـدور نبـود، لـذا مـا را تحـریم                  . کردند  انتخاب می 
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دیـد رویـش را بـر         کردنـد، اگـر کـسی مـرا مـی            نمی کردند، حتی سالم و علیک هم       می
  .گرداند می

. خفقان به وجود آمده در درون زندان، بایکوت و انـزوا واقعـاً ناراحـت کننـده بـود                  
برخی نه از روی باور و شناخت بلکه فقـط صـرف دسـتور تـشکیالت بـا مـن حـرف                      

مـثالً یـک بـار      . ندشد  ای با من هم کالم می       یافتند، چندکلمه   زدند اما اگر فرصتی می      نمی
ابتدا توالتها  . شستم که یکی از جماعت مجاهدین آمد        شویی می   من دستهایم را در دست    

را چک کرد و وقتی مطمئن شد کسی آنجا نیست شروع به صحبت با من کـرد، همـین                   
  7.که کسی دیگر وارد شد سریع خود را به کاری مشغول کرد

داف اولیه و نیز غلط و نادرست بودن ما برای اثبات انحراف مجاهدین از اصول و اه    
شیوه متخذه ایشان برای تداوم مبارزه، حاضر بودیم که در حضور زندانیان بـه بحـث و                 

اما آنها با روشهای تخریبی همه گونه فرصت را از ما گرفته اجازه طـرح  . مناظره بنشینیم 
  .دادند هایمان را برای عموم نمی نظر و دیدگاه

رش مرام مارکسیـستی سـازمان در بیـرون از زنـدان و نحـوه               تغییر ایدئولوژی و پذی   
ترین بحث و محل مجادله مـا       برخورد با مارکسیستهای سازمان در داخل زندان، محوری       

  .بود
چـرا کـه    . مخالفت با این جریان انحرافی مرا در مقابل سران مجاهدین قرار داده بود            

لکه به نحوی درصـدد توجیـه و        آنها نه تنها حاضر به محکوم کردن این جریان نبودند ب          
وجـه    به هیچ .  هستند  اپورتونیست. گفتند اینها خائن هستند     می به دروغ . تطهیر آنها بودند  

اطالق واژه اپورتونیـست بـه افـراد، از همـین مقطـع             . گفتند که کافر و مرتد هستند       نمی
، گفتـیم کـه ایـشان مجاهـد بودنـد کـه بعـد از فرآینـدی خزنـده               اما ما می  . مصطلح شد 

ترسیدند که این تغییریافتگان را مرتـد         مجاهدین می . اند؛ لذا مرتد هستند     کمونیست شده 
های چپی نیز تعمـیم یابـد و          و ملحد بخوانند چرا که بیم داشتند این حکم به سایر گروه           

  .آنها در برابرشان قرار بگیرند و به موضع ضعف بیفتند
ی عادی سازمان پایین اسـت و       مرکزیت سازمان با این استدالل که سطح درک اعضا        

از همین رو بـود     . کردند  از به مناظره کشیده شدن مباحث جلوگیری می       (!) » فهمند  نمی«
. که برای نرسیدن صدای من به دیگر اعـضا، دسـت بـه بـایکوت و تخطئـه مـن زدنـد                     

های چپی عالقه به صـحبت و برقـراری رابطـه بـا مـن                 برخالف آنها، سران دیگر گروه    
کـنم و بـا       دانستند که کسی را سـرکوب نمـی         شناختند و می    ا مرا خوب می   چپیه. داشتند

گـاهی بـه بنـد آنهـا     . کـردم  گیرم، لذا با همه چپیها صحبت مـی   دلیل و منطق، موضع می    
  .کردم رفتم و سر صحبت را باز می می
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. هـای چپـی علیـه مـن بودنـد           مجاهدین با مشاهده این رابطه در پی تحریک گـروه         
دانیم و به خاطر شـما او         داند ولی ما شما را نجس نمی         را نجس می   گفتند عزت شما    می

ولـی مـن    . به من بزنند  » ضد چپی «خواستند مارک     با این حرفها می   ! ایم  را بایکوت کرده  
در حـالی کـه     (زدن و سـیگار کـشیدن بـا آنهـا             با تداوم روابط عادی خود با چپیها؛ قدم       

 توطئه آنها را    …شان  دادن به درددلهای  شان و گوش     نشستن بر سر سفره   ) سیگاری نبودم 
گفتنـد،   آنهـا خیلـی صـریح مـی       .چپیها هم واقعاً با من مشکلی نداشـتند       . کردم  خنثی می 

گویید نیست و موضع عزت شـفاف و روشـن اسـت و مـا قبـولش                   طور که شما می     این
گوید   زند چیزهایی که به شما می       داریم، او آدم درست و صادقی است، حرفهایش را می         

گوید، خوبی او در همین رک بودنش است، سیاسـی            ه مراتب بدترش را به خود ما می       ب
او دیدگاه خودش را دارد و ما هم دیدگاه خودمان را، او مخـل کارهـا و                 . کند  کاری نمی 

  . احترام ما را دارد و ما هم احترام او را. ایم  ندیده اهداف ما نیست، از او بدی
بـا اصـغر ایـزدی، فریبـرز سـنجری، علـی            )  خلـق  فداییان(های چپ     از سران گروه  

از گروه  (زاده    آزاد و دکتر غالم ابراهیم      زاده، شلتوکی، عبداهللا اندوری، بیژن فرهنگ       مهدی
بیشتر اوقات هم آنها خواستار صحبت و هـم کالمـی بـا             . کردم  صحبت می ) ستاره سرخ 

طـرف مـورد      نوان بی داد، من به ع     گاهی اوقات که بین چپیها اختالفی رخ می       . من بودند 
ایـن کـار را     : کردم  شان می   شدم تا حل اختالف کنم، حتی نصیحت        قبول آنها، واسطه می   

نکنید، زندان جای این کارها نیست، دشمن مترصد استفاده از این اختالفهاسـت، سـعی               
کنید مسائل را بین خودتان حل کنید و نگذارید که به بیرون درز کند و دشـمن را شـاد                    

   ...کنید و
 8بهمن بازرگانی، کاظم شـفیعیها    ) مجاهدین مارکسیست شده  (از سران چپیهای مرتد     

داند که من از چه موضـع قـدرتی بـا             خدا می . کردند  و ناصر جوهری با من صحبت می      
  .کردم اینها برخورد می

گفتم من مخالف مارکسیست شدن شما نیستم و اگرشـما واقعـاً صـداقت داشـته                  می
فانه برخورد خواهید کرد، و از آنجا که شما بعد از سالها مبارزه در      باشید با انتقاداتم منص   

تواند شما را اقناع کند و مبارزه را پـیش      اید که مذهب نمی     ای به این نتیجه رسیده      مرحله
اما حـرف  (!) اید، پس نشان از صداقت شماست  ببرد و به خاطر همین مارکسیست شده     

و نظر خود نباید دست به هر کار و جنایتی          من این است که شما برای رسیدن به هدف          
چرا مجید شریف واقفی را به آن صورت کـشتید، ایـن راه برخـورد بـا مخـالفین                   . بزنید
اعتراض من به این است که وقتی به این نتیجه رسیدید که فقط مارکسیسم علـم                . نیست

فـداییان  های چریکی مبارز مثل  مبارزه است و مذهب ارتجاعی است، چرا با دیگر گروه         
در . خلق ائتالف نکردید و یا حداقل گروهی با نامی غیر از نام مجاهدین تشکیل ندادید              
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های چپ داشتم، بـا شـما نیـز ادامـه      این صورت من همان برخوردی را که با بقیه گروه     
ولی شما آمدید یک سازمان به ظاهر مذهبی راه انداختید و جامعـه هـم بـه آن                  . دادم  می

در ایـن برهـه     . مند شـدید    از کمکهای مردم، بازار و روحانیون نیز بهره       اقبال نشان داد و     
تفاوت بودند و یا حتـی از آنـان در مبـارزه بـا                حداقل مذهبیها نسبت به مارکسیستها بی     

استفاده کردیـد و      کردند، اما شما از این فضا، امکانات و فرصت سوء           رژیم جانبداری می  
این کـار شـما هـم بـه مبـارزات           .  سوق دادید  سر بزنگاه سازمان را به سوی مارکسیسم      

مذهبی ضربه زد و هم جو ضد مارکسیستی پدید آورد و آثار سوء آن دامن شـما را هـم       
  .گرفت

من به سردمداران این جریان انحرافی اعالم کـردم؛ حـال بـا تمـام ایـن اوصـاف و                    
ود احوال، اگر شما این حرکت خودتـان را محکـوم کنیـد و نـام مجاهـد را از روی خـ                     

بردارید و تحت لوای سازمان فعالیت نکنید، و تحت هر اسمی دیگـر باشـید، دسـت از                  
  .   ها دارم دارم و همان برخوردی را خواهم داشت که با سایر گروه ضدیتم با شما بر می

  
  9فتوای تکفیر مارکسیستها

پس از علنی شدن جریـان تغییـر ایـدئولوژی و ارتـداد بخـشی از اعـضای سـازمان              
مـشکالت زیـادی پـیش      ) طرفدار توجیه و تطهیـر    (، در زندان برای مجاهدین      مجاهدین

روحانیون و علمایی که در این زمان از زندانهای مختلف به بنـد یـک اویـن آورده                  . آمد
شده بودند، در ارزیابی خود از وضعیت سازمان مجاهدین و تغییرات پیش آمده به ایـن                

. انـد  رخی از ایشان از سازمان مغبون شـده نتیجه رسیدند که در حمایت مادی و معنوی ب 
و سـهم   ) عج(کردند که چرا پولهای امام زمان         به اصطالح برخی احساس شرمندگی می     

اند، گروهی که بخش اعظمی از آن نهایتاً بـه           را در اختیار این گروه قرار داده       …خمس و 
  .مارکسیسم گرویدند

نی شـیرازی، طالقـانی، هاشـمی        از جمله منتظری، ربا    1355لذا ایشان در اوایل سال      
جویی افتادند   به فکر چاره1354 در اواخر …ی کنی، الهوتی و   رفسنجانی، انواری، مهدو  

و پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت به فتوایی رسیدند، که این فتوا بعدها محل حرف            
  . و حدیث و جریانات بسیاری شد

تـه محـوری بـود؛ یکـی تکفیـر           صادر شد حاوی دو نک     1355این فتوا که در خرداد      
کمونیستها و نجس دانستن آنها، که بر اساس آن نشست و برخاست، هم سفرگی و هـم                 

در محور دوم راجع به مجاهدین بـه ایـن نتیجـه            . شد  غذا شدن با مارکسیستها حرام می     
انـد اگـر      رسیده بودند، آنهایی که از این سازمان تا حاال در راه مبارزه کشته و اعدام شده               

شان به عنوان شـهید بـرده         اند، شهید نیستند و نباید اسم       گاهانه به طرف مارکسیسم رفته    آ
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انـد مـا اکنـون دربـارۀ آنهـا            اند و کشته شده     شود و اگر ناآگاهانه به سوی کمونیسم رفته       
توانیم بدهیم ولی کسانی که اآلن ادامـه دهنـده مـسیر گذشـته هـستند، جـزء                    نظری نمی 

کشته هم شوند شهید نیستند، مگر اینکه ایدئولوژی خودشـان را           مسلمانها نیستند و اگر     
قرار شد  . تغییر بدهند و باید تکلیف خودشان را معلوم کنند و از کمونیستها جدا بشوند             

این نظر و فتوا از بندی به بند دیگر و از زندانی به زندان دیگـر بـه طـور شـفاهی نقـل                        
  .شود

شناختند و معتقـد بودنـد کـه بـاالخره            میمجاهدین، روحانیون را به عنوان قشر دو        
کنند و در صدد بودند تـا تـضادهای موجـود را هـم رو                 روزی با این قشر تضاد پیدا می      

اند، گذشتگان    اما پس از صدور فتوا گفتند که این آقایان با اصول ما برخورد کرده             . نکنند
ا با اینها علنی کنـیم  از این پس مجبوریم که تضاد خود ر       . دانند  و رهبران ما را شهید نمی     

هستند » ستون سیا «و  » ارتجاع راست «،  »خرده بورژوا «اینها  : پس گفتند . و موضع بگیریم  
  .و اصالً اینها مبارز نیستند

ای طرفدار علما و به اصطالح مجاهـدین وابـسته بـه قـشر دو بودنـد،       در زندان عده 
شتند و معتقـد بودنـد       بودند که عرق مذهبی دا     …تعدادی بازاری و تعدادی هم کارگر و      

مجاهدین هم به رهبـری     . که باید حرف آقایان را گوش کنیم و از کمونیستها جدا شویم           
دانستند و با آن به مخالفـت          داری می   رجوی این کارها را ارتجاعی و در خدمت سرمایه        

این فتوا خواسته رسولی بازجو است و اینها دارنـد حـرف سـاواک را               : گفتند. برخاستند
  .اند  و سازش کردهزنند می

ترتیب در آن هنگام که زندان ملتهب، به هم ریخته و جو سیاسی خرابی پـیش                  بدین
توان کـه   ناای از زندانیان      آمده شکاف عمیق شده بود، موجبات بریده شدن و افتادن عده          

  .تحمل این اختالفات را نداشتند، فراهم آمد
  

  اصحاب فتوا و مجاهدین
من آن زمان در کمیته مشترک      . تلف و متفاوتی در برداشت    این فتوا آثار و تبعات مخ     

  .خبر بودم گیری فتوا بی کلبردم و از جزییات و نحوه ش به سر می
، عراقـی، الجـوردی،     10، تعدادی از جملـه کچـویی، عـسگراوالدی        1355در اواسط   

ــدری ــادامچی 11حی ــان(، ب ــشی12)بادامچی ــدی13 ، قری ــد محم ــاس  ، محم ــانی، عب گرگ
البته برخـی از ایـشان از    . ( را از بند یک به بند دو آوردند        …رفیعی و ، جلیل   14فر  مدرسی

این افراد با ورودشان جریان فتوا و اجرای آن را مطـرح کردنـد، از               )  بودند 2قبل در بند    
به این گروه باید تعدادی از اعضای گـروه         . این رو ایشان به اصحاب فتوا معروف شدند       

یشان طرفدار جدایی مطلـق از کمونیـستها بودنـد و           ا. دکتر اعظمی را افزود که لر بودند      
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گفتند همه چیز اعم از ظروف غذا تا برنامـه مالقـات و دستـشویی و حمـام بایـد از                     می
  . چپیها جدا باشد

رجوی و دیگر سـران سـازمان       . مجاهدین در برابر موضع اصحاب فتوا جبهه گرفتند       
ما چون این فتوا را     «: رجوی گفت . مخالفت شدیدی در برابر این فتوا و نظر ابراز کردند         

کنیم همان طور  دانیم با آن مخالفیم و مبارزه می ضد انسانی، ضد خلقی و ضد جنبش می   
دهیم، با ایـن اقـدام ضـد انقالبـی هـم              کنیم و در این راه خون می        که با رژیم مبارزه می    

  » .کنیم و لو اینکه کشته شویم مبارزه می
روزی، حـسین منتظرحقیقـی و دو ـ سـه نفـر      بهزاد نبوی، مهدی خمسی، صادق نـو 

خواستند بـه نحـوی بـا         دیگر از دوستان، طرفدار مسالمت، دوستی و وحدت بودند، می         
اما بهزاد در این میـان اشـتباه اسـتراتژیک کـرد کـه              . گذشت طرفین، جمع را حفظ کنند     

او در این اوضـاع و احـوال بـرای شکـستن انحـصارطلبی              . خیلی برایش گران تمام شد    
) بـرادر کـوچکتر  محمـد      (نژاد    وقتی با احمد حنیف   . ران مجاهدین دست به کاری زد     س
با اطمینان و اعتمادی که به احمد داشت شروع کرد به تحریک وی که اآلن               . اتاق بود   هم

مجاهد واقعی من «فرصت مغتنم و شرایط خوب و فضای مناسبی است تو اعالم کن که   
و ایجاد انـشعاب کـن،      » …گذاران هستم و     و بنیان  نژاد  دار محمد حنیف    هستم، من میراث  

. شوند ما هم پشت سرت هستیم، و به این ترتیب مسعود رجوی و دیگر سران ایزوله می
احمـد بعـد از     . مورد به احمد اعتماد کرده بـود        این زرنگی بهزاد کار دستش داد زیرا بی       

وی منتقل کرده بود و     این گفتگو، تمام حرفهای بهزاد را به موسی خیابانی و مسعود رج           
لذا بهزاد را بایکوت و شروع به تخریبش کردنـد          . آنها از این عمل خیلی ناراحت شدند      

گفتند فالن فالن شده تو خودت بـه دسـت مـا مـسلمان                زنند و می    و تهمتهایی به او می    
 خالصه اختالف و ضدیت عجیبـی بـین         …کنی و   شدی، حاال به ایدئولوژی ما انتقاد می      

  15.اد و هوادارانش افتاد و عمق گرفتسران با بهز
شناختم و با آنها دوستی داشتم و هم با طرز تفکـر       من هم طرفداران فتوا را کامالً می      

دانستم که در هـیچ صـورتی اینهـا           می. مجاهدین آشنا بودم ومدتها با آنها سر کرده بودم        
، )کردنـد   که نمی (ند  کرد  حتی اگر مجاهدین به فتوا عمل می      . توانند با هم کنار بیایند      نمی

. شـناختم  من این دو را کـامالً مـی  . توانستند با آنها زندگی کنند   باز هم اصحاب فتوا نمی    
گفتنـد ایـشان      دانستند می   کسی مثل الجوردی و کچویی اصالً مجاهدین را مسلمان نمی         

آویـزی بـود بـرای      به هر حال فتـوا دسـت  . خوانند و کمونیست هستند به دروغ نماز می  
  . ف و جدایی این دو گروهاختال

در ابتدا فتواییها در یک اتاق جمع نبودند و پلیس آنها را در اتاقهای مختلـف پخـش    
فقط موقع غـذا خـوردن در یـک جـا جمـع             . کرده بود و آمار آن هم دست خودش بود        
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مـن گـر چـه در    . خوردند، تعداد آنها به یازده نفر رسـیده بـود      شدند و با هم غذا می       می
پـسندیدم، ایـن شـیوۀ        مسائل با آنها هم عقیده بودم، اما تاکتیک آنهـا را نمـی            بسیاری از   

در عین حال که طرفدار جدایی کامل بودم ولی حساسیت         . برخورد برایم قابل قبول نبود    
این طور نبودم که اگـر دسـت خـیس مارکسیـستی بـه دسـتم بخـورد                . ایشان را نداشتم  

 از دست آنها به لباسم بریـزد سـریع بـروم و      الفور بروم و آب بکشم یا اگر قطره آبی          فی
تجزیـه و   . به نظر من مسائل جنبـه تقلیـدی و جنبـه عقلـی داشـت              . لباسم را آب بکشم   

تها در این برهه نـوعی برخـورد سیاسـی ـ     یستحلیل من این بود که اعالم نجاست کمون
م که  گفتم این مسئله بایکوت فکری است، اما ما چون در شرایطی بودی             می. فکری است 

قادر به تفکیک صحیح مسائل نبـودیم، مقلّـد بـودیم و چـون آقـای خمینـی و دیگـران                     
امـا قبـول نداشـتم کـه ایـن پرهیـز       . گویند اینها کافرند پس باید از ایشان پرهیز کنیم        می

  .موجب وهن دین شود و به دفع و طرد اعتقادی نداشتم
اگـر هـم اعتقـادی بـه        . شـتم کرد پرهیز دا    من از کارهایی که دافعه وانزجار ایجاد می       

کـردم و در سـر        کشیدم، صبر می    نجاست مارکسیستها داشتم دستم را پیش آنها آب نمی        
من در این مسائل با جمـع فتـوا اخـتالف           . کردم  فرصت دور از چشم آنها این کار را می        

مجاهدین هم کارها و برخوردهای فتواییها را با کمونیـستها، ضـدانقالبی و غیـر               . داشتم
خواسـتند    کسانی هم مثل بهزاد نبوی که درصدد وحدت بودند و می          . دانستند  ی می انسان

معـروف  » گـروه جوشـکار   « ایجاد کنند نتوانستند کاری از پیش ببرند، فقط بـه             مسالمت
  .خواهند بین انقالب و ارتجاع جوشکاری کنند گفتند اینها می می. شدند

شیدند که مجاهـدین را در یـک        ای ک   وضع به همین منوال بود تا گروه کچویی نقشه        
مجاهدین هـم متوجـه ایـن       . اتاق جمع کنند و در را به روی آنها ببندند و بایکوت کنند            

شـدند    آنها در اتاقها متفرق بودند و از مسائل با خبر می          . گیری کردند   نقشه شدند و پیش   
خواستند روی افرادی کـه هنـوز صـد در صـد در               جستند و می    و برای خود سمپات می    

این حرفها و برخوردها روی افراد دو طرف اثر کـرد و            . تیار آن گروه نبودند کار کنند     اخ
  . موجب دستپاچگی شد

فردی به نام حسین دُرگوشی را به زیر هـشت  . مجاهدین هم مرتکب اشتباهی شدند  
ای دائم از این اتاق به آن اتاق          او گفته بود عده   . فرستادند تا با سرگرد افشار صحبت کند      

ها  اندازند و مرتب مزاحم بچه سفره جداگانه می  . اند  ند و اعصاب ما را خراب کرده      رو  می
افـشار  . شوند، آنها را در یک اتاق جمع کنید که هم خودشان و هم ما راحت شـویم                  می

نـاراحتی شـما چیـست؟    . بعد از دو ـ سه روز، عسگراوالدی را خواست و از او پرسید 
مـا بـا    : شوید؟ عسگراوالدی گفته بود     ها می   احم بچه کنید؟ چرا مز    چرا این همه تردد می    

هم اختالفی نداریم، ما تعدادی هم پرونده هستیم، در زندان مشهد و قصر از مجاهـدین                
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خواهیم با آنهـا بـر سـر          خواهیم جدا باشیم، نمی     و مارکسیستها جدا بودیم، اینجا هم می      
. کنـیم   تـاق جمـع مـی     باشـد، شـما را در یـک ا        : افـشار گفتـه بـود     . یک سـفره بنـشینیم    

  .تر هستیم ما این طور راحت: عسگراوالدی گفته بود
اشتباه مجاهدین به میان کشیدن پای پلیس بود، چرا که پلـیس بیـشترین سـود را از                  

چند روز بعد پلیس . برد و سعی داشت که درگیریها و تضادها را تشدید کند      اختالف می 
گیرند،  خوانند و روزه می انی که نماز می   آمد و از آنجا که در ماه رمضان بودیم گفت کس          

خواننـد و   یا به پایین بروند و یا در یک اتاق جمع شوند، تا برای کسانی کـه نمـاز نمـی        
آن موقـع منظـور     . شوند مزاحمت ایجـاد نکننـد       گیرند و برای سحر بیدار نمی       روزه نمی 

خواسـت     مـی  خوانند و با این تفکیـک       فکرانش نماز نمی    پلیس این بود که رجوی و هم      
  .تضاد و اختالف موجود را تشدید کند

  
  جشنی برای آزادی

آقایان غیـوران،   . کشی من به اتاق آنها بروم       گروه کچویی مایل بودند بعد از این خط       
آمدنـد و     مرتضی تجریشی، عسگراوالدی، بادامچیان و کچویی تک تک بـه سـراغم مـی             

شان باشد تا بـه   فراد شناخته شده بین   مد که ا   آ  خواستند که پیش آنها بروم، بدشان نمی        می
ضمناً با ایـن حرکـت، سـمپاتهای ایـن خـط            . عنوان پایگاهی تبلیغی از آن استفاده کنند      

اما از آنجا که من به این تاکتیک اعتقادی نداشتم          . پیوستند  نیز به آنها می   ) مستقل(فکری  
صالح  قبول ندارم و     من با شما رفیقم، عالقه دارم، ولی برخوردهای شما را         : اعالم کردم 

دهم، با    من نیست که به جمع شما بپیوندم، اما به رفت و آمد خود به اتاق شما ادامه می                 
حرفهای مجاهدین را هم در برابر شما قبـول نـدارم، ولـی از              . خورم  شما غذا و میوه می    

و به صـالح هـم نبـود      . به صالح من نیست   ) پیوستن به جمع شما   (نظر سیاسی این کار     
سته و گریخته شنیده بودم که رژیم قصد دارد تا تعدادی از اصحاب فتـوا را آزاد                 زیرا ج 

  .کند
تعدادی از اصحاب فتوا از زمان قتل حسنعلی منصور در زندان بودنـد و ده ـ دوازده   

. شان هم زیاد بود گذشت، دیگر خسته شده بودند، سن و سال      شان می   سال از محکومیت  
کنند  شوند و کار مخفی نمی یرون بیایند دیگر چریک نمیدانست که اگر ایشان ب  رژیم می 

. و حداکثر در حد کارهای علنی و هیئت و جلسات تفـسیر و دعـا فعـال خواهنـد بـود                    
شان با مجاهدین اگر آزاد شوند و         دانست این تعداد به جهت مخالفت       همچنین رژیم می  

از طرفی  . ضرری نداشتند کنند، پس آنها برای رژیم        بیرون بروند علیه مجاهدین تبلیغ می     
خواست کمـی     می) المللی  برای فروکش کردن برخی اعتراضات داخلی و بین       (هم رژیم   

 را بـه زنـدان      …لذا افرادی چون عسگراوالدی، انواری، حیدری، عراقی و       . آزادی بدهد 
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 مـورد عفـو قـرار داده       16 بهمـن  15قصر برد و طی جشن سپاسی بـه مناسـبت سـالگرد             
  17.آزادشان کرد

شدم، در حـالی      پیوستم، با آنها آزاد می      ترتیب اگر من هم به جمع این گروه می         بدین
که در آن برهه اعتقادی به آزادی نداشتم و الزم بود که تحمل کیفر کنم و محکـومیتم را             

ای را به دالیلی جمع کرده و با خود همراه نموده بودم، جریانی مـستقل                 من عده . بکشم
اگـر در   . ته موضع مشخص و مستقلی اتخاذ کرده بـودم         راه انداخ  …از چپ و مجاهد و    
  .شد ای ضربه روحی وارد می شدم حتماً به عده این شرایط آزاد می

  
  در میان خطوط

مجاهدین هـم بـی   . شان نرفتم به هر روی من به جمع این افراد وارد نشدم و به اتاق       
تر   آنجا راحت . نجاستتو جایت آ  : گفتند  می. میل نبودند که من به جمع فتواییها بپیوندم       

. …فکـری نـداری و   خـوانی و هـم   هستی، در اینجا کسی با تو کاری ندارد، تو با ما هـم         
: گفـتم . شان باش   مسعود رجوی برایم پیغام فرستاد که رفقایت آنجا هستند، برو و همراه           

کنم   دهم برایم تعیین تکلیف کند، هر جور که دلم بخواهد زندگی می             به کسی اجازه نمی   
من هـر   . توانید مرا بیرون کنید      هر جمعی که مایل باشم، خواهم ماند، شما هم نمی          و در 

روم و تا زمانی کـه نخـواهم در همـین جمـع               ساعتی که خودم بخواهم به جمع آنها می       
 را تحریک کردند تا بـه سـراغم بیاینـد و    19 و مجید معینی  18آنها مهدی بخارایی  . مانم  می

تر هستی،  بروی راحتفالنی اگر تو آنجا  : گفتند. عدم کنند برای رفتن به نزد فتواییها متقا     
بـا آنهـا    . توانی زندگی کنـی     تر می   کنند، پیش رفقایت راحت     ها تو را اذیت می      اینجا بچه 

مگر شـما پلـیس     ! به هیچ کس ربط ندارد که من کجا باشم        : برخورد تندی کردم و گفتم    
دانم و کارم را هم بلدم،       خوب می من وظیفه خودم را     ! کنید؟  هستید که تعیین تکلیف می    

شـان   ها که نتوانستند تصمیم و سیاست بعد از این اصرارها و حیله  . تر ندارم   نیاز به بزرگ  
برای اذیت کردن من، دو نفر چپـی        آنها  . را بر من تحمیل کنند از راه دیگری وارد شدند         

ید، اگر بروید راسـتها     شما همین جا بمانید و نرو     : را در اتاق نگه داشتند و به آنها گفتند        
چپیهـا ماندنـد    . شما بمانید تا ما بتوانیم عزت را از این اتاق بیرون کنیم           . شوند  مسلط می 

هـای رده   در این اتاق غیر از مسعود رجوی، یکی ـ دو نفر دیگـر از بچـه   . من هم ماندم
ـ       آنها فکر می  . داد  باالی سازمان بودند که به آنجا حالت مرکزیت می         ودن کردند مـن بـه ب

خواستیم از این اتاق برویم ولی        ما می : آن دو چپی گفتند   . دهم  چپیها حساسیت نشان می   
من با . مانم از نظر من هیچ اشکالی ندارد شما بمانید من هم می        : گفتم. به ما گفتند بمانیم   

کردیم، حتی من شبها پهلوی یکـی از          زدیم، بحث و صحبت می      قدم می . اینها رفیق شدم  
رفتم؛ کتـاب   روزها معموالًدر اتاق نبودم و به این طرف و آن طرف می          . یدمخواب  اینها می 
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وقتی به . نشستم خواندم و یا در اتاق تلویزیون به تماشای اخبار و فیلمهای پلیسی می می
کننـد،    های سازمان دو تا دو تا، سه تا سه تا، پچ پچ مـی               دیدم که بچه    گشتم می   اتاق برمی 

گویی که یـک سـاواکی وارد اتـاق شـده           . کردند  ن را قطع می   اما با ورود من، حرفهایشا    
نشستم، با لباسهایم ور      خیال یک ساعت آنجا می      من هم بی  . شدند  است، همه ساکت می   

شـد    بعد از ساعتی که اعصاب آنها خرد می       . کردم  رفتم یا با کتاب خود را مشغول می         می
در هر اتاقی من دو ـ سه سمپات  . آمدم خورد، بلند شده بیرون می شان به هم می و برنامه

مجاهدین سعی داشتند که    .  در آن اتاق هم چهار سمپات داشتم        .داشتم که پراکنده بودند   
بـه آنهـا گفتـه      ) مـن و سـمپاتهایم    (ما  . شدند  ما را از آن اتاق بیرون کنند ولی موفق نمی         

ان نباشـد   مـ   بودیم جمع یک ضابطه دارد، ما این ضوابط را تا جایی که مخالف اعتقادات             
کنیم و هر جا که ببینیم مخالف اصول و عقایدمان باشد رعایت نخواهیم کرد،           رعایت می 

  .از کسی هم ترس و واهمه نداریم
آوردند کـه     در مالقاتیها غالباً برای افراد میوه می      . دادند  در اوین به ندرت مالقات می     

مـان    گفتند ما میـوه     فتند، می ر   وقتی به مالقات می    2اما افراد اتاق    . شد  بین همه تقسیم می   
گیریم، بـه چپیهـا هـم بـه خـاطر رعایـت               دهیم و از آنها هم میوه می        را به مجاهدین می   

این کار توهین بـه آنهـا بـود و چنـین            . گیریم  دهیم ولی نمی    مسائل انسانی فقط میوه می    
  .وضعی را نپذیرفتند

یـک بـار   . دادنـد   نمی2تاق دادند ولی به افراد ا شان را به چپیها می   مجاهدین نیز میوه  
ای آورد و      از مالقـات کـه برگـشت میـوه         2حسین منتظرحقیقی از طرفداران افراد اتاق       

) 1اتـاق شـماره     ( در آن موقع ارشد اتاق آنهـا         20رجایی. به اتاق دوییها هم بدهید    : گفت
به ها را تقسیم کرد و  او به خواسته منتظرحقیقی میوه. بود و به تیپ فکری ما نزدیک بود      

 دوییها داد، البته آنها قبول نکردند گفتند که اگر میـوه را بگیرنـد موجـب درگیـری                    اتاق
وقتی آمدم محمد حیاتی که ارشد اتاق ما بـود          . موقع تقسیم، من در اتاق نبودم     . شود  می

این میوه سهم حسین منتظر حقیقی است اما چون به اتـاق دوییهـا داده مـا از آن                   : گفت
زننـد، شـما اگـر         مجاهدین و سمپاتهای ما دست بـه ایـن میـوه نمـی             کنیم،  استفاده نمی 

ما که چهار ـ پـنج نفـر در آن    . ای نیست خوریم، مسئله ما گفتیم می. خواهید بخورید می
اتاقهای دیگر هم به    . مجاهدین، بقیه را برگرداندند   . اتاق بودیم سهم خودمان را خوردیم     

، از جمع نوزده نفـری، ده نفرشـان از          4اره  مثالً در اتاق شم   . کردند  همین شکل عمل می   
در اتاق شـماره یـک      . شان را برگردانده بودند     جمله بهزاد نبوی میوه را خورده بقیه سهم       

  . قدر ماند تا خراب شد ها در گوشه اتاق آن این میوه
ها در بازی یا سـایر مواقـع           به کار پانسمان وارد بود، وقتی بچه       21شاپور خوشبختیان 

در همین اوضاع و احوال، یکی از       . رفت  شد به کمک آنها می      ن زخمی می  دست و پایشا  



  
  
  
  

 407 □ مرزبندیهای ایدئولوژیک

کننـد، او دو   به او میوه تعارف مـی    . رود  می) شماره یک (ها برای پانسمان به آن اتاق         بچه
  .آورد دارد، یکی را خورده دیگری را با خود می عدد سیب بر می

) مثـل پرتغـال   (ترش     میوه توانستند  ها مریض بودند و نمی      در آن موقع دو نفر از بچه      
میوه مال من است به فالنی      : شاپور سیب را به مسئول میوه آن اتاق داد و گفت          . بخورند

تواند میوه دیگری بخورد لزومی هم ندارد که بگـویی            کند و نمی    بدهید که دلش درد می    
مـسعود  . کنـد   ارشد آن اتاق بـا مـسعود رجـوی مـشورت مـی            . سیب از کجا آمده است    

ایـن  .  شاپور یا باید خودش آن سیب را بخـورد و یـا آن را پـس دهـد                 ! نخیر: گوید  می
بابا، این : تا اینکه صدای شاپور بلند شد و گفت. سیب، سه ـ چهار روز در آن اتاق ماند 

مـن سـیب را     : خورید؟ بهـروز ذوفـن گفـت        شود، چرا آن را نمی      سیب دارد خراب می   
 او اعتـراض کـرد کـه چـرا سـیب را             شـاپور بـه   . خورم، برایم مهم نیست، و خـورد        می

مـشاجره و بحـث بـاال       . خوردی، من آن را برای مریضها آورده بودم و تو سالم هـستی            
مسعود رجوی و سمپاتهایش به طرفداری از بهروز وارد دعوا شدند و به شـاپور   . گرفت

! کـشی   میدان نیست که شاخ و شانه می        ای، اینجا چاله    گفتند تو اینجا عامل تحریک شده     
مـن از پـشت در حرفهـای آنهـا را           . عد با او گالویز شدند و او را تهدید به قتل کردند           ب

انـد، بـرو      تو آلت دست دیگران هستی و آنها تو را تحریک کرده          : به او گفتند  . شنیدم  می
دیدم که او را . منظور آنها من بودم . گویند خودشان جلو بیایند     بهشان بگو اگر راست می    

کردنـد   هفت ـ هشت نفری به میدانداری مسعود، هـی تکـرار مـی    کنند،  خیلی اذیت می
گوید خودش جلو بیایـد و حـرف بزنـد، تـا      کسی که تو را تحریک کرده اگر راست می    

خواهـد    شود ساکت ماند تا آنها هـر چـه دلـشان مـی              دیدم که نمی  . پدرش را در بیاورم   
همه به جای  .  اتاق شدم  یک دفعه در را باز کرده، بدون اینکه چیزی بگویم وارد          . بگویند

. نگاهی به همه انداختم، دو ـ سه قدم در طول و عرض اتاق برداشتم . خودشان برگشتند
بـاز در را بـاز کـردم و         . دوباره دعوا سر گرفـت    . نفس بلندی کشیدم و بعد خارج شدم      

سر و صدا خوابید و دعوا خاتمه       . برگشتم، این بار دیگر خارج نشدم و در جایی نشستم         
  .یافت

مـا چقـدر    : گفـتم   به خود مـی   . واقعاً این بازیها از نظر من مسخره و مشمئزکننده بود         
  !خدا چنین روزی را نرساند! خواهند فردا بر ما حکومت کنند بدبختیم، که اینها می

 به مناسبتهای مختلف،    2گرفتند، اما افراد اتاق       مجاهدین در اعیاد مذهبی، مراسم نمی     
گرفتند و مجاهدین را هـم         حتی عید نوروز مراسم می     …ومبعث، عید قربان، غدیر خم      

به یـاد دارم کـه در شـب عیـد     . رفتند کردند، ولی هیچ کدام نمی     برای شرکت دعوت می   
 به دیدن مجاهدین رفتند، ولی مجاهدین بازدید آنها را          2های اتاق     بچه) 56سال  (نوروز  

ن چپیها رفتند، مراسـم داشـتند و   پس ندادند، اما سه ـ چهار مرتبه در باال و پایین به دید 
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نمایش جمعی درست کرده به تماشا نشسته بودند، اتـاق دوییهـا را هـم شـرکت نـداده                   
کردند   شرکت می ) مجاهدین( آنها    به عنوان احترام در مراسم    ) اصحاب فتوا (اینها  . بودند

 و داشـتند   احتـرام متقابـل را نگـه نمـی        ) مجاهـدین (رفتند ولـی آنهـا        و به دیدارشان می   
  .دادند بازدیدها را پس نمی

چپیها بـین خودشـان اخـتالف بـه     )  اردیبهشت ـ روز کارگر 11(در روز اول ماه مه 
مجاهدین هم که آن    . توانستند مراسم برگزار کنند     شدند و نمی    آمد و درگیر می     وجود می 

م چپیها ه . گرفتند  گرفتند، برای اول ماه مه جشن می        قدر دگم بودند و هیچ مراسمی نمی      
کردند؛ میوه، شیرینی، صـبحانه مفـصل         در این روز پرخوری می    . آمدند  به این مراسم می   

مـا در ایـن مراسـم شـرکت         ! به نام کارگر بود و به کام اینهـا        . خوردند  می) کره و عسل  (
کارگر در فقر است و شما بـه        . کدام کارگر در چنین وضعی است     : گفتیم  می. کردیم  نمی

  ! آید ارگر بیچاره که کره و عسل گیرش نمیک! کنید نام او پرخوری می
مجاهدین، اتاق دوییها را بایکوت و هر نوع مراوده و صحبتی را با آنها ممنوع کـرده                 

دادند ولی به چپیها هـر        خواستند مجاهدین نمی    گیر می   مثالً اگر اتاق دوییها ناخن    . بودند
.  بگیـرد البالغـه  نهـج آن و  دکتر شیبانی توانسته بود یک قـر      . دادند  خواستند می   چه که می  

 را به شش بخش قسمت و هر قـسمت را جداگانـه   البالغه نهج. چون کتاب دیگری نبود   
هر کدام از ایـن قـسمتها در بـین شـش اتـاق              . با خمیر نان، جلد و صحافی کرده بودیم       

گـاهی  . مثالً از صبح تا ظهر در فالن اتاق و بعد از ظهر در اتـاق دیگـر بـود    . چرخید  می
 بود، چرا که این کتاب متعلق به مجاهدین نبود تا جلو            2 این مجلدات در اتاق      بعضی از 

خواستند به اتاق دوییها این کتـاب را بدهنـد و یـا               اگر مجاهدین می  . تبادل آن را بگیرند   
کردنـد و حاضـر نبودنـد در را بـاز کننـد و                بگیرند از طریق دریچه در ایـن کـار را مـی           

  .اصحاب فتوا را ببینند
 کـافر و ضـد انقـالب         !گفتنـد شـما نجـس        دوییها می   ینکه مجاهدین به اتاق   جالب ا 

  . شود گفتند اگر ما به اتاق دو برویم پاهایمان نجس می می! هستید نه چپیها
مجاهدین در هر اتاقی دو نفر چپی نگه داشته بودند تا افراد مستقل و یـا کـسانی را                   

در اتاق ما هم برای اینکه مرا اذیت        . کنند دوییها سمپاتی داشتند، اذیت       که نسبت به اتاق   
یکی از آنها محمـدعلی     . و وادار به خروج از آنجا کنند دو نفر چپی را حفظ کرده بودند             

هر روز یکی ـ دو نفر در هـر اتـاقی کـارگری     . ملکوتیان بود که خیلی خشن و تند بود
کردنـد، اتـاق را      انداختند و جمـع مـی       کردند، سفره را می     کردند، ظرفها را خشک می      می

   ….کردند و نظافت می
دانستند من مقلد و قایل به رعایت نجاست و پاکی مارکسیستها هستم،              از آنجا که می   

بـا  . دو نفر چپی اتاق ما را مسئول کرده بودند تا همیشه و هر روز ظرفها را خشک کنند                 
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گـویی    ه مـی  تو ک : پرسیدند  خوردم، مجاهدین عمداً می     این حال من غذا را همان جا می       
: گویـد   اسـالم مـی   : گفتم  می. خوری  اینها نجس هستند پس چطور در این ظرفها غذا می         

ظرفهـا را خـشک کننـد، مـن         ) چپیهـا (، من که ندیدم اینها      )تجسس نکنید (والتَجسسوا  
. کـنم   دهند این مـسائل را رعایـت کـنم کـه مـی              وظیفه دارم روزی که اینها کارگری می      

مجاهـدین  . شـدم   هـا مـی     رفتم و مهمـان بچـه       تاقهای دیگر می  معموالً در این روزها به ا     
  .کند عزت تاکتیکی برخورد می: گفتند می

من حتی قبل از صدور فتوا به خاطر استنباطی که از طرز تفکر مارکسیـستها داشـتم                 
کردم اما مراقب رفتارم بودم و تا به جای جذب، آنها را دفع               جانب احتیاط را رعایت می    

 برای آنها احترام قایل بودم و با بسیاری از ایشان دوست بودم و آنهـا                ضمن اینکه . نکنم
دادم اما برخی مـسائل را رعایـت          طلبان و خودمداران ترجیح می      را بر بسیاری از عافیت    

دانستند که مـن یـک سـری مـسائل را             کردم و خود چپیها هم می       کردم، تقیه هم نمی     می
مثالً از آنجا که کف پایم      . دانستند   را می  ام  کنم طوری که حتی اخالق شخصی       رعایت می 

توانستم با دمپایی نـازک راه بـروم، لـذا     زخم شده و بعد گوشت اضافه آورده بود و نمی       
پوشیدند   کردند و آن را نمی      دانستند و رعایت می     چپیها می . یک دمپایی مخصوص داشتم   

ن وضـعی بـرای   در چنـی . کردنـد  فهمیدنـد و آن را بـه پـا مـی     اما بعضی از ایـشان نمـی   
آوردم و حتی، با دمپایی دیگـری         رفتم و دمپایی را از پای طرف در نمی          گردی نمی   حیاط
اما بعـضی از ایـن      . کردم  شستم و پا می     کردم می   ام را پیدا می     رفتم، و هر وقت دمپایی      می

شان کهنه بسته یا رنگ مالیده و عالمت زده   آقایان برخوردهای خوبی نداشتند، به دمپایی     
اگرچـه  . کردند تا مـسئله بـه وجـود آیـد      بعضیها هم عمداً دمپایی آنها را به پا می        . ندبود

رفتنـد و در      پوشیدند، و یک دفعه این آقایان بـه حیـاط مـی               بعضیها توجه نداشتند و می    
بینـی کـه      مگر چشمت کور است؟ مگر نمـی      : گفتند  گرفتند و می    راهرو یقه طرف را می    

اگـر لباسـم را   . خوردهـا و مـسائل اعتقـادی نداشـتم         من بـه ایـن بر      …عالمت دارد؟ و  
رفـتم تکـان مـی     گرفتم و به حیاط مـی  انداختم، به دست می شستم روی بند آنها نمی   می

در اتـاق، چپیهـا شـطرنج و تختـه نـرد بـازی              . شـد   چرخاندم تا نیمه خشک می      دادم می 
ای از    ر گوشـه  کردند، من هـم د      خواندند و بحث می     کردند یا کتابهای مارکسیستی می      می

گاهی متکایی زیـر سـرم   .  آنها نشوم نشستم، تا مزاحم می) نزدیک در و بدترین جا (اتاق  
گذاشتم باالی سرم هم یک پالستیک بود که لباس شسته شده و نیمه خشکم را روی                  می

دانستند و کسی لباسش را جـای لبـاس مـن     آنها هم می. کردم تا خشک شود آن پهن می  
کردم، و به صورتی که آنهـا نفهمنـد           گذاشت من با او دعوا نمی        می گذاشت، اگر هم    نمی

  .کشیدم بردم آب می پالستیک را می
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شستند اما اصحاب فتوا به خاطر اینکه اینها مارکسیستها     در کمون، ظرفها را با هم می      
گفتند اول غذای ما را بدهید تا کفگیر و مالقه، به ظرفهای آنهـا                دانستند، می   را نجس می  

رفتنـد از آنجـا چـای         رد؛ در حالی که در انتهـای بنـد، سـماوری بـود و همـه مـی                 نخو
چای ما را در ایـن      : گفتند  آوردند و می    این آقایان یک کتری دم نگهبانی می      . داشتند  برمی

مـن  ! خـوریم   خورد، چـای نمـی      ما از آن سماور که دست چپیها به آن می         . کتری بریزید 
  !ستاینها چای نخورند بهتر ا: گفتم می

 را آب    رفتنـد و دوبـاره آن      شـستند آنهـا مـی       رفتنـد دیـگ غـذا را مـی          اگر چپیها می  
گفتم که این کارها و برخوردهای شـما          به آنها می  . گذاشتند  کشیدند و دم نگهبانی می      می

  .شود موجب سوءاستفاده ساواک می
  

  بایکوت 
 مجاهـدین بـه     در زمانی که هنوز تغییر ایدئولوژی سازمان رسمی و علنی نشده بود،           

دادند و روابط عمیقی با آنها برقرار کـرده بودنـد کـه معترضـین بـه آن بـه                      چپیها بها می  
  .شدند شدیدترین وجهی تنبیه و بایکوت می

در اوین هم این روند به مراتب شدیدتر ادامـه داشـت و مجاهـدین بـه هـر وسـیله                     
بـه هـر    . ایعه داغ بـود   بازار برچسب زدن و ش    . داشتند  ممکن مخالفین را از سر راه برمی      

: گفتند  اگر کسی بازاری بود می    . زدند  کسی که مخالف عقاید و نظر آنها بود برچسبی می         
: گفتند اگر تیپ روشنفکر و دانشجو بود می. »شکمباره«و یا » دار سرمایه«، »خرده بورژوا «
اینهـا  «: کردنـد  برای بـایکوت افـراد توجیـه مـی    » 22.خصلتهای او هنوز حل نشده است   «
خورند، باید مدتی در انزوا قـرار         ارسایی دارند، خصلتهای بورژوازی دارند، به درد نمی       ن

» ساواکی«،  »بریده«،  »پلیس«، زدن برچسبهای    ».شان کم شود    بگیرند تا تنبیه شوند و روی     
  . عادی بود…و

: گفتند چسبید، می ای به آنها نمی   ای که مواضع خوبی داشتند و هیچ وصله         درباره عده 
پلیس نسبت به ایشان حساس است سعی کنید زیاد بهشان نزدیـک نـشوید، ایـن                چون  «

گفتند اینها نامـه      درباره بعضیها که هنوز به دادگاه نرفته بودند، می        » .کار به ضررتان است   
دربـاره  . نویـسند   در حالی که نامه عفو را معموالً بعـد از محکومیـت مـی             . اند  عفو نوشته 

خبر رسـیده کـه ایـشان در        «: گفتند  می. آمدند  می) مشترک (مخالفانشان که تازه از کمیته    
: گفتنـد   یا می » .کرده است   کمیته با پلیس همکاری کرده است و در سلول گزارش رد می           

و یـا   » .اش خراب بوده و بدون کتک همه را لو داده و همه چیز را گفته است                 بازجویی«
یید چون ممکن است بـرود  این ضعیف است، مواظب باشید چیزی به او نگو    «: گفتند  می

و گزارش بدهد و چون هنوز دادگاه نرفته، سعی کنید قبل از تشکیل دادگاه به او چیزی                 
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خواستند صبر کننـد و   کشید تا فرد به دادگاه برود، اینها می دو ـ سه ماه طول می . نگویید
ا زمینه را   ه  با این وصله  . گیرد  او را در این مدت زیر نظر بگیرند تا ببینند چه موضعی می            

  .کردند آماده می
. با فالنی که تازه از کمیته آمده، صحبت نکنید چرا که ساواکی اسـت             : گفتند  مثالً می 

دانـستند    حال دلیل این حرف برای کسانی که موضع درستی داشتند مشخص بود و مـی              
کـرد و مواضـع آنهـا را قبـول      که آن شخص از جمله افرادی است که آنها را تأیید نمـی  

آوردند با او برخورد تشکیالتی و جمعی         هر وقت این بدبخت را به داخل بند می        . ندارد
  . کردند کردند و تمام بند او را بایکوت می می

بـرای پـسر و     . شـد   دهی شده و با نظام تـشکیالتی اجـرا مـی            بایکوت خیلی سازمان  
دختری که به خاطر شعارنویسی دستگیر شده بودند و دست در دسـت هـم داشـتند یـا                   

ایـن انقالبـی    «: گفتنـد   کـرد مـی     داشت و از روسری استفاده می       دختری چادرش را برمی   
ایـن  «: گفتند  گذاشت می   اما کسی را که ته ریش می      » .کند  است و دارد مسائل را حل می      

بـا وی حـرف     . دادنـد   حتی جواب سالم چنین کسی را هـم نمـی         » .مرتجع و دگم است   
گونه مـشورتی حتـی در مـسائل       هیچ. کردند  نمیزدند و هیچ مسئولیتی به او واگذار          نمی

نشستند، کسی حاضر به هـم کاسـه     باالجبار که سر یک سفره می     . کردند  صنفی با او نمی   
این از هر کاری بـرای زنـدانی   . دادند در ظرف جداگانه به او غذا می. شد  شدن با او نمی   

کـرد تـا      سـر مـی    این آدم مدتی در آن شـرایط      . آمد  ننگ به حساب می   . سیاسی بدتر بود  
تواند زندگی کند و به ناچار گـاهی اوقـات از اعتقـادات     فهمید در این جو نمی  اینکه می 

مجاهدین هـم از ایـن      . این تغییر موضع یا تاکتیکی بود یا عملی       . کرد  نظر می   خود صرف 
ناگهان کسی را که تا لحظاتی پیش سـاواکی  . کردند فرصت استفاده کرده روی او کار می   

شـد و     ود، بعد از نیم ساعت پچ پچ دو نفره مجبور بـه انتقـاد از خـود مـی                  و جاسوس ب  
 نیم سـاعت طـول      …شدند  یک دفعه همه با او دوست و برادر می        . خواست  معذرت می 

دادنـد کـه    کردند، گزارش می کشید که آنها هم موضع قبلی خود را رفع و رجوع می    نمی
انـد و آن فـردی را کـه جاسـوس و              اند و او را با کس دیگری عوضی گرفته          اشتباه کرده 

  .اند اند و به اینجا نیاورده همکار پلیس بود به قصر برده
شد   اگر کسی تحت این فشارها و محدودیتها حاضر به اظهار ندامت و پشیمانی نمی             

خواست، آن قدر بـه بـایکوت او ادامـه            کرد و از جمع معذرت نمی       و از خود انتقاد نمی    
غلـط  ! آقـا «: گفـت   شد و می    یا خسته می  : شد  ن حالتها دچار می   دادند که به یکی از ای       می

! حاال شد «: گفتند  شدند و می    در چنین حالتی آنها دست به کار توجیه می        » .کردم ببخشید 
او به حقیقت رسیده است، چون حقیقت روشن اسـت اگـر کـسی صـادق و ضـمیرش                   
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د بـه حقیقـت     رسد و این آدم هـم چـون صـادق بـو             روشن باشد باالخره به حقیقت می     
  ».رسید

در حالت بعدی فرد آن قـدر ضـعیف و سـست عقیـده بـود کـه در پـی بیـزاری از                      
کردنـد و وقتـی    چپیهـا هـم از ایـن فرصـت اسـتفاده مـی        . گرایید  مجاهدین به چپیها می   

دیدند کسی کمبود عاطفه و ارتباط دارد، با او ارتباط گرفتـه کمبودهـایش را جبـران                   می
گذاشتند و او ناخود آگاه و ناخواسته به دامن آنهـا             اختیارش می کردند و امکاناتی در       می
دانـستیم   ما از اول مـی   «: گفتند  در این حالت مجاهدین با قیافه حق به جانب می         . افتاد  می

چـسباند، مـا از اول        که این فرد مسلمان نیـست، بـه دروغ خـودش را بـه مـذهبیها مـی                 
های سمپاتی کـه در جریـان کـار           بچه» .شود  دانستیم که سرانجام وی به کجا ختم می         می

شـان درسـت از آب در آمـده     بینـی  و پیش! اند کردند که اینها معجزه کرده  نبودند فکر می  
. گیرنـد  کننـد و تـصمیم مـی     کردند که مجاهدین، علمی و آگاهانه فکر می         فکر می ! است
یگـری کـه    در حالـت د   . اند  دانستند که آنها خود زمینه چنین اعراضی را پیش آورده           نمی

فرد نه حاضر به قبول مجاهدین و نه چپیها بود و از ضعف اعتقـادی و شخـصیتی هـم                    
رسید که جز به نجات جان خویش و آزادی و رفتن به نـزد زن           برد، به جایی می     رنج می 

شد و اقـرار بـه        لذا حاضر به نوشتن عفونامه می     . کرد  و بچه، به هیچ چیز دیگر فکر نمی       
افتـاد، کـه پـشیمان اسـت و           لیس به غلـط کـردن و نفهمیـدن مـی          کرد و نزد پ     اشتباه می 

این فـرد   «: شدند  در این حال مجاهدین باز مدعی می      ! خواهد به مملکت خدمت کند      می
ایـن  » .کار بود، حرف ما در مورد او درست و بایکوت حقش بود             از ابتدا بریده و سازش    

 دالیل فکر کننـد، حقـایق زیـر         ها و   داد که افراد به ریشه      تبلیغات و توجیهات اجازه نمی    
  .ماند آوار دروغ و شانتاژ مخفی می

نوشتند و بـه      اغلب چپیها بودند که نامه می     .  به بعد بیشتر شد    55عفونویسیها از سال    
اما از این سال به بعد بـر اثـر شـدت            . داد  ندرت از میان مذهبیها کسی تن به این کار می         

. ذهبیها هم کسانی حاضر به عفونویسی شدند      دیکتاتوری و فشار داخل زندان، از میان م       
کرد، برخی را با یک نامه، بعضی را به توجیه و دالیل              پلیس با همه یکسان برخورد نمی     

کشید؛ اول از آنها، خبرچین و جاسـوس          کرد و بعضی را هم به لجن می         مختلف آزاد می  
هـای   مـصاحبه تعـدادی را بـه      . کـرد   ساخت و بعد از اسـتفاده از آنهـا، آزادشـان مـی              می

ــه شخــصیت و حــد انعطــاف و   تلویزیــونی و مطبوعــاتی مــی کــشاند، ایــن بــستگی ب
  .پذیری زندانی داشت سازش

کرد که چرا مبارزی که عمـری مجاهـدت          این در حالی بود که هیچ کس تحلیل نمی        
کرده، سختی کشیده و بازجویی و شکنجه را از سر گذرانده و چند سالی هم در زنـدان                  
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شـود، و      به یک باره حاضر به عفونویسی و حتی همکاری با رژیم می            بوده است چطور  
  .شود های مبارز ترجیح داده از انقالب و انقالبی بودن، متنفر و بیزار می رژیم را به گروه

ای بودند که بایکوت و دیکتاتوری هر چند طـوالنی، تـأثیری در رونـد و رویـه                    عده
مشکل اساسی مجاهـدین هـم بـا        . رفتند  میفکری و اعتقادی آنها نداشت و به راه خود          

البتـه  . شان کنند مال توانستند هر انگ و برچسبی را به آنها بزنند و لجن  ایشان بود که نمی   
توانـستند روی پـای خودشـان         ولـی نمـی   . مجاهدین در میان خود مخالفینی هم داشتند      

همـه کـسانی   . ندشد کردند و تسلیم می    بایستند لذا به طور تاکتیکی و به ظاهر کرنش می         
تعـدادی هـم اصـالً      . تفـاوت بودنـد     خیلیها بی . فکر نبودند   که در جمع بودند با اینها هم      

. گرفتنـد   دادنـد و یـا موضـع نمـی          مخالف بودند  منتهی این اختالف خود را بروز نمـی          
با مخالفی که با آنها کاری نداشـت        . زیستی داشتند   مجاهدین با مخالفین فاقد موضع، هم     

بـا ایـن فـرد حتـی        . کردنـد   گیری نمی   کرد، کاری نداشتند و جبهه      ان هم نمی  اگر تأییدش 
خطـر بـود و جـو را خـراب            این فرد بـرای مجاهـدین بـی       . کردند  خوش و بش هم می    

چـه  : گفتنـد   شد که چرا این طور است؟ می        وقتی درباره چنین فردی سؤال می     . کرد  نمی
طـور    خواهـد ایـن     ر نیست، دلش می   کار دارید او سر به کار خود دارد، اهل مطالعه و کا           

  .زندگی کند
چون کتابی آموزشـی در ایـن   . ، بادامچیان به زبان عربی مسلط بود     2از زندانیان اتاق    

گذاشـتند کـه اعـضا و         مجاهدین نمی . داد  ها درس عربی می     زمینه آنجا نبود، وی به بچه     
ی زبان عربی بودنـد     اصالً آنها مخالف فراگیر   . شان در این کالس شرکت کنند       ی      سمپاتها
ها با فراگیری زبـان عربـی    ترسیدند بچه چرا که می. ها عربی بخوانند   گذاشتند بچه   و نمی 

. دهند، آشنا شـوند  آن به خوردشان می به مزخرفاتی که آنها به نام تفسیر و برداشت از قر        
 فردی  وقتی. کردند  خواندند از آیات، تفاسیر مارکسیستی می       اینها وقتی آیات قرآن را می     

یافت که آنها چه تفکر انحرافی و التقاطی را در لوای تفسیر بیـان   خواند، در می عربی می 
پرداختنـد، بـایکوت      کنند، لذا افرادی را کـه عامـداً و عالمـاً بـه خوانـدن عربـی مـی                    می
  .کردند می

ا کرد، اما با آنهـ  بهروز ذوفن از نفرات اتاق ما، تاکتیک اتاق دوییها را خیلی تأیید نمی        
داد و  گیر، نـخ و سـوزنی مـی    زد، ناخن مراوده داشت و گاهی با بعضی از ایشان گپ می 

کـاری چنـد جلـسه بـرای          بهـروز از روی بـی     . کـرد   گرفت، ولی کامالً تأییدشان نمی      می
خیلی احساسی و عاطفی بود و وابستگی شـدیدی         . آموختن عربی پیش بادامچیان رفت    
افتـاد و    گاهی به یاد راحتیهـای بیـرون زنـدان مـی    .به خانواده، مادر و یا نامزدش داشت 

مجاهدین پس از وقـوف از حـضور        . زد  حتی بعضی شبها مادرش را در خواب صدا می        
شبها پانزده، بیـست نفـر      . او آدم بدخوابی بود   . وی در کالس بادامچیان بایکوتش کردند     
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 و لگدی به    او در خواب دست و پایی، لنگ      . خوابیدیم  در یک اتاق به صورت کتابی می      
آوردنـد   انداخت، لذا برای او حرفهای ناچسب غیر اخالقـی در  این طرف و آن طرف می    

ربـط و     کشش این حرفهـای بـی     . بهروز خیلی حساس و عاطفی بود     . و بایکوتش کردند  
 وضع بهروز به لحاظ روحـی و جـسمی خیلـی وخـیم        23.بیجا را نداشت، و مریض شد     

  شـدند یـک     اری از او نبودند حتی حاضر نمـی       یک از مجاهدین حاضر به پرست       هیچ. شد
مـان بودنـد بـه او         اتفاقاً همـان دو نفـر چپـی کـه در اتـاق            . قاشق آب به حلق او بریزند     

بعـد از چنـد روز موسـی        . کردنـد   دادند و کمکش مـی      رسیدند و به او آب و غذا می         می
 یـک طـرف سـکه   ) برخوردهـا ( با بهروز صحبت و اتمام حجت کرد که ایـن      24خیابانی
توانی در عـین مخـالف بـودن  بـا مـا               طرف دیگر سکه هم این است، یعنی تو می          است،

تفاوت باشی، موضع نگیری و در پی ارتباط با اتاق دوییها هم نباشی، مـا هـم رابطـه                     بی
ولی اگر بخواهی با مخالفین ما برنامه داشته باشی . سابق خود را با تو پی خواهیم گرفت

او هـم چـون تحمـل و    . و همین کاسه در انتظارت هستو رفت و آمد کنی همین آش       
بدون هیچ توضـیحی کـالس عربـی را         . طاقت این همه فشار روحی و روانی را نداشت        

  25.شان را دنبال کردند آنها هم با او رابطه سابق.  نرفت2تعطیل کرد و دیگر به اتاق 
  

  !، عزت، رسولی26مثلث ربانی
یستها و تخطئه اتاق دوییها، موجب شـد        مواضع مجاهدین در قبال حمایت از مارکس      

تا برخی روحانیون در برابر مجاهدین مواضع تندتری بگیرند و دربـاره ارتبـاط آنهـا بـا                  
  .مارکسیستها هشدار بدهند

برداری خود از این شـرایط و فـضا    در این اوضاع و احوال، ساواک هم به دنبال بهره      
او مرا به   . مورد بود   شتر موارد الکی و بی    برد، که بی    رسولی گاهی مرا به بازجویی می     . بود

نشستم و از  دو ـ سه ساعت می . آیم اینجا بنشین اآلن می: گفت برد و می داخل سلول می
  !پاشو برویم: گفت آمد و می بعد نگهبان می. شد او خبری نمی
گفـتم کـه در       کـردم و مـی      هـا توجیـه مـی       گشتم باید غیبتم را برای بچـه        وقتی برمی 

: گفـتم  می. کرد گفتم ولی کسی قبول نمی     جریان را به آنها می    .  گذشته است  بازجویی چه 
. رفتم آنجا، اما هیچ بحثی پیش نیامد و دو ساعت عالفـم کردنـد بعـد هـم برگرداندنـد                   

های رسولی بود تا وضعیت مرا نـزد سـایر زنـدانیان زیـر                معلوم بود که این هم از حیله      
  .جاد کندسؤال ببرد و بین من و ایشان اختالف ای

، در ادامه همین بازیهـا، یـک روز وقتـی وارد اتـاق              56 یا اوایل سال     55اواخر سال   
بـا  . سـالم کـردم و نشـستم      . بازجویی شدم، دیدم رسولی و ربانی شیرازی آنجا هـستند         

چـرا بـا ایـشان      : رسـولی پرسـید   . شناسـمش   ربانی صحبت نکردم، وانمود کردم که نمی      
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پرسـی و      بلنـد شـد و بـه سـویم آمـد و احـوال              کنی؟ آقای ربانی خـودش      صحبت نمی 
  .روبوسی کرد

علت این مالقـات و     . شناختم و در زندان قصر با هم بودیم         من ربانی را از بیرون می     
در بنـد دو همـه      : دیدار از آن رو بود که روزی رسـولی بـه بنـد یـک رفتـه گفتـه بـود                    

. زنـده نیـست   عـزت کـه     : ربانی گفتـه بـود    . اند فقط عزت مذهبی است      کمونیست شده 
کی گفته زنده نیست، او     : رسولی گفته بود  .وانمود کرده بود که خبر دارد من زنده نیستم        

: او بـه ربـانی گفتـه بـود        . سُر و مُر و گنده در بنـد دو اسـت فقـط کمـی کـسالت دارد                 
مدتی است ! بله: خواهی مالقات بدهم تا او را ببینی؟ او هم از روی سادگی گفته بود            می

  !ام دهکه او را ندی
آن روز، آقـای رسـولی گفتـه بـود کـه تـو       : در اتاق بازجویی، ربانی رو به من گفت       

من که راضی نبودم، ربانی فهمید کـه        : با تندی گفتم  . خواستم ببینمت   مریض هستی، می  
روم، کـار دارم؛ شـما        مـن چنـد دقیقـه مـی       : رسـولی گفـت   . موضوع از چه قرار اسـت     

هـر موقـع    : بـه نگهبـان هـم گفـت       . واستید بروید حرفهایتان را با هم بزنید، هر وقت خ       
حدس من این بـود کـه رسـولی در اتـاق میکروفـون کـار                . توانند برگردند   خواستند می 
گفـتم و     از این رو صحبتها و مطالب را آهسته و نزدیک گوش ربانی مـی             . گذاشته است 

راحت شـود،   برای اینکه خیالم    . گفتم تا حتماً پلیس بفهمد      مباحث عادی را بلند بلند می     
دادم در صندلی یا میـز نزدیـک بـه مـا       مان را هم عوض کردیم، چرا که احتمال می          جای

  .میکروفون کار گذاشته باشند
گویـد، همـان      اهللا مـی    ابتدا به آقای ربانی گوشزد کردم که رسولی که اآلن به تو آیت            

ن بـا تـو     اهللا گفـت    زد، فکر نکن با دو تـا آیـت          کسی است که تا دو سال پیش شالقت می        
هـا بزنـی      ، که یک وقت چیزی و حرفی علیه بچه        27خوب شده است، نگذار گولت بزند     

استفاده   خواهند از تو سوء     این برخورد و رفتار اینها اآلن برای آن است که می          . یا بنویسی 
این مطلـب را    ) روحانیون زندانی در بند یک    (به سایر آقایان    . حواست جمع باشد  . کنند

. ریزنـد    روز دیگر کارشان تمام شود، همه شما را در سطل آشغال مـی             بگو، اگر اینها دو   
خواهی بگویم کـه      ما حواسمان جمع است، شنیدیم در بند دو ناراحتی، می         : ربانی گفت 

دانم که تو ناراحت من هستی ولی من هیچ وقت            می! نه: تو را به بند یک بیاورند؟ گفتم      
هم به خاطر مـن چنـین تقاضـایی از آنهـا     کنم، تو    و به هیچ وجه از پلیس تقاضایی نمی       

) مجاهـدین (تر هستم، وظیفه دارم اینجـا بمـانم و در برابـر اینهـا                 نکن، من اینجا راحت   
بخـشی از   (فکر نکن حاال کـه اینهـا        : به او تأکید کردم   . بایستم، نباید میدان را خالی کنم     

هتر همین بـود    اند  اوضاع خراب شده است، بلکه برای ما ب           مارکسیست شده ) مجاهدین
شان را مشخص کنند، گرچه این جریان ضربه بزرگی برای مـا هـم بـود                  که اینها تکلیف  
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بروز این اتفاق در این زمان بهتر از آن         . ولی هشداردهنده بود تا حواسمان را جمع کنیم       
انـد    افتاد، اگـر اآلن صـد نفـر تغییـر کـرده             است که دو سال یا چهار سال دیگر اتفاق می         

  .و سال دیگر دو هزار نفر تغییر کنندممکن بود د
این است از آنجا    ) روحانیون در بند  (نظر آقایان   : ربانی هم آهسته و خصوصی گفت     

 مسلمانها با کمونیستها با هم باشـند و          ایم صالح نیست بچه     که ما ضربات زیادی خورده    
ا آنها زندگی   باید جدا از هم زندگی کنند چون آنها از نظر اسالم کافرند و نجس، نباید ب               

این همان نقل فتوای مبنی بر کفر و نجاست مارکسیستها بود که روحانیون مستقر              . (کنند
   در برابر جریان تغییر ایدئولوژی سازمان صـادر کـرده          1354در بند یک اوین در اسفند       

  ).بودند
بایـد عـادی و معمـولی       ) غیرمارکسیستها(روابط با مجاهدین    : آقای ربانی تأکید کرد   

، چون آقایان طالقانی و منتظری، ایـدئولوژی مجاهـدین را ایـدئولوژی صددرصـد               باشد
انـد و خودشـان را        دانند، به همین دلیل اگر اینها قبول کنند که اشـتباه کـرده              مذهبی نمی 

ولی اگر بخواهند بر همان نظـر قبلـی اصـرار           . اصالح کنند، ارتباط با آنها اشکالی ندارد      
توانند از مجاهدین هـم جـدا    ه کارهای آنها اعتقاد ندارند، می مسلمانهایی که ب   کنند، بچه 

  .شوند
طـور    ای این   فکر نکنید که حاال چون عده     . نباید خودتان را ببازید   : من به ربانی گفتم   

بلکه اآلن بهترین موقعیت اسـت      . شود کرد   کاری نمی ) اند  تغییر ایدئولوژی داده  (اند    شده
اند، سواد دارنـد،      که در آن بند جمع شده     ) حانیونمقصود رو (سمبلهای اسالم   . برای کار 

بینش دارند، کتـاب هـم دارنـد، بنـشینند مطالعـه و بررسـی کننـد و ایـن دگرگـونی را                       
از خودشـان هـم انتقـاد کننـد کـه       . اند  یابی کنند که چطور چنین افرادی چپ کرده         ریشه
اآلن جـزوه   : گفـتم . شان در این میان چه بوده و تا چه حد تقصیرکار بوده و هستند               نقش

بروید و بنـشینید    . اند   حتماً پیش شما هست و به شما هم داده         تغییر مواضع ایدئولوژیک  
اند چیـست     و بر کلمه به کلمه جزوه دقت کنید ببینید اشکاالتی که آنها به مذهب گرفته              

فکـر نکنیـد کـه چـون در بیـرون           . از موضوع منحـرف نـشوید     . و به آنها جواب بدهید    
شـدگان را قبـول    ل و مبارز سیاسی ـ مذهبی وجود دارند و نظریات چـپ  های فعا گروه

ندارند، همین بس است و دست روی دست بگذارید و بپندارید آنها کامالً اسالمی فکر               
  . کنند می

او هم شروع به کوبیدن چپیها و دفاع از . در همین اثنا رسولی دوباره به اتاق برگشت 
) عوامـل رژیـم   (ی بفهمانم که موضع ما در برابر اینها         من برای اینکه به ربان    . مذهب کرد 

کنم شما اظهار نظر  خواهش می«: گفتم. باید چطور باشد، شدیداً با رسولی برخورد کردم  
شما دیگر برای دفاع از مذهب صالحیت ندارید، دفاع شما مورد قبول نیست،             . نفرمایید
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من ! گویم نه مسلمانم، میاگر شما بگویید من   . مذهب مورد قبول شما مذهب من نیست      
من نه شـاه را  . کردم دانستم با شما مبارزه نمی مسلمان نیستم، اگر من شما را مسلمان می     

شما که این همه ادعا     . دانم و نه شما را، ایدئولوژی شما ایدئولوژی ما نیست           مسلمان می 
 اصـلی   اید؟ من معتقدم که شما در این مملکـت مـروج            دارید، برای اسالم چه کار کرده     

شما اگر آزادی بدهید تا مذهب آن طـور کـه هـست و بایـد باشـد،                  . مارکسیسم هستید 
شـما بـرای    . شـود   معرفی شود، دیگر جایی و امکانی برای بروز مارکسیـسم مهیـا نمـی             

های شما    اید؟ فرهنگ شما فرهنگی مبتذل و مادی است، همه آموزه           مذهب چه کار کرده   
شود، بـا مبلغیـنش هـم کـاری           وفور هم یافت می   در سطح دانشگاه کمونیستی است، به       

ندارید، در حالی که اگر از کسی جزوه شریعتی بگیریـد، بـه پـنج ـ شـش سـال زنـدان        
  .کنید محکومش می

 را در بند توزیع کرده بودند و مـن هـم آن   جوانان رستاخیزاتفاقاً در آن روزها مجله   
تمدن پویا و تمدن ایستا نوشته بـود  ای راجع به  یک استاد دانشگاه مقاله . را خوانده بودم  

و در آخر خدا را نفی کرده گفته بود اینها زاییده ذهن بـشر اسـت و بهـشت و جهنمـی                      
وجود ندارد و بشر برای فرار از ترس مرگ، بهـشت و جهـنم را بـرای خـود سـاخته و                  

  .پرداخته است
ایـن  ) رسـتاخیز (گیـر شـما     ایدئولوژی شما این است، حـزب همـه    : به رسولی گفتم  

ایدئولوژی را دارد و این آقا حرفهایی را که در این مجله زده است در هیچ کجای دیگر                  
گویم شما خود مروج مارکسیـسم هـستید،    توانسته است بنویسد، به این دلیل که می     نمی

  .ین هم ایدئولوژی حزب حزب شاهنشاه است و ا28حزب رستاخیز
! تـر   آهـسته : در اینجا بحث من با رسولی خیلی تند شده بود که ربانی به مـن گفـت                

رسولی کـه خیلـی     . طور برخورد و تکلیفم را مشخص کنم        نه، من باید با این، این     : گفتم
کـنم، دوبـاره      برمت و اعـدامت مـی       کم آورده بود شروع به پرخاش و تهدید کرد که می          

زودتر اعدامم کن تـا     . برو بابا، مرا از تاکسی خالی نترسان      :  گفتم … و  دگاهفرستمت دا   می
مردیکـه  : گفـت ! افتمهـا   از شرت راحت شوم، این قدر مرا نترسان، یک موقع پـس مـی             

  ! …بلند شو برو گم شو! خفه شو! قرمساق بی همه کس
خـود  دانستم که مجاهـدین    مطالب آقای ربانی برایم جالب بود و تازگی داشت، نمی         

 از 29اند، مثالً حـسین جوانبخـت   آگاه) قایل شدن به جدایی از مجاهدین هم      (از این نظر    
از بند یک، کـه هـم پرونـده         » سیدمحمدعلی قریشی «افراد هیئت ما که در بند دو بود با          

قبل از آن جوانبخت در وضـعیت       . کردند   می  بودند هنگام رفتن به دادگاه تبادل اطالعات      
رسـد،    دین مرتبه به مرکزیت گفتم که این پسره دارد به پـوچی مـی             من چن . مناسبی نبود 

خورد، مفت گـران      گفتند این به درد ما نمی         می. ای بگذارید و حفظش کنید      برایش برنامه 
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حتی از اینها خواسته بودم در هفته نیم ساعت یا یک ساعت با او صـحبت کننـد                  . است
م که روابط و اوضـاع تغییـر کـرد و او را             اما بعد از دادگاه وی، دید     . کردند  که قبول نمی  

روزی سه ـ چهـار سـاعت هـم بـا او برنامـه       . ارشد اتاق کردند و به او مسئولیت دادند
برانگیز بود، اما بعدها فهمیدم       این تغییر وضعیت و برخورد همیشه برایم سؤال       . گذاشتند

 که این مطالب را بـه       که او چون مسائل بند یک را به آنها انتقال داده بود از او خواستند              
بــه عبــارتی بــا او معاملــه کــرده بودنــد، و در ازای آن بــه او بهــا داده . دیگــران نگویــد

  .هایی برایش گذاشته بودند برنامه
هـا را بـرای    در هر شب و روز یکی ـ دو نفر از بچه . ساواک در اوین واقعاً فعال بود

مـسعود  . دادنـد  ند خبـر مـی  زدند و از داخل ب    بردند، بعضی حرف می     سؤال و جواب می   
بردنـد، تحلیـل و جـزوه و کتـاب در             رجوی از جمله کسانی بـود کـه او را خیلـی مـی             

 مرتـدین را در     تغییر مواضع ایدئولوژیک  او حتی جزوه    . گذاشتند تا بخواند    اختیارش می 
. گفت که در بازجویی بوده اسـت        گشت نمی   منتهی هر وقت برمی   . همان جا خوانده بود   

! سـر درد دارم   : گفـت   داد و مـی     هداری بودم، و چند تا قرص هم نشان می        گفت من ب    می
. یافتنـد  های پایین اطالعـی نمـی     شدند و بچه    فقط سران سازمان از کارهای او با خبر می        

خواست کسی از حرفهای ما مطلع شود، اما          بردند رسولی نمی    مرا هم که به بازجویی می     
از کـسی نـدارم و همـه مـسائل را بـه همـه               ای    من به او گفته بودم که تـرس و واهمـه          

  . گویم می
با اینکه من با سران سازمان از جمله مسعود رجوی سر سازگاری نداشتم و روابطـم                

گیرانـه آنچـه را       زدم، اما با دیدی احتیاطی و پیش        قطع بود، و حتی با وی حرف هم نمی        
اگر کسی هم سـؤال     . کردم  که در بازجویی دیده و شنیده و گفته بودم برایش تعریف می           

اما وقتی دیدم که اینها از حرفهای مـن  . ام گفتم همه حرفها را به مسعود گفته       کرد، می   می
گویند و حتـی   شان نیست به دیگران نمی کنند و چیزهایی را که به صالح استفاده می   سوء

. مکنند، تصمیم گرفتم مسائل را به همه بگوی دهند و مغلطه می  مسائل را وارونه جلوه می    
گفـتم    چـه خبـر؟ مـی     : پرسـید   آمد و می    گشتم و کسی می     لذا هر وقت از بازجویی برمی     

برویم داخل اتاق، تا در آنجا صحبت کنیم، یـا وقتـی همـه دوره سـفره جمـع بودنـد و                      
  .گفتم گرفتم و همه مسائل را در جمع می خوردند پنج دقیقه وقت می شان را می غذای

تر به مسعود گفـتم و فهمانـدم           ماوقع را خصوصی   بعد از مالقات با ربانی و رسولی،      
اصـالً فکـرش را     . بـه خـاطر آنهاسـت     ) بیان شده توسط آقـای ربـانی      (که این وضعیت    

از ایـن  ) مثـل جوانبخـت  (کردم که آنها خـود در جریـان باشـند و از طریـق دیگـر        نمی
م، چون  گوی  من این مطالب را به دیگران نمی      : به مسعود گفتم  . گیری باخبر هستند    موضع

درباره شماست، شما هم کاری کنید قبل از آنکه صدای ایـن جریـان بلنـد شـود، از آن                    
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مرجـع هـستند، موضـع آنهـا بازتـاب وسـیعی            ) روحانیون(جلوگیری کنید چون ایشان     
بـرای مـا مـشکلی      : رجوی گفـت  . خواهد داشت و شما را با مشکل مواجه خواهد کرد         

هر غلطی  ! است، اصالً من اینها را قبول ندارم      کنیم که درست      آید، کاری را می     پیش نمی 
شما . نه نشد : گفتم. رویم  خواهند بکنند، به ما ربطی ندارد، ما مسیر خودمان را می            که می 

باید سریع و صریح موضع خود را مشخص کنید، به هر جهـت مـن ایـن مطالـب را بـا        
  .گویم گذارم و به کسی هم نمی کسی در میان نمی

 کار اساسی برای حل مشکل نبودند، فحشهایی هم بـه طالقـانی،             مجاهدین دنبال راه  
انـد، اینهـا ضـدانقالب هـستند،          گفتند اینها خر شـده      دادند، می    می …ربانی و منتظری و   

خیانت طالقانی از منتظـری و ربـانی     : گفتند  گرفتند، می   درباره طالقانی موضع تندتری می    
آنهـا  . فهمنـد   سی ندارند، چیزی نمـی    چون منتظری و ربانی اصالً شعور سیا      . بیشتر است 

کند با ماست و طرفدار ماست و خودش         او که ادعا می   ! اما طالقانی چه  . دشمن ما هستند  
او چـون آگاهانـه ایـن فتـوا را          . داند چرا  حاضر شده فتوا را امضا کند          را سیاستمدار می  

ض بـود و    از آنجا که آقای طالقـانی مـری       . امضا کرده، پس گناهش بیش از دیگران است       
بـه او  ) یکی ظهر و یکی شـب (کرد و روزانه دو سیخ کباب بیفتک          ساواک احترامش می  

گفتند طالقانی خر یک سیخ کباب بیفتـک شـده و فتـوا را امـضا                  دادند، مجاهدین می    می
کردنـد،    طـور برخـورد مـی       آنها طالقانی را عامل پلیس معرفـی و بـا او ایـن            . کرده است 

  .برخوردشان منافقانه بود
ای بخورد، این مطالب را به دیگـران انتقـال     ز آنجا که قصد نداشتم به سازمان ضربه       ا
وقتی آنهـا نتوانـستند مـرا از        . منتظر بودم تا آنها تکلیف خود را مشخص کنند        . دادم  نمی

 بفرستند از همین موضع برای تخریبم استفاده کردند و جار           2اتاق بیرون کنند و به اتاق       
که جناح مثلث رسولی و عزت و ربـانی         : د و رفتند به چپیها گفتند     و جنجال راه انداختن   

هـای    به بچه . کند  ها را پیاده می     کشند و عزت آن نقشه      تشکیل شده است و آنها نقشه می      
خواست ولی  شان می خیلی دل. مواظب باشید به عزت چیزی نگویید: گفتند دیگر هم می

  .توانستند که بگویند عزت ساواکی است نمی
گیری من سخت برآشفته شده بود و خیلـی دلـش             موضعاز  طرف دیگر، رسولی     از  

خواسـت    هر وقت رسولی مـی    . خواست که حالم را بگیرد و در بین جمع خرابم کند            می
رسـولی  . رفـتم  کرد، من هم سریع به دستشویی می        وارد بند شود، جلو در سر و صدا می        

خواستم او را ببینم و با او دست          ه نمی من ک . داد  شد و با همه دست می       به اتاقها وارد می   
نشـستم تـا او      گاهی تا یک ربـع در توالـت مـی         . رفتم  بدهم، از روی نفرت به توالت می      

گفتند   ها می   گرفت، بچه   آمد، سراغم را می     رسولی هم متوجه بود و هر وقت که می        . برود
ـ           . دستشویی رفته است   رش آفتـابی   بعد از چند بار سرکشی، وقتی رسولی دید که در براب
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بروید صـدایش   ! رود؟  آیم عزت دستشویی می     چرا هر وقت من می    «: گوید  شوم، می   نمی
داخل شدم ولـی    . دستانم را شسته به اتاق برگشتم     . ها به دنبالم آمدند     بچه. کنید که بیاید  

چطـوری  «: رسـولی گفـت   . خودم را با خشک کردن دستانم مشغول کـردم        . سالم ندادم 
آیم تو بـه دستـشویی        چطور هر وقت من می    «: گفت» !بد نیستم  «:گفتم» !نامرد قرمساق؟ 

دانم برای خودم هم مسئله شده است که چرا هـر وقـت صـدای                 نمی«: گفتم» !روی؟  می
او در مقابـل بیـست ـ سـی نفـر از      » .کـنم  شنوم احتیاج به دستشویی پیدا مـی  شما را می

 بودند و انتظار داشتند کـه  ها همه سرخ شده بچه. ها که آنجا بودند حسابی خیط شد   بچه
رسولی چند فحش و بد و بیراه به        .  من بیفتد، که چنین نشد      اآلن با شالق و کابل به جان      

  .من داد و خارج شد
بینی، خـیطم     مردیکه قرمساق چرا تو هر وقت مرا می       : رسولی بعداً که مرا دید گفت     

آقـای  : کنـی؟ گفـتم   ر میخواهم بزنمت، تو این طور با من رفتا         حاال هم که نمی   . کنی  می
او . رو شـوم  خواهم با تـو روبـه     آیی، سراغ مرا نگیر، من نمی       رسولی، هر وقت به بند می     

دهـم و بـرایم فرقـی         دانست، به هر حال جـوابش را مـی          زد چرا که می     دیگر کتکم نمی  
هـا    جلـو بچـه   » .خواهم تو را به زیـرزمین ببـرم         عزت امشب می  «: گفت  اگر می . کند  نمی

» .خور من ملس است     توانی مرا بزنی، کتک     بیشتر از گذشته که نمی    «:  می دادم  جوابش را 
تو چقـدر پررویـی، کـاری نکـن کـه بـه             «: گفت  لذا دیگر چیزی نداشت که بگوید، می      

: پرسـید   می» .من از خدایم است که به آنجا بروم       . بفرست«: گفتم  می» !انفرادی بفرستمت 
در . تـر بـودم   در آنجا به خـدا نزدیـک     » .هستمتر    چون من آنجا راحت   «: گفتم  می» چرا؟«

) دو(نه تو باید در همـین بنـد         «: گفت  می. انفرادی عبادت، حال و صفای دیگری داشت      
  .باشی تا مجاهدین پوستت را بکنند

وقتی وارد اتاق بازجویی    . باری دیگر مرا همراه بهروز ذوفن برای بازجویی خواستند        
خواسـت تـسلط خـود را بـر       پلیس با این کارها می    . اند  شدیم، دیدیم ربانی را هم آورده     

بـه خـصوص بـه سـبب        . بینی ایجاد کنـد     زندان نشان دهد و در میان زندانیان حالت بد        
  . خراب کردنم نزد سایر زندانیان بودند ای که از من به دل داشتند خیلی در پی کینه

ی حرفهـای  رسـولی کمـ  . پرسی کـردیم  ما با آقای ربانی فقط سالم و علیک و احوال  
ای بـود کـه او را    حاضـر جـوابی مـن مـسئله       . نامربوط به ما زد من هم جوابش را گفتم        

ای باید دوبـاره      تو حرفهایت را نزده   : رسولی گفت . کرد  همیشه از دست من عصبانی می     
بنشینی و حرفهایت را از نو بنویسی و تحلیلت را راجع بـه کمونیـست شـدن سـازمان                   

بعد مرا به یک سلول و دوستم را به سـلول           . رم که بنویسم  من چیزی ندا  : گفتم. بنویسی
اما من سـاعتی در آنجـا       . بهروز را در سلول رها کردند و به سراغش نرفتند         . دیگر بردند 

نشستم که رسولی آمد و تا ساعت یک بعد از نیمه شب با من کلنجار رفـت؛ کتـک زد،                    
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ام و    خـسته : گفـتم . دیمفحش داد، ناسزا و بد و بیراه گفت، آخرش هم هردو خـسته شـ              
فرستمت، فکرهایت را بکن، چهارشـنبه صـدایت          به انفرادی می  : گفت. کند  سرم درد می  

کند که در انفرادی باشـم یـا          من چیزی برای گفتن ندارم، برایم فرقی نمی       : گفتم. کنم  می
حاال بلند شو برو داخل بنـد،       : از سلول بیرون رفت و دوباره برگشت، گفت       . در عمومی 

بازیها دیگر    شب  این خیمه : گفتم. گو که چهارشنبه تو را برای بازجویی خواهم آورد        اما ن 
  ! گویم که چیزی نگو، بگو چشم مردیکه قرمساق بهت می: گفت! چیست؟

بـرو تمـام   : بـه بهـروز گفـتم   . موقع رفتن به بند، بهروز را هم آورد و با هم برگشتیم     
بهروز گر چه قبالً ارتباطـاتی بـا        . ارمجریان را تعریف کن، هر چه تو بگویی من قبول د          

چرا کـه دربـاره او هـم از مـن سـؤال      . اش در ارتباط با من نبود من داشت، اما بازجویی 
وقتی وارد بند شدیم . نکردند، پس اگر از او بازجویی هم کرده بودند درباره خودش بود      

د اما من فقـط     عزت و مرا برای بازجویی از هم جدا کردن        «. بهروز جریان را تعریف کرد    
اش را هـم مـن توضـیح دادم کـه رسـولی در                بقیـه » .در سلول بودم و بـازجویی نـشدم       

. خواست و اینکه روز چهارشنبه هم برای بازجویی صدایم خواهد کرد            بازجویی چه می  
خواسـتند حرفهـایم را قبـول         موضع داشتم نمی  ) مجاهدین(از آنجا که من در برابر اینها        

گیری نکرده بود، باور کردنـد کـه سـه             را که در برابر آنها موضع      کنند اما حرفهای بهروز   
امـا  . به هر حال چهارشنبه شـد . ساعت در سلول خوابیده و کسی با او حرف نزده است        

  . از احضار و بازجویی خبری نشد
  

  اهالی بند یک
مجاهدین در اوین برای اهالی بند یک هـم جـو تبلیغـاتی مـسمومی درسـت کـرده                   

اگر کـسی سـمپات     » .ها و مرتجعین و ساواکیهاست      بند یک؛ بند بریده   «: ندگفت  می. بودند
نوشتند   بردند، شاید صد یا دویست نامه به اداره زندان می           اینها بود و او را به بند یک می        

انـد،    بند یکیهـا بریـده    : گفتند  می. کردند که او را از بند یک به بند دو بیاورند            و تقاضا می  
اند بـرای آزادی، بـا سـاواکیها همکـاری کننـد و در برابـر                  شدهکسانی هستند که حاضر     

بنــد «مارکسیــستهایی بیایــستند کــه اهــل مبــارزه هــستند، آنهــا بــه طعنــه، بنــد یــک را 
  .خواندند می» !هان آزادیخوا

انـد، آن    بردند، گویی آنها را به جهنم بـرده         وقتی برخی از مجاهدین را به بند یک می        
بـرعکس  . کردند از سـاواکیها ناراحـت نبودنـد         س ناراحتی می  قدر که از بند یکیها احسا     

 شویم تا از دست اذیت و آزارهای         خواست که به بند یک منتقل       آنها، ما خیلی دلمان می    
مجاهدین چنان زندان در زندانی درسـت کـرده بودنـد کـه سـاواک           . اینها راحت گردیم  

ی دیگـر بودنـد تهدیـد       خواست کسانی از تیپ ما را اذیت کنـد کـه در بنـدها               وقتی می 
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گویی عزرائیـل   » !تان را بکنند    تان به بند دو پیش مجاهدین تا پوست         فرستیم  می«: کرد  می
  . شان را بگیرد خواست جان می

خواهنـد    فکر کردم می  . ، روزی به من گفتند وسایلت را بردار و بیا         1356اردیبهشت  
در سـالن وقتـی بـه       . ظی کـردم  ها خـداحاف    وسایلم را برداشته از بچه    . مرا به کمیته ببرند   

مرا به بنـد یـک   ! از آن طرف نرو: رفتم تا از ساختمان خارج شوم، گفتند        طرف پایین می  
خواهم در همان بنـد باشـم، یـا          آیم و می    بردند، وقتی به نگهبانی رسیدم گفتم دیگر نمی       

 آقایـان   در بند یک که   : گفتند. بفرستید) 4 و   3بندهای  (مرا به قصر و یا به بندهای دیگر         
نپذیرفتند و به اجبار مرا بـه       . خواهم آنجا بروم    باشد ولی نمی  : گفتم! فکر با تو هستند     هم

  .بند یک بردند
در بند یک روحـانیونی     . دلیل امتناعم از رفتن به بند یک، شرایط و جو آن موقع بود            
ن بـا  در بند دو مجاهدی. حضور داشتند که فتوای تکفیر مارکسیستها را صادر کرده بودند     

من برای خالی نکردن صحنه و نیز بـرای  . اصحاب فتوا رو به روی هم قرار گرفته بودند   
حـال در چنـین     . نپذیرفتن تاکتیک اتاق دوییها حاضر نشده بـودم کـه بـه آنهـا بپیونـدم               

! گرفتند که عزت هم آزادیخواه شده است        رفتم اینها بانگ می     شرایطی اگر به بند یک می     
  .اند تا آزادش کنند او را به بند یک برده

آمـد،    کاری از دست من بر نمـی      . پلیس برای اجرای این دستور زندان، اصرار داشت       
در این بند روحانیون در طبقه باال و غیر مـذهبیها در طبقـه              . به ناچار وارد بند یک شدم     

برای اینکه نگویند فالنی بریـده اسـت، بـه طبقـه پـایین و نـزد غیـر                   . پایین قرار داشتند  
  .آمد و دوباره خواست که به طبقه باال بروم. ها رفتم، اما ساواک دست بردار نبودمذهبی

 و تعـدادی از     … و 30روحانیونی چون آقایان منتظری، رفسنجانی، طالقـانی، الهـوتی        
 من در این بنـد      1356تا اواخر شهریور    . های مذهبی زیر دادگاهی در بند یک بودند         بچه

ا به خصوص منتظری و هاشمی روی هم رفته خوب   بودم و روابطم با برخی از آخونده      
  .آمد شان زیاد خوشم نمی بود، و با بقیه هم زیاد کاری نداشتم و از خصلتهای

» نفـری « بردند که طالقانی و منتظری و فردی به نـام  5در بند یک مرا به اتاق شماره      
های بند دو     ات بچه در موقع مالق  . گفتند  می» اتاق بزرگ «این اتاق را قبالً     . در آنجا بودند  

مواظب عزت باشید، ساواکی است، پیش شما آمـده         «: با آنها مالقات کرده و گفته بودند      
احتیـاط  . لذا طالقانی تا مدتی از وجـود مـن در آن اتـاق ناراحـت بـود            » .تا گزارش کند  

امـا  . زد  شد و حـرف نمـی       کرد و به من نزدیک نمی       کرد و یا به قول خودش تقیه می         می
گر چـه خـودم از      . کردند  یون با من روابط خوبی داشتند و اظهار رضایت می         بقیه روحان 

بودنم در آنجا ناراحت بودم اما فرصتی بود تا برخی از مسائل بنـد دو و شـرایط و جـو                     
هـای    عالوه بر این، برنامـه    . زندان را برای ایشان تشریح کنم و از تجربیاتم سخن بگویم          
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سـعی  . رسـیدم   رهای شخصی با فرصت بیشتری مـی      به کا  دیگری نیز در این بند داشتم؛     
آقای طالقانی پیرمرد بـود و شـستن        . داشتم که به برخی آقایان در کارهایشان کمک کنم        

رفتم، بـرایش     کرد می   گاهی که لباسهایش را در حمام خیس می       . لباس برایش سخت بود   
، احتیاطاً دوبـاره  ام یکی ـ دو بار دیدم آقای طالقانی لباسی را که برایش شسته . شستم  می

از . کـرد   کشی و شستشوی من خیالش را راحت نمی         وسواس داشت و آب   . کشد  آب می 
گفتم خودتان ایـن کـار    کشیدم، می شستم دیگر آب نمی آن به بعد وقتی لباسهایش را می     

  . را بکنید
ای دو ـ سه جلسه در درس اخـالق آقـای     هفته. خواندم در آنجا کتاب و روزنامه می

چند نفر بودیم کـه از آقـای طالقـانی درخواسـت کـردیم کـه                . کردم  رکت می منتظری ش 
دانست که شرایط مساعد  می. ای دو ـ سه ساعت تفسیر قرآن بگوید، که قبول نکرد  هفته

نیست و اگر ما به کالس او برویم، سمپاتهای مجاهدین هم شرکت خواهند کرد و بـین                 
  .ما و ایشان دعوا و درگیری رخ خواهد داد

گذاشـت و بـا وی بـه عنـوان یـک آدم سیاسـی                 اک به طالقانی خیلی احترام می     ساو
اما با امثال آقای منتظری برخـورد خیلـی بـدی          . کرد نه در خط آقای خمینی       برخورد می 

بردند اما با طالقـانی چنـین         خواستند او را به جایی ببرند چشم بسته می          وقتی می . داشت
اش را نگرفتنـد   از آقای طالقانی لباس روحـانی     . کردند و همیشه احترامش را داشتند       نمی

شد  اگر منتظری مریض می. دادند که لباس روحانی بپوشد    اما به آقای منتظری اجازه نمی     
ای سه ـ چهار   ترین ناراحتی داشت هفته بردند، اما طالقانی اگر کوچک او را به دکتر نمی

ـ     بردند و همه خواسته     مرتبه او را به دکتر می      غیـر از زن و     . کردنـد   رآورده مـی  هایش را ب
توانـستند    اما تمام فامیل طالقانی می    . توانست با منتظری مالقات کند      فرزندان، کسی نمی  

داد بـه دسـت او        آوردند که پلیس اجازه نمی      برای منتظری از اصفهان گز می     . او را ببینند  
ظـری اگـر چیـزی      خانواده منت . کردند  آوردند قبول می    اما برای طالقانی هر چه می     . برسد
  . دادند تا از طریق او به دست منتظری برسد آوردند به خانواده طالقانی می می

ای با ما که در طبقه باال بـودیم           دسته. مذهبیهای بند یک، زندان اوین دو دسته بودیم       
 نفر بـودیم و  26 ـ  25ما حدود . ای که سمپات مجاهدین و در طبقه پایین بودند و دسته

که در دو خـط فکـری کـامالً متمـایز از هـم قـرار داشـتیم، اگـر در         . بودندآنها پنج نفر   
گفتیم و بعد     زدیم و حدیث می     کردیم، حرف می    شدیم، برنامه اجرا می     مراسمی جمع می  

آمدند و جداگانه و خصوصی       رفتند، تازه این پنج نفر می       ها می   شد و بچه    مراسم تمام می  
این پنج  . نشستند  ی که پشت به آقای منتظری می      زدند در حال    دور آقای طالقانی حلقه می    

حسن عنایت، حمید رضا اشراقی، مصطفی فومنی حائری، علیرضا         : نفر عبارت بودند از   
، عالوه بر ایـن در طبقـه بـاال تعـدادی از جملـه سـید عبـاس                   31کبیری و وحید الهوتی   
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نـژاد، هـادی هاشـمی، محـسن دعـاگو            ، علوی خوراسـگانی، احمـد هاشـمی       32ساالری
آبادی، علی جوادی رکعی که هوادار مجاهدین و مخالف فتوا بودند، گرچه وضـع                ضفی

) دامـاد آقـای منتظـری     (اینها به تندی خود مجاهدین نبود، اما کسی مثل هادی هاشـمی             
گفت اگر ما صبحها نمازمان قضا بشود و بعداً بخوانیم بهتـر از ایـن اسـت کـه بلنـد                       می

ن چپیها از خواب شود، یا اینکه ما نباید نمازمان          یمان باعث بیدار شد     شویم و سر وصدا   
شـویم، نمـاز را بایـد آهـسته         ) چپیهـا (را بلند بخوانیم و موجب آزار و نـاراحتی اینهـا            

  .ای نداریم گفتند ما اصالً با چپیها مسئله این آقایان واقعاً در این حد بودند و می. بخوانیم
ندند، خودشان در اتـاق دیگـری،       خوا  این چند نفر پشت سر آقای منتظری نماز نمی        

البته وقتی مـن بـه ایـن    . کردند افتاد و بقیه به او اقتدا می شان جلو می نوبتی هر روز یکی   
  . برده بودند2نژاد را به بند  بند رفتم هاشمی

اینها هیچ یک در بیرون از زندان به مجاهدین وابسته نبودند، ولی در زندان سـمپات                
ایـشان وقتـی وارد اتـاق روحـانیون          .ما جـدا کـرده بودنـد      آنها شده و صف خود را از        

کردنـد،    شدند با منتظری و هاشـمی رفـسنجانی و امثـال آنهـا سـالم و علیـک نمـی                     می
   33.شدند رفتند و دور آقای طالقانی جمع می یکراست می
شـود نمـاز       که در قصر بودم شنیدم که در روز عید فطر آن سال قرار می              56در سال   

نماز بود،  ند خوانده شود طبق مناسبتهایی از این دست آقای منتظری پیش     عید در حیاط ب   
 سـمپات    امـا ایـن بـار ایـن چنـد نفـر مـذهبی             . کرد  و آقای طالقانی هم به وی اقتدا می       
اگر نماز به امامت آقای منتظری خوانده شود، پلـیس          : مجاهدین مخالفت کردند و گفتند    

ایـن موضـعی    . ویی و انفرادی کشیده شود    فشار خواهد آورد و ممکن است کار به بازج        
بـرد و    کسی را ببرد ما را میاگر قرار است پلیس: آقای منتظری گفت  . کارانه بود   محافظه

برد، نگـران نباشـید شـما را کـه            نمازم یا آخوندها را می      با شما کاری ندارد، مرا که پیش      
مـا فقـط   «: یتاً اعالم کردنداما ایشان نپذیرفتند و بعد از چند روز رفت و آمد نها       ! برد  نمی

جالب بود که آنهـا     » .کنیم  در صورتی که آقای طالقانی برای نماز جلو بایستد شرکت می          
بـه ایـن ترتیـب آقـای     . نماز ساده هـم قبـول نداشـتند    آقای منتظری را در حد یک پیش  

توانـست تـوی      خواسـت، مـی     طالقانی اگر می  . منتظری هم حاضر نشد نماز را اقامه کند       
   34.اینها بزنددهان 

  
  :نوشتها یپ
  : شهید محمد کچویی در این خصوص گفته استـ 1
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گذرد و اآلن     دانستند که در داخل سازمان چه می         اعضای باالی سازمان می    1352دان قصر از سال     در زن «

گفتند، حتی اعـضای مارکسیـستی کـه          وقت نمی   چقدر از افراد سازمان مارکسیست هستند و این را هیچ         
  . خواندند زیاد بودند نماز می

] قلعه صحیح است    قزل[های اوین    وقتی مسعود رجوی در سلول     51گفت در سال      بهمن بازرگانی می  
چرا نماز بخوانم و به مـردم دروغ بگـویم، مـن دیگـر              ] منی که مارکسیستم  [گفتم مسعود     بودیم، من می  

اآلن مصلحت سازمان،حرکت و مبارزه مـا نیـست، تـو حـاال دو              : خوانم، مسعود برگشت گفت     نماز نمی 
دازه کافی ضربه خورده است حال از نظـر          به ان  1350سال دیگر بخوان یعنی در شرایطی که سازمان در          

او حتـی در زنـدان مـشهد    ] به این ترتیب. [ای که داریم تو دیگر ضربه این جوری به سازمان نزن     مبارزه
مبارزه اصالت داشـت و     ] امثال رجوی [برای اینها   .  مارکسیست است   ایستاد، کسی که اصالً     پیش نماز می  

  ».مسئله مکتب و اسالم دِسر کار بود
   )1358صاحبه با محمد کچویی ، زمستان م(
خانواده او بازاری و متمول بودند، اما مـرگ پـدر     .  در ارومیه متولد شد    1324بهمن بازرگانی به سال     ـ  2

بهمن هنگامی که در دانشکده فنی دانشگاه تهـران در  .  آورد  در کودکی برای او دشواریهای فراوانی پدید      
 علی باکری و انجمن اسالمی دانشجویان به سـازمان مجاهـدین            کرد از طریق    رشته مهندسی تحصیل می   

در . التحصیل شـد و بـه اسـتخدام وزارت اقتـصاد در آمـد                از دانشگاه فارغ   1346در سال   . خلق پیوست 
مـدتی  .  عضو کادر مرکزی و نیز عضو تیم نه نفری گروه ایدئولوژی سازمان بـود 1348 و 1347سالهای  

این جوان متوسط القامه، الغر اندام با صورتی سفید و کـشیده و             . وی بود مسئولیت شبکه تبریز بر عهده      
، به همـراه نـه نفـر دیگـر بـرای      1349لهجۀ مشخص ترکی او پس از ماجرای هواپیما ربایی سازمان در         

  . های الفتح در لبنان، سوریه و اردن رفت آموزش نظامی به پایگاه
ادر مرکزی، مسئول گروه منطقه سازمان بود که به         پس از بازگشت به ایران، عالوه بر عضویت در ک         

سـازی گـسترش آتـی        اصطالح مسئولیت شناسایی مناطق مختلف ایران و تماس با توده مـردم و زمینـه              
  . جنبش انقالبی مردم را به عهده داشت

 دستگیر شد و از آنجا که عضو کادر مسلحانه سازمان نبود 1350بازرگانی در فاصله شهریور تا آبان 
کرد، رژیم به سبب تالشهای خانواده او متقاعد شـد کـه از     در بخش سیاسی ـ ایدئولوژیک فعالیت می و

یک خانواده دو نفر را اعدام نکند لذا حکم او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت ولی حکـم                      
  . اعدام در حق برادرش محمد به اجرا گذاشته شد

امـا  .  به مارکسیسم روی آورده بود1350 است که قبل از سال بهمن از جمله کادرهای اولیه سازمان    
در زندان متعهد شد که تا چند سال اعتقادات خود را علنی نسازد و موجب رویگردانی ملت مسلمان از                   

  : اهللا میثمی در کتاب خاطراتش در خصوص عقاید بازرگانی نوشته است لطف. جنبش نشود
قاتی قوی بود، ولی از نظر ایدئولوژیک بـه معنـای دانـش قرآنـی     بهمن در زمینه استراتژیک و دانش طب «

در اویـن،   . آمـد   او در زمینه ریشه یابی و منشأیابی، فرد صـاحب نظـری بـه حـساب مـی                 . ضعف داشت 
 در آن جزوه با الهام از نظریه پاولوف کـه           … نوشت که ریزنویسی شده بود       منشاء ایمان ای به نام      جزوه

 نتیجه گرفته   … کار کرده بود و منشاء ایمان را به محیط خارج نسبت داده بود             درباره بازتابهای انعکاسی  
یک عمل مکـانیکی نیـست، بلکـه انـسان دارای ابعـاد تـاریخی اسـت و هـر                      بود که شناخت انعکاسی،     

بازتاب، همان نیست که    . شود  ای که در مغز انسان منعکس شود در آن ضریب تاریخی، ضرب می              پدیده
 بعدها متوجه شدم که این مطلب را لنین هم مطرح کرده است که مغز، یک اندام             …منعکس شده است    

 بهمن در آنجا نقطـۀ وحـدت        …یک عمل مکانیکی صرف نیست      اجتماعی و تاریخی است و انعکاس،       
 او در خصوص عملیات نیز معتقد بود که عملیات باید طوری باشد کـه               …اصولی جمع مجاهدین بود     
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شود که ما بسیاری از روشنفکرها را که          مبارزه با فساد موجب می    : گفت   می … روشنفکرها را بسیج کند   

  » …گاه تنها جنبۀ فکری به خودمان بگیریم مبارز هم هستند از دست بدهیم و آن
بهمن بازرگانی پس از آزادی و پیروزی انقالب از فعالیتهـای سیاسـی کنـاره گرفـت و بـه زنـدگی                      

  . ر رفتمرفهی روی آورد و به خارج از کشو
 ؛ نجــاتی، 737 و 433-432 و 417و 383؛ جعفریــان، 127-125، 121، 38، آنهــا کــه گرفتنــدمیثمــی، (

 و کـد بازیـابی   66 و  54، صـص    2/1089زادگـان، کـد بازیـابی         ؛ پرونده اصـغر بـدیع     407 و   395-396
   )Abrahamian , 89-91 ؛ 145، تاریخچه مختصر گروهکها؛ 24 ص 3/1089
پس از پایان دبیرستان در دانشکده علوم       .  در اصفهان به دنیا آمد     1327سالم، به سال    محمود طریق اال  ـ  3

اداری و مدیریت بازرگانی پذیرفته شد و در دوره دانشجویی به سازمان مجاهـدین خلـق پیوسـت و از                    
او بـا قـدی متوسـط    .  مـصون مانـد    1350وی از ضربه شهریور     . شد  کادرهای درجه دو آن محسوب می     

 متواری گردید و به زندگی مخفی روی آورد، امـا در            1351یشی و رنگ مو مشکی از سال        رنگ چشم م  
تنـدروی او   .  دستگیر و در جریان تغییر ایدئولوژی سازمان مرتد شد و به مارکسیسم گرویـد              1354سال  

او پـس از پیـروزی انقـالب جـزء          . شـهرت یافـت   » محمود طریق الکفـر   «در زندان به حدی بود که به        
مادر او در یک برنامه تلویزیونی  . بود، که دستگیر، محاکمه و اعدام گردید      » راه کارگر «روهک  مرکزیت گ 

  . خواهان اعدام فرزندش شده بود
   ) ، محمود طریق االسالم…؛ جزوه عکس و 130 تاریخچه مختصر گروهکها،(
 در  1326 به سال    فرزند اسماعیل ) »ابراهیم جواهری «ناصر و در برخی منابع      (ـ محمد ابراهیم جوهری     4

ایـن  . التحصیل شد   تکنیک فارغ   پس از اخذ دیپلم در رشته مهندسی برق از دانشگاه پلی          . تهران متولد شد  
جـذب سـازمان مجاهـدین    ) اواخر دهـه چهـل  (جوان قد بلند و چشم و مو مشکی در دوره دانشجویی       

س از آزادی از زنـدان      پـ .  دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد        1350خلق شد، و در ضربه شهریور       
او یکـی از    .  مخفـی شـد    1351بالفاصله فعالیت خود را در سازمان از سر گرفـت و از نیمـه دوم سـال                  

و   )سـید (اهللا میثمـی، بهـرام آرام         بود که در کنـار لطـف      ) خانه شیخ هادی    (اعضای خانه تیمی سرشاخه     
 مارکسیـست شـد، و از       1352او از جملـه کـسانی اسـت کـه از سـال              . کـرد   سیمین صالحی فعالیت می   

  . کارگردانان تغییر ایدئولوژی و دستیار تقی شهرام در این امر بود
 هنگامی که جوهری و همراهش در مسجدی نزدیک میـدان مخبرالدولـه بودنـد               1353 مرداد   27در  

او به دنبال تعقیب و گریزی سنگین به خانه شیخ هادی رفـت، امـا               . چاشنی بمب همراهشان منفجر شد    
جا نیز حادثه انفجار تکرار شد و خانـه و منطقـه پیرامـونی آن در محاصـره مـأمورین پلـیس قـرار                        در آن 

. جوهری با پلیس درگیر شد و به سختی مجروح گردید، اما توانست از حلقه محاصـره بگریـزد                   . گرفت
یس بـه  جراحتهای او رو به وخامت و در آستانه مرگ بود که خود را به بیمارستان رساند و در آنجـا پلـ            

  . بعدها این اقدام او شدیدترین انتقادات سازمان را به همراه داشت. وی دست یافت
او در دادگاه به حبس ابد محکوم شد و در زندان به کمون مارکسیستها رفت و با آنان محشور شـد                     

  .بود تا به خارج از کشور گریخت» راه کارگر«و پس از پیروزی انقالب نیز جزء کادر مرکزی گروهک 
آنهـا کـه     محمد ابراهیم جوهری؛ میثمـی،       …؛ جزوه عکس و     122و  121،  گروهکهاتاریخچه مختصر    (

   )438، 386، 332 ، 326، رفتند
ای لیبـرال و دمکـرات از         رغم داشـتن خـانواده      او علی .  در تهران متولد شد    1321بهزاد نبوی به سال     ـ  5

ایی را در دبـستان فردوسـی و تحـصیالت          تحصیالت ابتـد  . نوجوانی به ادای فرایض اسالمی روی آورد      
دانـشگاه صـنعتی امیـر      (تکنیک     به دانشکده پلی   1339به سال   . متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان برد       

در دانشگاه عالیق و فعالیتهای سیاسی او شدت گرفت، مدتی به عـضویت جبهـه ملـی                 . راه یافت ) کبیر
التحـصیل شـد و ضـمن         ارشد در رشته الکترونیک فـارغ      با درجه کارشناسی     1344در سال   . سوم درآمد 
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 با تعـدادی از  40در اواخر دهه . عضویت در انجمن اسالمی مهندسین، به حرکتهای مسلحانه روی آورد      

تـشکیل  » جبهـه دمکراتیـک خلـق ایـران         «دوستان دوران دانشگاه گروهی مخفی با رویه مسلحانه به نام           
بهزاد نبوی به دلیل فعالیت در ایـن  . ان از رهبران اصلی آن بودند     دادند که مصطفی شعاعیان و نادر شایگ      

او در زنـدان جـذب      .  دستگیر شد و چندین مـاه در سـلول انفـرادی بـه سـر بـرد                 1351گروه در مرداد    
موسی خیابانی و پرویـز یعقـوبی رابطـین او در تـشکیالت سـازمانی درون زنـدان                  . مجاهدین خلق شد  

  . ز زندان رهایی یافت و به امواج انقالبی مردم پیوست ا1357او در دوم آذر . بودند
عـضویت  : دار مناصب و مسئولیتهایی بوده است از جمله         نبوی پس از پیروزی انقالب اسالمی عهده      

در شورای مرکزی کمیته انقالب اسالمی، عضویت در شورای سرپرستی سـازمان صـدا و سـیما، وزیـر                   
 صنایع سنگین، نمایندگی مجلس شورای اسـالمی و نایـب           مشاور، سرپرست ستاد بسیج اقتصادی، وزیر     

  .. رئیسی آن در دوره ششم و 
وی در جریــان تــسخیر النــه جاسوســی، مــسئول اجــرای مــصوبه مجلــس در مــورد گروگانهــا و  

  . کننده بین دولت و نهادهای انقالبی بود هماهنگ
گـذاران و     ن از سیاسـت   اسـت و اکنـو    » سازمان مجاهدین انقـالب اسـالمی     «نبوی از پدیدآورندگان    

   .رود هدایتگران این سازمان به شمار می
   .47بنگرید به سند شماره ـ 6
شـان   ـ شاپور خوشبختیان در خصوص فشارهای سازمان مجاهدین در درون زندان و بایکوت مخالفین 7

  : گوید می
مانـد و اگـر یـک      میکردند، لذا او در اوین تنها های سازمان کسی را بایکوت می      ای همه بچه    در مرحله «

این در شرایطی است که هر آن احتمال فـشار مجـدد سـاواک              . نفر در بند تنها بماند خیلی سخت است       
فردی که بایکوت شده و از منجالب عصبی بلند شود برود زیر دستگاه شکنجه، باید فـشار                 . وجود دارد 

کردند که آنها     رفتند و تقاضا      مضاعفی را تحمل کند که برخی مثل محمد مهرابی در اثر چنین برخوردی              
کسی هم مثل عزت برای غلبه بر بایکوت و تنهـایی، صـبح         . را به انفرادی ببرند تا در وسط جمع نباشند        

کـاری کـه   . گذراند تا ظهر شود و بیاید برای ناهار و بعد خـواب           رفت به اتاق تلویزیون وقتش را می        می
  . کلمه کمی برای آن است»ناجوانمردانه«مجاهدین در حق عزت کردند کلمه 

  » .بردم من از مشاهده این رخدادها و برخوردها پی به عمق فضاحت مسائل درون سازمان می
  ) 12/9/1383مصاحبه با شاپورخوشبختیان، (

  : گوید حسین جوانبخت نیز از دوران مهجوریت عزت در زندان اوین چنین می
او با رجـوی در یکجـا بـود امـا در     . کرد نهایی مییک جور احساس ت  .  غریب بود   عزت در زندان واقعاً   «

البتـه ایـشان روحیـه خیلـی مقـاومی          . فکری نداشت و من برای او ناراحت بودم         هم. جمع آنان تک بود   
  » .کردند شهید کچویی را هم که از قصر به آنجا آوردند با عزت برنامه داشتند، صحبت می. داشتند

   )29/9/1383، یمصاحبه با حسین جوانبخت(
دانـشجوی رشـته جغرافـی      . ای بازاری در قزوین متولد شد        در خانواده  1327ها به سال    یکاظم شفیع ـ   8

وی از جمله کسانی است که  در        . دانشگاه تهران بود که با سازمان مجاهدین خلق آشنا و جذب آن شد            
ارس رفت تـا از      بنابر سیاستهای سازمان به همراه تیمی به کشورهای حاشیه خلیج ف           1349اواخر خرداد   

 آنها با یک بدشانسی مورد 1349 مرداد 5های سازمان الفتح برود، اما در   آنجا به بیروت و نهایتاً به پایگاه      
شوند که ادامه این قضیه به هواپیماربایی در مسیر دبی ـ بنـدر    سوءظن پلیس دبی قرار گرفته دستگیر می

دگاه بغداد به زمـین نشـست آنهـا بـه دسـت بعثیهـا       وقتی هواپیما به اجبار در فرو. گردد  عباس منجر می  
از شکنجه و مـرگ رهـایی       ) نماینده ساف (تا آنکه با دخالت ابونضال      . افتادند و به سختی شکنجه شدند     

کـاظم  . های الفتح در مـرز اردن و لبنـان رفتنـد    شفیعیها به همراه دیگر دوستانش از آنجا به پایگاه    . یافتند
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ظامی به کشور بازگشت و به فعالیت خود در سازمان ادامه داد تا آنکه در  های آموزش ن    پس از طی دوره   
او بـه دلیـل ورود بـه فعالیتهـای مـسلحانه            .  توسط ساواک دستگیر و محاکمه شـد       1350ضربه شهریور   

های الفتح محکوم به حبس ابد گردید و به عنـوان اولـین گـروه کـادر رهبـری                     سازمان و اعزام به پایگاه    
 در زندان مشهد تغییر ایـدئولوژی داد و بـه           1352وی قبل از    . ل زندان قصر انتخاب شد    سازمان در داخ  

او متعهد شد تا دو سال از بروز اعتقادات جدیدش خودداری کند، تا شأنیت مـذهبی                . مارکسیسم گروید 
  . سازمان نزد مردم مسلمان ایران زیر سؤال نرود

ازمان چریکهای فدایی خلق پیوست امـا از آنهـا          به س  1357شفیعیها پس از آزادی از زندان در سال         
  . های منشعب از فداییان همکاری کرد هم جدا شد و پس از مدتی با دیگر گروه

؛ میثمـی،   737و433 و   405؛ جعفریان   146-145،  تاریخچه مختصر گروهکها  ؛  102-92نجات حسینی،   (
   )WWW.Irandidban.com ،»…تفسیر خشونت «؛ 195 آنها که رفتند،

  . نحوه و بازتاب صدور این فتوا بنگرید به پیوست ششمبرای اطالع بیشتر از علل، ـ 9
 در کودکی به همراه خانواده بـه    . در تهران به دنیا آمد     1311 سال   اهللا عسگراوالدی مسلمان به     حبیبـ  10

تأثیر شیخ محمد     او تحت . ند، سپس به تهران بازگشت    دماوند رفت و تحصیالت ابتدایی را در آنجا گذرا        
مند شد و به کسوت طلبگـی در آمـد و بـیش از سـطح پـیش                    حسین زاهد به تحصیل علوم دینی عالقه      

کـرد و عـصرها بـه دروس          او هنگام تحصیل به دلیل شرایط بد اقتصادی خانواده روزها کار مـی            . نرفت
  . پرداخت  می حوزوی

 1327اهللا کاشانی بود و به همین منظور در اواخـر سـال               از طرفداران آیت   1320وی در اواخر دهه     
 مدت یک دهه از پـرداختن بـه فعالیـت           1332 مرداد   28او پس از وقوع کودتای      . دستگیر و زندانی شد   

نامه انجمنهای ایالتی و والیتی دوباره بـه           در مخالفت با تصویب    1341سیاسی خودداری کرد اما در سال       
گذاران هیئتهای مؤتلفه اسـالمی اسـت کـه پـس از       وی از جمله بنیان   . تهای سیاسی بازگشت  عرصه فعالی 

وی در زندانهای مـشهد و تهـران مواضـع          .  دستگیر و زندانی شد    1343ترور حسنعلی منصور در اسفند      
شد که به  کرد و از جمله اصحاب فتوا محسوب می تند و صریحی علیه سازمان مجاهدین خلق اتخاذ می       

 پـس از شـرکت در جـشن سـپاس در            1355عسگراوالدی در بهمن    . ت مارکسیستها اعتقاد داشت   نجاس
  . داری و بنکداری در بازار بازگشت زندان اوین مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد و به امر تحصیل

 دبیـر   1383عسگراوالدی پس از پیروزی انقالب جمعیت مؤتلفه اسالمی را مجدداً احیا کرد و تـا سـال                  
اهللا مهدوی کنـی و دوره کوتـاهی از کابینـه             های دکتر باهنر، آیت     او در کابینه  .  آن را بر عهده داشت     کلی

 هنگـامی کـه بـه عنـوان نـامزد           27/4/1360او همچنین به تاریخ     . میرحسین موسوی وزیر بازرگانی بود    
نـافقین قـرار    قـصد م    دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری به فعالیت تبلیغاتی مشغول بود مورد سـوء            

توان به قائم مقامی      از دیگر مسئولیتهای مهم عسگراوالدی در جمهوری اسالمی می        . گرفت و زخمی شد   
اهللا مهدوی کنی در ستاد پشتیبانی و امداد نقاط آسیب دیـده در جنـگ، سرپرسـتی سـازمان اوقـاف                   آیت

 اشاره  …مام خمینی و  عضویت در شورای مرکزی کمیته امداد ا      ) معاونت نخست وزیر در دوره رجایی     (
  . کرد

   )18، 13780، شمـ کیهان؛ 5، ص 610، شمـ جمهوری اسالمی(
او زمانی که در بازار تهـران بـه         .  به دنیا آمد   1319ابوالفضل حاجی حیدری، فرزند محمود در سال        ـ  11

کار فروش حبوبات اشتغال داشت با هیئتهای مؤتلفـه اسـالمی آشـنا شـد و بـه جمـع آنـان پیوسـت و                         
 پس  20/11/1343او به همراه تنی چند از اعضای هیئت در تاریخ           . یتهای مبارزاتی خود را آغاز کرد     فعال

از ترور حسنعلی منصور، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و حمل اسلحه غیر مجاز دستگیر و به حـبس                    
  .  مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد1355حیدری در بهمن . ابد محکوم شد

   )266 رات احمد احمد،خاط(
 



  
  
  
  

 429 □ مرزبندیهای ایدئولوژیک

  
پـدر وی   . ای مذهبی و همدانی تبار در تهـران زاده شـد             در خانواده  1320اسداهللا بادامچیان به سال     ـ  12

پرداخت و در محافل مذهبی حاضر        فرش فروش بود و اسداهللا نیز از جوانی در مغازه پدر به فعالیت می             
ی خواهر شهید صادق امانی است که هـدایت      مادر او بانوی فاضله و مجاهد صدیقه امانی همدان        . شد  می

-43حرکت اعتراض آمیز دختران و همسران اعضای دستگیر شده هیئتهای مؤتلفه اسـالمی را در سـال                  
  .  به عهده داشت44

ای به فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی روی آورد و با تعـدادی          اسداهللا نیز به سبب داشتن چنین خانواده      
با تشکیل هیئتهای مؤتلفه اسالمی وی نیز به فعالیـت  . کرد فعالیت مییعیان گروه شدر  از دوستان خویش    

نامه انجمنهـای ایـالتی و والیتـی          در این گروه سیاسی پرداخت و در حرکت اعتراض آمیز علیه تصویب           
 بود و در قیـام مردمـی        1342پیمایی عظیم روز عاشورا در سال         او از طراحان و مجریان راه     . شرکت کرد 

حـق  (همچنـین در اعتـراض بـه تـصویب قـانون کاپیتوالسـیون              .  حضور جدی داشت   1342  خرداد 15
 همراه و هم نظر هیئتهای مؤتلفه بـود لـذا    1343و تبعید حضرت امام خمینی در سال        ) قضاوت کنسولی 

او نیز جزء دستگیر شدگانی بود که به شدت   ) نخست وزیر وقت  (پس از اعدام انقالبی حسنعلی منصور       
  . قرار گرفتمورد شکنجه

 1346او در سـال  . بادامچیان در زندان به انسجام زندانیان مسلمان و تدریس عربـی اهتمـام داشـت          
 فرهنگـی دسـتگیر و      -اندازی کانونهای علمی    آزاد شد اما بار دیگر به دلیل تداوم فعالیتهای سیاسی و راه           

نمایندگان کمیسیون حقوق بشر    با تغییر شرایط سیاسی کشور و فشار        . به پنج سال زندان محکوم گردید     
پیماییهـای    مـسئول تبلیغـات راه  57 و 56بادامچیـان در سـالهای   .  از زندان آزاد گردید  1356در سالهای   

  .تهران بود و در هنگامه پیروزی انقالب اسالمی به عضویت ستاد مرکزی کمیته استقبال از امام درآمد
ی سیاسی مطرح بـوده اسـت و در مـسئولیتهای           ها   او پس از پیروزی انقالب اسالمی یکی از چهره        

مختلفی نظیر معاونت اجتماعی ریاست قوه قضائیه، نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای امنیت کـشور،                
عضو شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسالمی، دبیر اجرایی و دبیر سیاسی جمعیت مؤتلفـه اسـالمی،                

ه مجلس در دور دوم مجلـس شـورای اسـالمی و رئـیس        عضو هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی، نمایند      
  .  ایفای نقش کرده است…کمیسیون احزاب و 

 بـه چـاپ     …از بادامچیان آثاری پیرامون انقالب اسالمی، تدریس زبان عربـی، تـشکل و تحـزب و               
   . استشمارسیده است، او همچنین مدیر مسئول هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

 در زندان شکنجه شد و بـر  1343که در سال (مدعلی قریشی برادر سید کاظم قریشی است        سیدمحـ  13
 و در ارتباط با حسین پیش بـین دسـتگیر شـده    53سید محمدعلی در سال  ). اثر ناراحتی قلبی فوت شد    

   .بود
 وی از شاگردان و همکاران    .  در تهران متولد شد    1317فر، فرزند محمد علی در سال         عباس مدرسی ـ  14

 بـه  20/11/1343او پس از ترور حـسنعلی منـصور دسـتگیر و در تـاریخ     . شد صادق امانی محسوب می 
وی بعـدها   . اتهام توطئه علیه امنیت کشور و بر هم زدن اساس حکومـت بـه حـبس ابـد محکـوم شـد                     

  . برد صاحب افکار انحرافی و الحادی شد و به دامن منافقین غلتید و اکنون در خارج از کشور به سر می
  : فر چنین گفته است اسداهللا بادامچیان در مورد عباس مدرسی

وی قبل از ارتباط با مؤتلفه جوانی ژیگول بود و مقید           . او جزء شورای مرکزی اولیه هیئتهای مؤتلفه بود       «
ولی از زمانی که با شهید حاج صادق امانی آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و                 . به مبانی اسالمی نبود   

تراشـید، محاسـن      اش پدید آمد و به شدت و به حد افراطی مذهبی شد؛ سر می               میقی در روحیه  تحول ع 
مدرسـی حتـی   . کـرد  پوشید و انگشتر عقیق و فیروزه بـه دسـت مـی    کرد و قبای پالتویی بلند می    بلند می 

ول و او به دنبـال ایـن تحـ   . اش را سوزاند تا عکسی از آن تاریخ برایش به یادگار نماند       عکسهای گذشته 
  . انقالب، تحصیل دروس دینی را در محضر مرحوم سیدعلی شاهچراغی آغاز کرد
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او در زنـدان    . فر در جریان اعدام انقالبی حسنعلی منصور دستگیر و به حبس ابـد محکـوم شـد                  مدرسی

مدرسی . قصر با پرویز نیکخواه رفیق شد و به تدریج از او تأثیر گرفت و از نظر مذهبی دچار تزلزل شد                   
دین شد؛ گرچه همچنـان بـه مبـارزه شـدیداً      برد، بی زمانی که در زندان  کرمانشاه در تبعید به سر می       در  

هنگامی کـه شـهید صـادق اسـالمی و آقـای        . معتقد بود و محکم و مقاوم ایستاد و با رژیم سازش نکرد           
م مدرسی تغییر   به نظر «: حسن عالی مهر از مالقات او در کرمانشاه بازگشتند، شهید اسالمی به من گفت             

بعدها معلوم شد که افکار او دوبـاره دسـتخوش تغییـر شـده              » .حالش یک حال دیگری بود    . کرده است 
مدرسی وقتی که باز به زندان بازگشت، تحت تأثیر افکار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به             . است

پس از بـروز حـوادث      .  شد مجاهدینداری سازمان     او پس از آزادی از زندان مسئول خزانه       . آنها پیوست 
  » . به خارج از کشور گریخت و گویا اآلن در فرانسه است59 و 60سالهای 

   )434، خاطرات احمد احمد(
  .آویزی شد برای مخالفینش حتی بعد از پیروزی انقالب هم همان تخریبها در خصوص بهزاد دستـ 15

ارم چرا که از زمانی کـه او را دیـده و            اما من تخریب و نظر مجاهدین را نسبت به دیانت بهزاد قبول ند            
کرد و حـرف      اش نداشتم و او همواره ظواهر و شعائر اسالمی را رعایت می             ام شکی در مسلمانی     شناخته

   )راوی. (مجاهدین در مورد او بیخود و با غرض بود
  و در محل دانشکده حقـوق      1327 بهمن   15در مراسم جشن سالگرد تأسیس دانشگاه تهران که در          ـ  16

برگزار شده بود، ناصر فخرآرایی منتسب به حزب توده، محمدرضا پهلوی را با پنج گلوله مـورد هـدف                   
  .قرار داد که در اثرآن شاه زخمی گردید و ضارب به دست محافظین و اطرافیان شاه کشته شد

د تربتـی   گفت و شـنود محمـو  پنج گلوله برای شاه،: برای اطالع بیشتر از این رویداد تاریخی بنگرید به (
   )1381سنجابی با عبداهللا ارکانی، تهران، خجسته، 

 نفـر   66» روز رفع خطر از وجود شاهنشاه آریامهر      « بهمن به اصطالح     15رژیم شاه به بهانه سالروز      ـ  17
مـورد عفـو قـرار داد و        » سپاس«از زندانیان سیاسی را پس از شرکت دادن در مراسم جشنی معروف به              

  . آزادشان کرد
   ).ع از هدف و نحوه برگزاری این جشن و نظریاتی پیرامون آن بنگرید به پیوست هفتمبرای اطال(

و از اعـضای    ) عامل اعدام انقالبی حـسنعلی منـصور      (مهدی بخارایی برادر کوچک محمد بخارایی       ـ  18
 در درگیـری مـسلحانه بـه شـدت مجـروح و      1353رده باالی سازمان مجاهدین خلق بود کـه در سـال    

و بیش از هفت ماه در بیمارستان شـهربانی بـستری بـود و دو عمـل جراحـی بـر روی او                       ا. دستگیر شد 
او پـس از    . هـایش شـد     ها و یکی از کلیه      صورت گرفت که موجب خارج کردن قسمتی از معده و روده          

او قایل به تقدس و احترام به رهبران انقالبی         . انتقال به زندان اوین در کمون مسعود رجوی جای گرفت         
رو رجوی بـود وسـرانجام در درگیـری مـسلحانه             وی پس از پیروزی انقالب نیز دنباله      . ست بود مارکسی

  . دستگیر، محاکمه و اعدام شد
   ) 428-424، خاطرات احمد احمد؛ 257، 136، خاطرات جواد منصوری(

 در یکی از محالت     1326مجید معینی از کادرهای درجه یک سازمان مجاهدین خلق ایران؛ به سال             ـ  19
او از طریق مصطفی جوان خوشدل و محمد مفیدی جـذب سـازمان    . جنوب و فقیرنشین تهران زاده شد     

گردید و به شناسایی، عضوگیری افراد برای سازمان و نیز تهیه انواع امکانات از قبیل سالح، پـول، مـواد             
رضـایی  کرد او نقش جدی در تکثیر و توزیـع دفاعیـات مهـدی                 مبادرت می  …شیمیایی، خانه تیمی و     

 دستگیر شد و با توجه به وسعت فعالیتهـا و اطالعـاتش بـا شـالق، آپولـو،           1351 بهمن   15داشت و در    
رحمانه تحت شـکنجه قـرار گرفـت و مقاومـت و اسـتقامت                خوابی و مصلوب کردن بی      قفس آهنی، بی  

پـس از پیـروزی     او  . ای از خود نشان داد و در میان زندانیان و مبارزین مشهور و  زبانزد شـد                  العاده  فوق
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انقالب فعالیت خود را با مجاهدین از سر گرفـت و کاندیـدای ایـن سـازمان در انتخابـات اولـین دوره                    

  . مجلس از تهران بود
  : جواد منصوری نوشته است که

 در شـمار اعـضای      1364اما نام وی در خـرداد       » . در یک درگیری مسلحانه کشته شد      1360او در سال    «
: بهـزاد نبـوی دربـارۀ وی گفتـه اسـت        . اندیدای هیئت اجرایی سازمان است     ک 1368مرکزیت و در سال     

گذشـت ولـی هـر        اش مـی    ی  مجید معینی، بچه مسلمان خیلی مقاومی بود، با اینکه چهار ماه از دستگیر              «
ایـن بـا ایـن      . انداختنـد   آوردند، داخل سلول می     هوش می   زدند و بی     تا شالق می   30بردند    شب او را می   

 در زندان قصر کـه      1356 در سال    …، بچه خیلی متدین و پاکی بود        خواند  ماز شب می  حالش هر شب ن   
نشـست و   دیدمش دریافتم که این آدم با آن آدم متدین نماز شب خوان فرق دارد، او حاال شبها بیدار می          

  ».خواند  می…و چگونه انسان غول شد، تاریخ دنیای باستان : کتابهای مارکسیستی مثل
  : رباره عقوبت او در خاطراتش چنین نوشته استجواد منصوری د

خورد، لباس مندرس بـه       انگیز است، او نان و نمک یا نان و پیاز می            سرنوشت مجید معینی بسیار عبرت    «
کرد و با چند ساعت خواب در شبانه روز و فعالیت وسیع مبارزاتی و مقاومـت عجیـب خـود در         تن می 

چنـان    ولی هنگامی که جذب سازمان مجاهدین شـد آن        . ن بود جریان بازجویی، الگوی بسیاری از جوانا     
  ».تغییر کرد و منحرف شد که باور کردنی نیست

   )240،9،شمـ بامداد  ؛ 80، خاطرات جواد منصوری ؛ 11-10، 10خاطرات بهزاد نبوی، نوار (
ین رجایی را مجاهد  ) شهید  : ( عزت شاهی گفت  . 1358این بخش از مصاحبه مربوط است به سال         ـ  20

 دسـتگیر شـده     53ارتباط داشت و در سـال       ) پوران بازرگان (نژاد و همسرش      او با حنیف   .لو داده بودند  
نژاد    دو سال در کمیته مشترک بود و خیلی اذیتش کرده بودند تا اطالعاتی درباره زن حنیف                –یکی  . بود

به پنج سال محکـوم     ) عادی  ( در دادگاه اول    . بدهد، اما او مقاومت کرد و مطلب درخور اعتنایی لو نداد          
نژاد و کسان دیگری ارتبـاط        هنگامی که وحید افراخته دستگیر شد، اعتراف کرد که رجایی با حنیف           . شد

اگر اطالعات افراختـه قبـل از دادگـاه اول بـه     . داشت، اما این اعتراف دیگر برای ساواک سودی نداشت    
به هـر حـال پـنج سـال در دادگـاه دوم             . شد  یدست ساواک افتاده بود احتماالً او به حبس ابد محکوم م          

   .نیز تأیید شد) تجدید نظر(
پس از طی تحصیالت ابتدایی .  در محله سلسبیل تهران به دنیا آمد      1327شاپور خوشبختیان به سال     ـ  21

 دیـپلم فنـی گرفـت و بعـد بـه تحـصیل در انـستیتو                 1345به هنرستان صنعتی تهران رفـت و در سـال           
 در دوره شبانه رشـته مکانیـک       49در سال   . ر رشته اتومکانیک فوق دیپلم گرفت     تکنولوژی پرداخت و د   

) شریف(عالوه بر تحصیل شبانه، روزها در دانشگاه صنعتی آریامهر          . دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد     
در همین دانشگاه با تعدادی از مجاهدین نظیـر مجیـد شـریف واقفـی، محـسن فاضـل،                   . اشتغال داشت 

 و هادی روشن روان آشنا شد و عالئق و فعالیتهای سیاسی خود را به سوی همکاری با   حسین مشارزاده 
  .سازمان سوق داد
او در  .  دستگیر و روانه زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری و بعد زندان قصر شـد             1352او در سال    

. شـد  از زندان آزاد شد و در تأسیسات حرارتی در یک شرکت ساختمانی مـشغول بـه کـار                    1356سال  
کـرد و از طـرف    پیماییها و تظـاهرات شـرکت مـی    گیری نهضت اسالمی، در کنار مردم در راه هنگام اوج 

وی پـس از  . پیماییهـا و تظـاهرات بـود    جامعه روحانیت مسئول تنظیم روابط مساجد غرب تهران در راه       
 غرب تهـران    مدتی مسئول کمیته  . پیروزی انقالب و پس از تشکیل سپاه به بخش اطالعات سپاه پیوست           

. آوری اسلحه و مهمات از مـردم و تحویـل بـه دولـت بـود                 مسئول جمع ) باغ شاه (بود و در پادگان حر      
سازی اراک بود و در ستاد فوریت جنـگ وزارت سـپاه نیـز فعالیـت                  خوشبختیان مدتی قائم مقام ماشین    
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ر بخـش خـصوصی     اکنون به کـار د    ...همچنین وی مدتی مدیر عامل شرکت پارس آرین بود و           . کرد  می

  .مشغول است
   )12/9/1383مصاحبه با شاپور خوشبختیان،(

   .داری است منظور از بین نرفتن خصلتهای بورژوازی و خوی و منش سرمایهـ 22
گـذرد، بـاز بـرای مـن بیـان آن شـرایط دردنـاک و                  با اینکه نزدیک به سه دهه از ایـن جریـان مـی            ـ  23

   )راوی. (کننده است ناراحت
داری متواضـع و      پدر او مغـازه   .  در شهر تبریز به دنیا آمد      1326ی نصیر اوغلی به سال      ـ موسی خیابان  24

تحـصیالت ابتـدایی و دبیرسـتان را در زادگـاهش گذارنـد و برنـده بـورس                  . فداکار در بازار تبریز بـود     
در دانـشگاه بـا     . تحصیلی دولتی در رشته فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه تهران شد و بـه تهـران آمـد                 

خانـه  . (کنندگان در خانه جمعی شهرآرا بـود        او از شرکت  . سازمان مجاهدین خلق آشنا و جذب آن شد       
ای بود که چند عضو آشنا با هم در آن گرد هم آمده تا به تدریج با قطع روابط غیرسـازمانی                جمعی خانه 

  ). فراهم آیدشان و برقراری مباحثی چون انتقاد از خود و انتقاد از تشکیالت زمینه رشد سازمانی
 طبق سیاست سـازمان، تعـدادی از اعـضای سـازمان از جملـه موسـی خیابـانی                   1349در اواخر خرداد    

هـای   نشینهای حاشیه خلیج فارس به بیـروت و اردن رفتـه بـه پایگـاه      یابند تا از طریق شیخ      مأموریت می 
.  بندر لنگه به دبـی رفتنـد        از طریق  جایشان بعد از سفر دریایی پرمخاطره با لن       . سازمان الفتح وصل شوند   

آنهـا  .  دبی دسـتگیر شـدند       موسی خیابانی و پنج نفر دیگر از همراهانش توسط پلیس          1349 مرداد   5در  
 هواپیمـایی کـه     1349چند ماه در دبی زندانی و مورد بازجویی قرار گرفتند و سـرانجام وقتـی در آبـان                   

یل ساواک نماید، با دخالت سه نفر دیگـر از          برد تا تحو    دستگیر شدگان را از دبی به سوی بندرعباس می        
خیابانی و هشت همراه او توسـط اسـتخبارات حـزب           . مجاهدین و نفوذ آنها، ربوده و به عراق برده شد         

از مرگ و شکنجه رهایی     ) ابونضال(بعث عراق شدیداً شکنجه شدند اما با دخالت نماینده سازمان الفتح            
  . ی اردن و لبنان شدندهای الفتح در مرزها یافته راهی پایگاه

 1350موسی خیابانی پس از طی دوره آموزشهای چریکی به کشور بازگشت، اما در ضربه شهریور                
در تمـام طـول مـدت زنـدان، او از حامیـان پروپـاقرص               . دستگیر و محاکمه و به حبس ابد محکوم شد        

لوژی سـازمان در    گیـری رجـوی، تغییـر ایـدئو         و همراه با موضـع    . مسعود رجوی و دست راست او بود      
دانست و از آن به کودتا     ) نه انحرافی و ارتدادی   (طلبانه    خارج از زندان را حرکتی اپورتونیستی و فرصت       

  . یاد کرد
 هنگامی که علمای حاضر در بند یـک اویـن نظـر بـه نجاسـت مارکسیـستها دادنـد،                     1354در سال   

رو ما بودید و اآلن        و شما بودید که دنباله     ما احتیاج به شما روحانیون نداریم     «: خیابانی با عصبانیت گفت   
  . و به مقابله با فتوا برخاستند» .هم شما هستید که باید به دنبال ما حرکت کنید

بـه تبریـز رفـت و      ) تـر محمـد     برادر کوچک ( به همراه احمد حنیف نژاد       1357او پس از آزادی در      
 22دختر حاج خلیل و خـواهر       (ذر رضایی    با آ  1358او در سال    . شعبه سازمان را در آن شهر ایجاد کرد       

در اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی از تبریز نامزد شد و تـا مرحلـه                . ازدواج کرد ) ساله رضاییها 
  .دوم پیش رفت  اما در این مرحله نتوانست رأی الزم را به دست آورد

زمان بـود و در سـال       موسی به عنوان کادر مرکزی سازمان بعد از مسعود رجوی نافذترین فـرد سـا              
 و چنـدین عملیـات مـسلحانه تیمهـای سـازمان علیـه ارکـان                 شد،   رهبر عملیاتی آن محسوب می     1360

 به همـراه    1360 بهمن   19سرانجام در   . کرد  دهی می  مختلف نظام جمهوری اسالمی را هدایت و سازمان       
 به محاصره در آمدند     های تیمی    در یکی از خانه     )همسر مسعود رجوی  (و اشرف ربیعی    ) همسرش(آذر  

  . و همگی در درگیری مسلحانه کشته شدند
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؛ مـصاحبه بـا     27،  … حقایقی چند ؛  102-92 و   59؛ نجات حسینی،    96-95 ،   53 آنها که رفتند،      میثمی،(

   )Abrahamin, 172-182 ؛ 30/9/1383الدین میرباذل،  سید کمال
شاهی بیـان شـد تنهـا در          ی آقای عزت  های بایکوت، سرکوب و تخطئه نظرِ مخالف که از سو           شیوهـ  25

ها حتی بعدها که این سازمان رویاروی نظام جمهوری اسـالمی   شد بلکه این شیوه  اعمال نمی1350دهۀ  
ایران ایستاد نیز با شدت وحدت بیشتری برای استیال بر تمام شئون اعضا از طرف سـران انحـصارطلب                   

وق بـر ایـن سیاسـت و روش، زنـدانهایی در      آنهـا حتـی در عـراق بـرای تفـ          . سازمان دنبال شده اسـت    
های استقرار خود بویژه در قرارگاه اشرف دایر کردند و بسیاری از همراهان خود از جملـه هـادی           پایگاه
شان بودند اما با سیاستهای سـران و          حائری و علی زرکش را که منشاء کارهای بسیار بزرگی برای            شمس

   .کشیده و سرکوب کردندکردند به بند  رهبران سازمان مخالفت می
تحصیالت خود را از مکتـب خانـه آغـاز          .  در شیراز به دنیا آمد     1301عبدالرحیم ربانی شیرازی در     ـ  26

. کرد و در دوازده سالگی به فراگیری علوم اسالمی روی آورد، و در همین ایام در بازار به کار پرداخت                     
 تحصیل علوم دینی به سوی فعالیتهای سیاسـی      او در هفده سالگی وارد حوزۀ علمیه شیراز شد و درکنار          

 تـالش    »دین  «ها به نام گروه       گری به همراه سایر گروه      های بابیت ، بهاییت و صوفی       رفت و در طرد فرقه    
 بـه  1327در . ایها به میدان آمد و با آنها به مبارزه پرداخـت              گیری تبلیغات توده     با اوج  1320در  . کرد  می

اهللا   آیـت . اهللا محقق داماد حاضـر شـد        اهللا العظمی بروجردی و آیت       درس آیت  حوزۀ علمیه قم رفت و به     
ربانی از حضرات آیات شیخ محمد کاظم شیرازی، سید عبداهللا بالدی و حاج آقا بزرگ طهرانـی اجـازۀ                   

العظمی بروجردی به طرح و تبلیغ مرجعیـت امـام خمینـی              اهللا  وی پس از درگذشت آیت    . اجتهاد گرفت 
های روحانی بود که علیـه رژیـم شـاه مبـارزه              ترین چهره    یکی از فعال   50 و   40 دو دهۀ    او در . پرداخت

کرد و در مدت پانزده سال تبعید امام همواره با ایـشان در ارتبـاط بـود، و بارهـا و بارهـا دسـتگیر و               می
د و  کاشمر، جیرفـت، فیروزآبـا    : او حدود ده سال در زندان بود و در شهرهای مختلفی چون           . زندانی شد 

  . سردشت در تبعید به سر برد
با پیروزی انقالب اسالمی ربانی شیرازی با نظر امام برای فرو نشاندن غائله کردسـتان و آذربایجـان                  

با شروع غائله استان فارس، حضرت امام به وی مأموریت دادند تا به بررسی              . به این مناطق رهسپار شد    
او سپس بـه عنـوان نماینـده مـردم فـارس بـه مجلـس                . اوضاع و رفع مشکالت مناطق مزبور اقدام کند       

او در . سـپس از سـوی امـام بـه عـضویت در شـورای نگهبـان درآمـد                 . خبرگان قانون اساسی راه یافت    
 در راه بازگشت از جهاد سازندگی از سوی گروهک فرقان مورد سـوء قـصد نافرجـام قـرار                    8/1/1360

ای مـضاعف بـه     پـس از بهبـود بـا انگیـزه    وی. گرفت، و به شدت زخمی و در بیمارستان بـستری شـد          
 هنگامی که   17/12/1360اهللا ربانی شیرازی، سرانجام در        آیت. تالشهای انقالبی و اسالمی خود ادامه داد      

از او آثـار    . از شیراز عازم تهران بود در بین راه دلیجان و محالت اتومبیلش واژگـون شـد و درگذشـت                  
، تصحیح و تعلیـق چهـل جلـد از          وسائل الشیعه  از کتاب    بسیاری از جمله تعلیق و تصحیح هشت جلد       

، و نیـز    حرکـت طبیعـی از دو دیـدگاه       تـألیف   قضاء الحق فی ترجمه الصدق،      ، تألیف   بحار االنوار کتاب  
  . های پراکنده دیگر به جای مانده است مقاالت و نوشته

   )79 ـ 78، )دباغ (خاطرات مرضیه حدیدچی(
اهللا ربـانی در قیـد         صورت گرفته است، زمانی که هنوز آیـت        1358این بخش از مصاحبه در بهمن       ـ  27

آقای شاهی تأکید دارد که در آن قصد توهین و اسائه ادب به کـسی را نداشـته اسـت، فقـط            . حیات بود 
لذا نقل این گفتار بـه جهـت رعایـت اصـل     . درصدد آن بوده که فضای موجود آن زمان را عیناً بیان کند      

   .داری تاریخی است امانت
 با فرمان شاه مبنی بر انحالل دو حزب ایران نـوین و حـزب مـردم                1353حزب رستاخیز در اسفند     ـ  28

شاه در جمع خبرنگاران گفت که در آینده دولتی تک حزبـی بـر سـر کـار خواهـد بـود و                       . تشکیل شد 
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 ایـن   .خواهنـد بـود   » هواداران مخفی حزب توده   «کسانی که مایل نباشند به حزب واحد بپیوندند، حتماً          

نگـاران خـارجی      وقتـی روزنامـه   » .همین فردا کشور را تـرک کننـد       «خائنین یا باید بروند زندان یا اینکه        
اش در خصوص نظام دو حزبی سخت مغایرت دارد، شـاه             پرسیدند که این سخنان شاه با اظهارات قبلی       

اب کننـد و بریزنـد      های پنج ساله اعتـص      بچه! دمکراسی، دمکراسی ! آزادی اندیشه ! آزادی اندیشه «: گفت
  » . دمکراسی؟ آزادی؟ معنی این کلمات چیست؟ من کاری با آنها ندارم…!توی خیابانها 

  : دهنده حزب واحد تعریف کردند که  طراحان و مشاوران شکل
دای را    های سوسیالیسم و سرمایه     است، بهترین جنبه  » مرکزیت دمکراتیک «حزب رستاخیز معتقد به اصل      

) فرمانـدار (کند، و بـه رهبـر بـزرگ           ای دیالکتیکی ایجاد می     ین حکومت و مردم رابطه    آمیزد، ب   در هم می  
رهنمـون  » تمـدن بـزرگ   «خود را تکمیل کند و کشور خود را به سـوی            » انقالب سفید «دهد تا     یاری می 

  ) ؟(!شود
  )404-403آبراهامیان، یرواند، (

   .هارمبرای اطالع از بیوگرافی حسین جوانبخت بنگرید به پیوست چـ 29
 در اشکور از توابـع      1306االسالم والمسلمین حسن الهوتی اشکوری فرزند نصراهللا به سال            ـ حجت 30

پس از تحصیالت ابتـدایی بـه فراگیـری علـوم           . ای روحانی و پرجمعیت به دنیا آمد        گیالن و در خانواده   
اهللا   ضر آیـت  دینی پرداخت و چند سالی در حوزه علمیه قزوین گذراند، سـپس بـه قـم رفـت و از محـ                     

در اعتـراض بـه     . ، بهره برد و به درجه اجتهاد نایـل آمـد          )ره(العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی       
او پـس از آزادی بـه فعالیتهـای انقالبـی         .  دستگیر و مدتی روانه زندان شد      1342دستگیری امام در سال     

  . وی علیه رژیم پهلوی بودرانی  سمنان و دماوند از جمله کانونهای فعالیت و سخن. خود ادامه داد
او پیش .  در زندان به سر برد1357 دستگیر و به سختی شکنجه شد و تا آبان        1354الهوتی در سال    

 از طرفداران و هواداران سرسخت مجاهدین خلق بود اما پـس از تغییـر ایـدئولوژی ایـن                   1354از سال   
او از جمله روحانیونی بـود کـه در         . سازمان و گرایش به مارکسیسم، الهوتی به مخالفت با آن برخاست          

  .  حکم به نجاست مارکسیستها دادند1354بند یک زندان اوین در سال 
وی در دورۀ اول . اهللا الهوتی پس از پیروزی انقالب در تشکیل سپاه پاسداران همـت گماشـت          آیت

د ناکام قرار مجلس شورای اسالمی نمایندگی مردم رشت را به عهده داشت و یک بار نیز مورد سوء قص 
   . به دلیل سکته قلبی درگذشت6/8/1360وی سرانجام در . گرفت

 –بـه دلیـل وضـع سیاسـی       . ای روحانی و مذهبی به دنیا آمد        وحید الهوتی فرزند حسن در خانواده     ـ  31
 سـالگی بـه قـصد خلـع سـالح بـه             18-17در  . اجتماعی خانواده، خیلی زود پا به میدان مبارزه گـذارد         

احمـد احمـد    . او را بـه سـختی شـکنجه دادنـد         .  قم حمله برد ، اما خـود بـه دام افتـاد            پاسبانی در شهر  
فریادهای او را زیر شکنجه، گوش خراش تعبیـر کـرده اسـت کـه چـارچوب بـدن انـسان را بـه لـرزه                          

وحید در زندان جذب سازمان مجاهدین خلق شد و پس از پیروزی انقـالب بـه همراهـی و         . آورد  درمی
 دستگیر، اما بعـد  1360اخت و رویاروی نظام جمهوری اسالمی ایستاد و در آبان سال   فعالیت در آن پرد   

با مأمورین به قراری ساختگی در ساختمان پالسکو رفت و در آنجا خود را به قصد خودکشی از طبقـه                    
سوم به پایین انداخت ولی زنده ماند بعد او را بـه بیمارسـتان بردنـد در آنجـا خـود را از تخـت پـایین                   

   .داخت و مردان
 کـاردار موقـت ایـران در        1365 تـا شـهریور      1360االسالم سید عباس ساالری، از شـهریور          حجتـ  32

 عالوه بر سفارت ایـران      1369بود که به درجه سفارت ارتقا یافت، و در سال           ) آرژانتین(بوئنوس آیرس   
   .در آرژانتین سفیر آکرودیته ایران در اروگوئه نیز بود
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پـذیرفت بایـد بـا آنهـا        ی طالقانی آدم با تقوایی بود و نباید این برخورد و جو را مـی              از نظر من آقا   ـ  33

خواهید به اینجا بیایید باید احترام همه را داشته باشید، اما ظاهراً              گفت اگر شما می     کرد و می    برخورد می 
   )راوی. (خودش از این کار و برخورد راضی بود

مـسعود آدم  . کردنـد  لت آقـای طالقـانی سـوء اسـتفاده مـی      سازمان از ایـن ویژگـی و خـص         رهبران ـ34
او در برابر کـسی کـه واقعـاً دشـمنش بـود،             . رفت  خورد و زود لو می      سیاستمداری بود اما زود گول می     

سالم علیکم  : گفت  ایستاد و می    دست به سینه می   . شد  ریخت تا زانو دوال می      پشت سر طرح قتلش را می     
تری   تر و صریح    ولی خب موسی آدم قاطع    . شما دست به سر ما بکشید     . های شما هستیم    ما بچه . حاج آقا 

. کردند  که هر دو به نحوی از خصلت آقای طالقانی سوء استفاده می           . تر  خشک و نظامی، ولی صادق    . بود
 )راوی(



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  برای حقوق بشر 
زمزمه بازدیـد نماینـدگان    .  قضایای مربوط به حقوق بشر پیش آمد       56در اوایل سال    

رو   از ایـن  . رسـید   سرخ جهانی از زندانها و گفتگو با زندانیان سیاسی به گوش می             صلیب
 را که آثـار شـکنجه       چین کند و کسانی     دستگاه حاکمه به تکاپو افتاد تا زندانیان را دست        

در بدنشان نیست آماده دیدار با بازرسان سازد و سعی در مطلوب و مناسب نـشان دادن                 
  .وضع زندانها کرد

. لذا کسانی که به دادگاه رفته محکوم شـده بودنـد          . اوین، زندان نبود، بازداشتگاه بود    
مین در آنجـا    از این رو نگه داشـتن مـا محکـو         . رفتند  دیگر جزء بازداشتیها به شمار نمی     

لذا رژیم در صدد تخلیه محکومین از اوین به زندان قصر بود تا بـه      . خالف مقررات بود  
. برنـد   بازرسان صلیب سرخ بنمایاند که زندانیان در شرایط قانونی و مناسبی به سـر مـی               

از بنـدهای مختلـف     . این تخلیه زندانیان به صورت گروهی و یک جا صورت نگرفـت           
  . بردند افراد را به قصر می
 مقامات زندان به همراه چند بازجو بـه بهانـه دیـد و بازدیـد وارد          56شب عید سال    

  .بندها شدند
بـه بعـضی    . سرخ بکنند، گفتنـد کـف پایتـان را ببینـیم            بدون آنکه صحبتی از صلیب    

کـسانی را هـم کـه       . گفتند شرایط عوض شده است و دیگر از شکنجه خبری نیست            می
ادعـا کردنـد برخـی کـه کـف          . اند معالجه خـواهیم کـرد       دیدهقبالً بر اثر شکنجه آسیب      

ما سیستم شکنجه و    . کنیم  پاهایشان هنوز جراحت دارد برای جراحی پالستیک اعزام می        
کار غلطی بوده که توسط آدمهای غیر مسئول و نادان          . داغ و درفش قبلی را قبول نداریم      

 چند روز بعد اعالم کردند      .خواهیم شرایط را عوض کنیم        ما می . گرفته است   صورت می 
از بندهای مختلف، اتاق به اتاق، افراد را به نوبت          . خواهیم قلبهای شما را معاینه کنیم       می
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یکی از ساواکیها گوشی پزشکی به گوش گذاشته نقش پزشک  . بردند به اتاق بهداری     می
پزشـک  او  . فرسـتادند   کردند و با شورت پـیش او مـی          افراد را لخت می   . کرد  را بازی می  

گوشی را روی   . آورد  دانست، تنها ادای پزشکان را در می        چیزی هم از پزشکی نمی    . نبود
در حقیقت آنها دنبال . معاینه بهانه بود. گذاشت قلب و بعد روی کمر و ستون فقرات می       

  . آثار شکنجه روی بدن افراد بودند
شـان    دسـت ما هم در صف بودیم تا نوبتمان برسد؛ وقتی نوبتم شد تـصمیم گـرفتم                

گفتنـد شـلوارت    . گیر و بلوزم را در آوردم       بیندازم؛ گفتند لباسهایت را بیرون بیاور، عرق      
گفتم چون قلب من باالست و اگر خیلی پـایین آمـده باشـد تـا شـکمم       . را هم در بیاور   

بازجوهایی که در آنجا بودنـد خندیدنـد، گفتنـد          . تر نرفته است    پایین آمده و دیگر پایین    
اید،  شما ما را به بهانه معاینه قلب آورده: اندازی؟ گفتم  ه تو ما را دست می     فالن فالن شد  

اگر موضوع دیگری در میان است بگویید اگر جای دیگری را           . قلب چه ربطی به پا دارد     
خواهید معاینه کنید، بگویید ما همان جا را در اختیارتان بگذاریم تا آزمایش و معاینه                 می
شـلوارم  . ن فالن شده، کم حرف بزن و شلوارت را هم در بیاور           مردیکه فال : گفتند. کنید

خواستم بـرای دسـت انـداختن آنهـا شـورتم را هـم در بیـاورم، منتهـا                     می. را در آوردم  
: گفتنـد . فقط شورت و جوراب به تنم مانده بود       . این کار را نکن   ! نه! نه: خودشان گفتند 

قـدر پـایین نرفتـه        اشد قلـب مـن ایـن      هر چه ب  ! ببینید: گفتم. جورابهایت را هم در بیاور    
تـر    اگر قلبم پایین آمده باشد از اینجا دیگر پـایین         : است، دستم را زیر دلم گرفتم و گفتم       

بایـد  : آورم؛ گفتنـد    رسد، مـن جـورابم را در نمـی          کند، به کف پا نمی      رود و گیر می     نمی
پایـت را   خـواهیم کـف       پس واضح بگویید مـا مـی      : گفتم. جورابهایت را هم در بیاوری    

فالن فالن شده تـو     : بازجو گفت . خواهیم قلبت را معاینه کنیم      خود نگویید می    ببینیم، بی 
خـواهیم بکنـیم، دیگـر چـرا مـا را اذیـت               دانی مقصود ما چیست و چه کـار مـی           که می 

  کنی؟ می
سـه ـ   . ترتیب اسم مرا جزء افرادی نوشتند که آثار شـکنجه روی بدنـشان بـود    بدین

شان بود جدا کردنـد       د پنجاه نفر از کسانی را که آثار شکنجه بر بدن          چهار روز بعد حدو   
ما را به   . از بندهای مختلف بودند   . مذهبی و غیر مذهبی قاطی    . که من هم جزء آنها بودم     

  . قصر انتقال دادند3زندان شماره 
ها را کامالً خود بـه دسـت بگیرنـد و             آنها قصد داشتند در این زندان اوضاع و برنامه        

ط جدیدی را حاکم کنند و برخی کارها و امور را که به عهده خود زندانیان بود یـا      ضواب
کـسی  (» کمون یـار  «و    » کارگر روز «برای نمونه   . از دست آنها بگیرند و یا دخالت کنند       

پلیس .  کند انتخاب) قسمت اداری زندان  (را زیر هشت    ) که نوبت کاری در جمع داشت     
  .یین شده از سوی آنها عمل کندخواست زندانی مطابق ضوابط تع می
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خـواهیم بـه شـکلی کـه در گذشـته       ما می: اما ما قبول نکرده مقاومت کردیم و گفتم  
خواهیـد   هایی که شما به عنوان ضابطه مـی  این کارها و برنامه  . کردیم عمل کنیم    عمل می 

ه هـا را بردنـد تـا بلکـ          تعـدادی از بچـه    . نامه زنـدان وجـود نـدارد        ما اجرا کنیم در آیین    
ها کـه     البته بعضی از بچه   . ها مقاومت کردند    متقاعدشان کنند و با آنها راه بیایند ولی بچه        

شان زیاد بشود و گزارشـی از ایـن           ترسیدند که محکومیت    هنوز دادگاه نرفته بودند و می     
هـا   ولی غالـب بچـه  . کردند تر کند، مماشات می شان را سنگین   قضایا و برخوردها پرونده   

  .نظر داشتند ر مقابل پلیس اتفاقبر ایستادگی د
. کـرد  شکل این اعتصاب با اعتصابهای قبلی فرق می . در آخر، کار به اعتصاب کشید      

مـا  : گفـت   پلـیس مـی   . کننده آن بـود     از موارد اختالف، بحث بر سر توزیع غذا و توزیع         
یـد  گفتیم قبول نـداریم و با       کنیم، ما هم می     خودمان کسی را برای توزیع غذا انتخاب می       

نتیجه این شد؛ روزهایی کـه غـذا را خودمـان توزیـع             . این فرد را خودمان انتخاب کنیم     
خوردند ولی روزهایی که پلیس کسی را برای این کار انتخـاب              ها غذا می    کردیم بچه   می
مـان    خواستیم از موضـع     یک نمی   نه پلیس و نه ما، هیچ     . زد  کرد، کسی لب به غذا نمی       می

توانند بر ما فشار بیاورند، و چیزی         ستیم که در این ایام دیگر نمی      دان  ما می . عقب بنشینیم 
  . و از شکنجه و کتک خبری نبود. توانند به زور به ما تحمیل کنند را نمی

هـا    فتنه: گفت. نیم ساعتی با من صحبت کرد     ) 3مدیر زندان شماره     (1سروان صارمی 
 بکننـد و خـودت مـسئول        زیر سر توست، تو باید اینها را راضی کنـی کـه ایـن کـار را                

به دلیـل   : برای چه؟ گفتم  : گفت. کنم  من هیچ مسئولیتی قبول نمی    : گفتم. آشپزخانه باشی 
خواهی بخوری و بخوابی و دیگران برای تـو           می! یعنی چه؟ : گفت. اینکه کمر درد دارم   

اتفاقاً مربوط است، تو زندانی هستی و مـن  : گفت. به شما مربوط نیست  : گفتم! کار کنند 
جناب سروان من آدمـی     : گفتم. گویم گوش بدهی    بان، تو باید به حرفی که من می         دانزن

نامه   نیستم که زیر بار حرف زور بروم، این کار شما و حرف شما خالف مقررات و آیین                
طبـق  . ما بیش از آن انتظاری از شما نـداریم        . نامه با ما رفتار کنید      شما مطابق آیین  . است
 باید غذا را به اتاقها بدهند و زندان را نظافت کنند، حاال اگـر مـا   نامه، مأمورین شما    آیین

به خاطر سـالمتی خودمـان اسـت، و    . ایم خودمان توزیع غذا و نظافت را بر عهده گرفته        
توانـد    اینجا کسی نمی  . حفظ و نگهداری ما به عهده شماست      . گرنه این وظیفه شماست   

 راحتـی زنـدگی، از اسـتراحت، زن، بچـه،     من به خاطر اعتقاداتم از    . از ما بیگاری بکشد   
ام، حاال امروز یک پاسبان چلغوز نباید بـه مـن             ام و به زندان آمده      تفریح و سینما گذشته   

تو هم بـه خـاطر      . گوید  من نباید گوش به دهان او باشم که ببینم چه می          . کند  امر و نهی    
ای، پس راه تـو و        تهای و اینجا پشت میز نشس       اعتقادات خودت این لباس را به تن کرده       

  2.من از هم جداست
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به خاطر ریش مرا به انفرادی بردی و دیدی که آخـر هـم مـن ریـشم را           : به او گفتم  
  .روم نزدم، حاال هم مطمئن باش که زیر بار این کار هم نمی

کش و قوس بین ما و پلیس ادامه پیدا کرد تا آنجا که با نزدیک شـدن بـه روزهـای                     
لذا ما را به یکی     . سرخ، دیگر صالح ندیدند این وضع ادامه یابد         بازدید نمایندگان صلیب  
عصر همـان روز    . حصار فرستادند   عادیهای آن بند را هم به قزل      . از بندهای عادی بردند   

کردنـد چـون مـا از اویـن           حدود سی نفر را به انفرادی منتقل کردند و احتماالً فکر مـی            
ها را تک تک زندانی  در انفرادی بچه. ایم، ممکن است باعث تحریک دیگران شویم       آمده

تـر هـم    نکردند بلکه هر سه ـ چهار نفر را در یک سلول قرار دادند و در اتاقهای بـزرگ  
  .هشت ـ نه نفر را با هم جا دادند

دانـستند بـه        چند نفری را هم مثـل مـن کـه عنـصر اصـلی تحریـک و آشـوب مـی                    
عتادین است و در هـر بنـد یکـی ـ دو     منظورم بین زندانیان عادی و م. خانه بردند دیوانه

دادنـد، تـا چـه       در آنجا لباس، پول و حوله و امکانات هم به ما نمی           . نفر را پخش کردند   
  .رسد به روزنامه و کتاب

زندانیان عادی را هم تهدید کرده بودند که با ما با صحبت نکنند در غیر این صورت                 
 سـر    اما ما با بعـضی    . شود  ال می شان اعم   کتک خواهند خورد و محدودیتهای دیگر برای      

مـن سـرباز    :  یکی هم گفـت    …یکی دزد بود دیگری چاقوکش و     . صحبت را باز کردیم   
 دخالـت کـرده بـود او بـه آن           3زمانی که رژیم شاه در جنگ ظفار      . فراری از ظفار هستم   

  . منطقه اعزام شده بود اما از صحنه جنگ گریخته بود
سال است که در زندان اسـت و احتمـاالً          یک  : وقتی فهمید من سیاسی هستم، گفت     

نمایی و رابط خواست تا در بیـرون بـه آنهـا وصـل                بزودی آزاد خواهد شد و از من راه       
اآلن . من هیچ رابطی نـدارم    ! نه: گفتم. احتمال دادم پلیس باشد   . به او اعتماد نکردم   . شود

 اینکه همـین  جالب. پنج ـ شش سال است که در زندان هستم و از بیرون اطالعی ندارم 
  . ترور شدمجاهدینیی بود که توسط  شخص از نیروهای انقالبی

: بچه کجـایی؟ گفـت    : از او پرسیدم  . سردمدار زندانیان عادی فردی بود به نام عباس       
فالنـی  : از عباس پرسیدم. من رفیقی داشتم که بچه آنجا بود! گود عربها ! بچه دروازه غار  

مـان    کم سر صحبت    دیگر کم . ود، بچه محل بودیم   مان ب   آره همسایه : شناسی؟ گفت   را می 
  . باز شد

عالوه بر محدودیت امکانات و پول و کتاب، در مورد خروج از اتـاق و هواخـوری                 
کسی از ما حق نداشت در راهرو قدم بزند و یا با کسی صـحبت               . هم محدودیت داشتیم  

ـ      علی. کند  نفـر  23 ـ  22ه رغم این محدودیتها، زندانیان عـادی کـه تعدادشـان در بنـد ب
دانستند ما از     کش بودند از وقتی که        چی و جانی و سارق و چاقو        رسید و همه قاچاق     می
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قماش آنها نیستیم و زندانی سیاسی هـستیم، بـه مـا خیلـی احتـرام گذاشـتند و محبـت                     
ای   ها و اخطارها با ما برخورد بـسیار انـسانی و دوسـتانه              با وجود تمام تهدید   . کردند  می

گفتنـد کـه پلـیس از مـا      آنهـا مـی  . دادنـد  ند و ما را در برابر پلیس پوشش میبرقرار کرد 
آنهـا  . کنـیم   خواسته که شما را اذیت کنیم ولی ما خاک پای شما هستیم، این کار را نمی               

شدیم هم کمـون  . بردند هر چهار ـ پنج نفر یک گروه بودند و ما را به سرسفره خود می 
هر روز و هر وعده گروهـی       . دادند  بهترین را به ما می    و از آنچه که خود داشتند       . عادیها

آنها شنیده و برخی خود دیـده بودنـد کـه وقتـی زنـدانی               . برد  ما را به سرسفره خود می     
کـردیم و   آوردند، ما چه برخورد انـسانی بـا او مـی    عادی را برای تنبیه به بند سیاسی می   

ما تالفی بود، اما جنبه اصلی آن،       حاال یک جنبه برخورد آنها با       . رسیدیم  چگونه به او می   
های مردم به مبارزین و در اینجا، زندانیان عادی بـه زنـدانیان     همان احترامی بود که توده    

پا   آنها به قول خودشان جلو در اتاق به       . واقعاً رفتار ایشان با ما خوب بود      . سیاسی داشتند 
ا آن طـرف دراز     گذاشته بودند که کسی متوجه نـشود مـا روی تخـت خوابیـدیم و آنهـ                

داشـت   عباس، رئیس آنجا، روزنامه را طوری نگه مـی        . کنند  اند و با ما صحبت می       کشیده
پلـیس اگـر   . خوانـدیم  که ما در حالی که دراز کشیده بودیم، مطالب روزنامه را هـم مـی            

  . گرفت دید آن را می روزنامه را در دست ما می
ه هم نداشـتم ولـی در بنـدهای         من چون معتاد و مریض نبودم، طبعاً خرجهای متفرق        

از جمله آقای غیوران که شدیداً مـریض        . روی ما کسانی دچار این مشکالت بودند        به  رو
و یا هوشنگ دلخواه از فداییان خلق که دیوانه شده          . بود و الزم بود به او رسیدگی شود       

 و دو ـ سه نفر دیگر هم مریض بودنـد  . کشید بود و روزانه شصت ـ هفتاد نخ سیگار می 
 تـأمین    اینها را ما از طریـق زنـدانیان عـادی         . به پول، شیر و سیگار و امثالهم نیاز داشتند        

کـردم و     گـوی اینهـا مـن بـودم و بـا عادیهـا صـحبت و مـذاکره مـی                     سـخن . کردیم  می
به عنوان نماینده زندانیان سیاسی با سروان حبیبی، رئیس         . کردم  شان را تأمین می     مایحتاج

م که به ما امکاناتی مثل پتو، کاسه، بشقاب و حوله بدهنـد، چـرا               زندان، هم صحبت کرد   
شد و  ها یا اجابت نمی اما این خواسته. کردیم  که ما از امکانات زندانیان عادی استفاده می       

  .شد یا نصفه و نیمه تأمین می
توانـست بـا آنهـا        طلبید که هر کس نمـی         برخورد با زندانیان عادی، ظرافتهایی را می      

. کـردیم   فهمیدیم و در حد وسع و فهم آنها صحبت می           اگر زبان آنها را می    . گیردارتباط ب 
شد از این طریق فهم سیاسی و بلوغ و آگـاهی آنهـا را                می. کردند  حتماً ارتباط برقرار می   

. بودند کسانی که به همین شیوه به زندگی سـالم برگـشتند           . باال برد و با خود همراه کرد      
لـذا  . کردیم درخور فهم و درک آنها صـحبت کنـیم    و سعی می ما متوجه این نکته بودیم    

  . گذاشتند آنها ما را خیلی دوست داشتند و احترام می
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چـرا کـه آنهـا در      . برخالف ما، چپیها در برقراری ارتبـاط بـا ایـشان نـاموفق بودنـد              
گفتند بهشت و جهنمی وجود نـدارد و همـه            صحبتهایشان درصدد نفی خدا بودند و می      

خواننـد، بـا آنهـا در ایـن           دیدند زندانیان عادی نماز نمی      چپیها اگر می  . غ است اینها درو 
دزد و چاقوکش و قاتل اگر چه نمـاز       . گرفتند  زدند، اما نتیجه منفی می      مقوالت حرف می  

عـزاداری  ) ع(برای امام حسین    . خواندند ولی به خدا و ائمه و آخرت ایمان داشتند           نمی
دیدند ما به خاطر اعتقاد به خدا         برعکس وقتی می  . رفتند  یلذا به طرف آنها نم    . کردند  می

کـشیم، مریـدمان      کنیم و سختی می     زندان را تحمل می   ) ع(و ائمه اطهار    ) ص(و پیغمبر   
خواندند ولی در مدتی      گر چه بسیاری از ایشان نماز نمی      . گذاشتند   می  شدند و احترام    می

کردند، حتی گاهی اوقات پشت سر ما  میکه ما آنجا بودیم، الاقل تظاهر به نماز خواندن         
با اینکه پلیس آنها را منـع کـرده بـود و کتـک              . خواندند  ایستادند و نماز جماعت می      می
  .کردند زد اما آنها کار خود را می می

اینها از محسنات زندانیان عادی بود، اما ایشان هم مثل هر کس دیگری واجـد یـک                 
 خیلی بد زبان بودنـد و در صحبتهایـشان از           آنها. سری خصوصیات منفی و مثبت بودند     

در بین زندانیان عادی فساد اخالقـی و        . دادند  کردند و فحش می     الفاظ رکیک استفاده می   
  .بازی رواج داشت جنس هم

همـه بـر روی     . در بندی که ما بودیم، اتاقها کوچک بود و تختهای سه طبقه داشـت             
ترهـا    قـدیمی . قه و مدت زنـدان بـود      استفاده از تخت، بسته به ساب     . شدند  تخت جا نمی  

در وسط اتـاق زیلـو   . خوابیدند آمدند باید روی زمین می تخت داشتند و جدیدیها که می   
پهن بود و دو پتو روی آن انداخته بودند و هفت ـ هشت نفر بـه صـورت کتـابی و بـه      

گفتنـد کـه تـو روی تخـت بخـواب، ولـی مـن                 به مـن مـی    . خوابیدند  پهلو کنار هم می   
خوابیدم، منتها کنار     من هم روی زمین می    . استم قاعده و عرف آنها را به هم بزنم        خو  نمی

البته خواب که نه عذاب، چرا که زمین سفت بود و اینهـا             . خوابیدم نه در وسط     دیوار می 
  .کشیدند خوردند و سیگار می مرتب تکان می

بالفاصـله  . شب و این نوع خوابیدن برای آنها فرصتی بود برای کارهای غیر اخالقی            
کردنـد و همـدیگر را        خاست، لـواط مـی      با زدن خاموشی صدای ماچ و بوسه آنها برمی        

پاسبانها هـم   . این مسئله در آنجا خیلی عادی بود      . شنیدیم  شان را می    بوسیدند، صدای   می
سرگرمی آنها هم   . گرفتند  کردند و فقط حق حساب خود را می         دانستند اما کاری نمی     می

  .ه هم، قمار بازی، شطرنج و تاس ریختن بودلیچار بار کردن ب
واقعـاً شـپش در     . مسئله بهداشت و وجود بیش از حد شپش، دیگر معضل آنجا بود           

روزی دو ـ سـه مرتبـه کـه بـرای      . رفـت   همه باال مـی  از سر و روی. کرد آنجا بیداد می
م و  آوردیـ   شدیم و لباسـهایمان را در مـی         رفتیم، در حیاط لخت می      هواخوری بیرون می  
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از بس که شپشها را گرفته و روی زمین انداخته بودنـد، حیـاط پـر از                 . گرفتیم  شپش می 
چرا که شپشهای رها شده در حیاط زنـدان         . این کار راه حل مسئله نبود     . شپش شده بود  

نشستند، باال رفته از طریق آنها دوباره وارد بنـد   دوباره از لباس افرادی که روی زمین می      
  . شدند و اتاق می

گیریـد روی زمـین نیندازیـد و رهـا            کردم وقتی شپشها را می      من به آنها نصیحت می    
دفعـات  . پاشی کنیـد، لباسـهایتان را زود بـه زود عـوض کنیـد               نکنید، حتماً بکشید، سم   

مـن روزی یکـی ـ دو بـار لباسـهای       . بیشتری به حمام بروید، تا از این بال رهایی یابیم
چرا که او حالت نیمه فلج      . کشتم  ، شپشها را گرفته می    خودم و آقای غیوران را در آورده      

هنوز هم همین وضع را دارد لـذا بایـد          . کرد  داشت و کمر و دستش درست حرکت نمی       
  . کردیم در این کارها به او کمک می

  
  تغییر در برخورد با مبارزین

، هنگامی که در حیاط در حال گرفتن شپش و کشتن       56ای در اردیبهشت      روز جمعه 
زده و    ا بودم، نگهبان مرا صدا زد و به دفتر افسر نگهبانی برد با همان لباسهای شـپش                آنه

فکـر کـردم افـسر نگهبـان مـرا         . انگشتانی که به خون شپش آلوده بود به دنبـالش رفـتم           
مان دست برداشته     خواسته تا به اصطالح با من مذاکره کند، ببیند اگر از حرفها و مواضع             

از بنـد خـارج     . ایم، ما را به بند زندان سیاسی بفرسـتد          ها در آمده  آن) ضوابط(و به اختیار    
  . شده وارد اتاق نگهبانی زیر هشت شدیم

تفـاوت نـشان داده حـضورش را در           خود را بـی   . در آنجا باز چشمم افتاد به رسولی      
رسولی بلند شـد و     . پاسبان مرا نشاند و خودش رفت     . زندان قصر به روی خود نیاوردم     

دادم،   الخـصوص رسـولی سـالم نمـی         من هیچ وقت به بازجویان علی     . دسالم علیک کر  
ای نداشـتم و جلـو آنهـا          ترس و واهمه  . چون همیشه آنها با ما کاری داشتند نه ما با آنها          

رفتم او هـم بـه        طور که به طرف او می       همان! جلو بیا : رسولی گفت . شدم  دوال، پهنا نمی  
دادن گرفت و صورتش را جلـو آورد تـا   دستم را به نشانه دست . طرف من حرکت کرد 

به اصطالح با من روبوسی کند و سال نو را تبریک بگوید، من صورتم را کنـار کـشیدم،    
ای پـیش   نشـستیم، ابتـدا صـحبتهای متفرقـه       . پرسی کرد   احوال. سبیلش به پیشانیم خورد   

گلولـه  خواهند تـو را زیـر           دانی مقامات از تو ناراضی هستند و می         می: کشید، بعد گفت  
خب طبیعی است اگر آنها از من راضی باشـند          : گفتم. ام  بگیرند، اما من تا اآلن مانع شده      

اید یـا مـن مثـل         یا شما مثل من شده    . و من هم از آنها، پس دیگر جای من اینجا نیست          
طور نیست و فاصله ما با شما پر شدنی نیست، ما با هـم اخـتالف                  در حالی که این   . شما

اینکه تو اآلن در مقام بـازجویی و مـن در مقـام         .  یکدیگر ناراضی باشیم   داریم، و باید از   
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این حرفها را ول کن، اآلن مـسئله        : گفت. زندانی نشانه همین اختالف و نارضایتی است      
آرزوی مـن ایـن     : گفـتم . خواهند پرونده تو را به دادگـاه بفرسـتند          اینجاست که اینها می   

رسـولی بـرای بـار      . ر از شر شما راحـت شـوم       است که این کار را بکنند تا هرچه زودت        
خواهم کاری بکـنم کـه امـسال بـه            عزت می : چندم مسئله برادرم را مطرح کرد و گفت       

بـه مـن مربـوط نیـست و بـرای مـن فرقـی        : گفتم.  مرداد برادرت آزاد شود28مناسبت  
کـن  گناه اسـت کـه ولـش          ای که بی    اگر واقعاً فهمیده  . کند که چه بالیی سر او بیاید        نمی

به نظر من او    . کار است، همین جا نگهش دارید       کنی از نظر شما گناه      برود و اگر فکر می    
حاال کـه  . آمد او نباید به زندان می. اید گناه است و شما در مورد او از اول اشتباه کرده         بی

آمده و حدود سه سال هم زندانی کشیده اگر این مدت بشود هفـت سـال، هـیچ فرقـی                    
زن : گفتم. خواهیم برای او پول بفرستیم      او زن و بچه دارد، ما می      : فترسولی گ . کند  نمی

اند از این به      در این سه سال هر کاری کرده      . و بچه برادرم احتیاج به پولهای شما ندارند       
  .کنند، تا زنده بمانند بعد هم می

حصار و قصر گذرانـده       من مالقات نداشتم ولی برادرم داشت و این مدت را در قزل           
  .اش خبری نداشتم دیدم و از اوضاع او و خانواده ولی من او را نمیبود 

دانی من برای چـه اینجـا         هیچ می : فایده دید، پرسید    رسولی که ادامه این بحث را بی      
تـوانی    نه علم غیب که ندارم، ولی خب بازجویی هر وقـت بخـواهی مـی              : هستم؟ گفتم 

کارها ) اش را چرخاند    انگشت سبابه دست و   (دانی دیگر از این       می: گفت. سراغ ما بیایی  
حدود یک سالی هـست کـه دیگـر کـسی را            : گفت. خبری نیست؟ منظورش شالق بود    

  .دهند شکنجه نمی
یعنـی اگـر کـسی را       . کردنـد    به طور علنی کسی را شـکنجه نمـی         55از اواسط سال    

ترتیب به این   . کردند  گذاشتند و حتماً سر به نیستش می        کردند او را زنده نمی      شکنجه می 
کردند کـه در      گاهی اعالم می  . ماند  آمد و رد پایی باقی نمی       ای به زندان نمی     شکنجه شده 

البته بنای آنها این بود کـه در وهلـه اول چریکهـا و مبـارزین          . درگیری کشته شده است   
. مسلح را در خیابان به قصد کشت بزنند و خیال خود را از تبعات بعدی آن راحت کنند                 

اما از آنجا که با خبـر شـده بـودیم کـه اخیـراً               . عای رسولی درست بود   به این ترتیب اد   
نه خیر شما باز هم شکنجه : اند، لذا اصرار کردم و با پررویی به او گفتم   تعدادی را گرفته  

این کـسانی را کـه      : گفتم. ایم  نه درست نیست ما شکنجه را کنار گذاشته       : گفت. کنید  می
اند، اکثرشان زیر شـکنجه فـوت          درگیری کشته شده   کنید که در    شما در جراید اعالم می    

ای را بـه زنـدان         شده  دانید که برای حفظ درستی ادعایتان نباید شکنجه         شما می . اند  کرده
کشید و یا اگر زنـده مانـد در زیـر             بیاورید، در وهله اول یا در درگیری با قصد او را می           

رسـولی برافروختـه و     . تگویید که در درگیری کـشته شـده اسـ           کشید و می    شکنجه می 
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کنـیم،    مردیکه قرمساق به تو چه مربوط است که ما چه کـار مـی             : عصبانی شد و داد زد    
ام آنها هم زندانی هستند و حـق دارم از            من زندانی ! چرا: گفتم! این فضولیها به تو نیامده    

ب خواهی از حق آنها دفاع کنی، تو مواظـ          کاره هستی که می     تو چه : گفت. آنها دفاع کنم  
خودت باش که از این مهلکه جان سالم به در ببری، حاال که مقامات قصد جـان تـو را                    

  خواهی موی دماغ باشی؟ خواهی آدم شوی؟ تو تا کی می اند، تو کی می کرده
: ای گفـت    تو برای گفتن این حرفها مرا صدا نکرده       . باشد، اصل حرفت را بزن    : گفتم

که چند نفر خارجی بیاینـد و بـا تـو           راستش یک شانسی پیش روی توست، قرار است         
در . مواظب باش راجع به شکنجه و وضع زندان در گذشته چیزی نگویی           . صحبت کنند 

تـو اگـر بـا آنهـا     . این صورت ممکن است بتوان نظر دستگاه را نسبت به تو عوض کرد          
در ! بلـه : افتـد؟ گفـتم     دانـی چـه اتفـاقی مـی         راجع به مسائل گذشته صحبت کنـی، مـی        

دانـم    البته به روی خـود نیـاوردم کـه مـی          . رود  نویسند و آبروی شما می       می شان  مجالت
تـو خـوش    ! نه عـزت  : گفت. سرخ جهانی است    منظور او از خارجیها، نمایندگان صلیب     

وضع برایت از  : کنند؟ گفت   پس چه کار می   : گفتم. مسئله فراتر از این حرفهاست    ! خیالی
فکـر  . دهنـد   و مطالب تو را به کمیته مـی       آنها همه حرفها    . شود  همین که هست بدتر می    

بـاز  . دهنـد  شان را مستقیم به کمیتـه مـی     گزارشهای! نه. گیرند  کردی آنها جانب تو را می     
گذارند جان سالم     این دفعه دیگر نمی   . ات با منوچهری و محمدی است       دوباره سر و کله   

طـوری     ایـن  عجب؟ پس اگر  : گفتم. در ببری، من هم دیگر جایی ندارد که ضمانتت کنم         
کردی از    تو که ادعا می   . زنم، آنها هم هر کاری دوست دارند بکنند         است من حرفم را می    
خواهد مرا    شان می   بگذار هر چقدر دل   ! گویی  دیدی پس دروغ می   ! شکنجه خبری نیست  

اند، بـیش از آن       اند در حق من روا داشته       بزنند و شکنجه کنند، هر چه در گذشته توانسته        
حاال چرا گزارش را به کمیته بدهند، مگر خـود شـما بـا              :  بعد پرسیدم  .که ممکن نیست  

شـاید  . من از کجـا بـدانم همـه اینهـا بـازی نیـست             : گفتم! نه: آنها همراه نیستید؟ گفت   
مأمورین شما هـم    . گویم  ساواکیها در نقش خارجیها بخواهند بیایند ببینند که من چه می          

کند،   باشند چه مأمور برای من فرقی نمی      پس آنها چه خارجی     . زبان خارجی بلد هستند   
زنم، پیش آنها هم خواهم گفت، چیزی نخـواهم گفـت             من هر حرفی را که در اینجا می       

هر چه را که حقیقت داشته و دارد خواهم گفت، تمام کارهایی را             . که بعداً انکارش کنم   
ه از آن   وضع مـن کـامالً روشـن اسـت و همـ           : ادامه دادم . اید  که در این مدت شما کرده     

وضـع مـن    . کننـد   اطالع دارند، جز خواجه حافظ شیرازی، که اینها او را هم با خبر مـی              
ای ندارد و بهتر است حقیقت را         دروغ گفتن من فایده   . برای خارجیها هم مشخص است    

ام و    تازه اگر دروغ بگویم آنها خواهند پنداشت که مـن زیـر فـشار قـرار گرفتـه                 . بگویم
هـای فلـسطینی و       دانید که در مورد من گـروه        خودتان می . ستمحاضر به بیان حقیقت نی    



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 448

خواهیـد چیـزی      اند، پس اگر مـی      برخی فعاالن سیاسی در خارج از کشور تبلیغات کرده        
عزت بیا با ما کنار بیـا،  ! نه: رسولی در هم شد و گفت  . نگویم مرا از چشم آنها دور کنید      

پـس مـن   : گفـتم .  کار ممکن نیست   خواهند و این    وضعت تغییر خواهد کرد، آنها ترا می      
خواهی   هر غلطی که می   : رسولی خیلی ناراحت شد و گفت     . ناچارم که مسائل را بگویم    

فکر کردی مـن بـرای   ! ببین عزت: گفت. اگر کاری با من نداری بروم: گفتم. بکنی، بکن 
ر دانی که در این مدت من خیلی تالش کردم که تا تو را کمتـ                تو می . ام   تو آمده   چه پیش 

دلـم برایـت    . اآلن هم وضع تو خیلی خـراب اسـت        . ام  اذیت کنند و چقدر کمکت کرده     
او از این راه وارد شد . گیری تو با این کار فرصت زنده ماندن را از خودت می   . سوزد  می

اوالً واقعاً معلوم است که چقدر بـه        : گفتم. و به شکلی مرا تهدید به اعدام کرد و ترساند         
ثالثـاً  . سوزد طور دلت برایم می یاً مگر من پسرخاله تو هستم که اینثان! ای من کمک کرده 

ای،   شـغل بـاالیی، سـرمایه     . شما این حرف را برای کسی بزنید که وابستگی داشته باشد          
آقای رسولی  . ای داشته باشد، من حتی زن و بچه هم ندارم           ای یا حداقل خانواده     کارخانه

تو خـودت بهتـر از      . این حرفها را به من نگویید     کنم،    فایده است من کار خودم را می        بی
در ایـن مـدتی کـه مـرا گرفتـه و            . شـوم   دانی که من با این حرفها خام نمی         هر کسی می  
اند همواره آرزویم مرگ و رهایی از دست شما بـوده اسـت، حـاال مـرا از                    دستگیر کرده 

دارم که در بنـد     چقدر آرزو   . اعدام نترسانید، مرگ برای من گواراتر از این زندگی است         
  .و در دست ظالمینی مثل تو کشته شوم

. خواستم کـشته شـوم      البته این حرفهای من نیز خود پلیتیک سیاسی بود، و واقع نمی           
ام،  گاه و در هیچ زمان و موقعیتی ترس نداشته گر چه در معنا و حقیقت هم از مرگ هیچ    

دانـستم در   می. کردم  درک میاما در آن زمان من از پرونده خود مطلع بودم و موقعیتم را        
نها بتوانند دوباره مرا به دادگاه بفرستند و حکم اعدام بـرایم              وضع و شرایطی نیستم که آ     

. دانستم که کسی را بعد از پنج ـ شش سال اعدام نخواهند کـرد   برعکس می. صادر کنند
 از سـیاهی    زدم که برای من بـاالتر       با این حال در مقابل بلوفهای رسولی باید پلیتیک می         

  .فایده است و ترساندنم از مرگ بی. رنگی نیست
بـرد،   گر و مکار است و با پنبـه سـر مـی      دانستم رسولی بازجویی حیله     از آنجا که می   

اتفاقـاً آن روز سـر      . همواره با او برخورد تندی داشتم اما این بار برخـوردم تنـدتر بـود              
 تن خود و آقای غیوران گرفته       شپشهایی که از رخت   . انگشتانم به خون شپش آلوده بود     

گویی دیگر زمان شکنجه سر آمده؟ شکنجه یعنی چه؟ انگـشتانم     می: گفتم. و کشته بودم  
دانی چیست؟    بینی، می   اینها را می  : را به سویش گرفته باز کردم و نشانش دادم و پرسیدم          

اگـر ایـن شـکنجه نیـست، پـس          . اینها خون شـپش اسـت     : دانم؟ گفتم   چه می ! نه: گفت
نیست   اید، شکنجه     ای که برای ما درست کرده       ست؟ اگر این وضع بهداشت و زندگی      چی
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چی و جانی و دزد را چه         پس چیست؟ نگه داشتن زندانی سیاسی بین یک مشت قاچاق         
زدید،   کردید و دست به اعتصاب غذا نمی        شما اگر ضوابط را رعایت می     : نامی؟ گفت   می

ما اعتصاب غذا نکردیم، مـا فقـط غـذایی را           ! نه: مگفت. بردند  اینها شما را به آن بند نمی      
نامـه    کردیم، شرایط آنها تحمیلی بود و بر خالف آیین          خوردیم که خودمان توزیع می      می

من حاضرم روزی صد ضربه شالق بخـورم ولـی          . ما فقط زیر بار تحمیل نرفتیم     . زندان
باس، حمام و مالقـات     ما در اینجا از روزنامه، کتاب، ل      . در این مکان کثیف زندگی نکنم     

آورنـد کـه      مان می   قدر خودمان پول داریم یا برای       ما آن . هیچ چیز نداریم  . محروم هستیم 
بـاز خـدا    . دهید  بتوانیم خودمان خرج خودمان را تأمین کنیم، اما همین را هم اجازه نمی            

. دکننـ   پدر این دزدها و قاتلها را رحمت کند که برخی وسایل مورد نیاز ما را تأمین مـی                 
آورنـد و     کنند، پول در می     اینها خودشان بدبخت هستند و صبح تا شب به هم تجاوز می           

حـاال اگـر ایـن وضـع     . دهند ها را می کنند، پول سیگار و شیر بچه آن پول را خرج ما می   
نه خیر، پولهـای    : عجب مگر شما پول ندارید؟ گفتم     : شکنجه نیست پس چیست؟ گفت    

انـد، نیـاز بـه     هـا مـریض   دمان، اآلن هیچی نداریم، این بچه   ما را گرفتند و به اینجا آوردن      
  .سیگار و شیر دارند، گرفتاریهای دیگری دارند

کمی صحبتهای متفرقه پیش کـشید و مـوقعی کـه خواسـت             . رسولی دیگر کم آورد   
: برود یک بسته اسکناس حدود هفت ـ هشت هـزار تومـان از جیـبش در آورد، گفـت      

 او در این آخرین لحظه به ایـن طریـق و بـا ایـن کـار          .خواهی بردار   عزت هر چقدر می   
سوءاسـتفاده  » ننه من غـریبم   «ببین اشتباه نکن، از این      : گفتم. خواست مرا خراب کند     می
شما اگـر راسـت     . خواهیم، خودمان در اوین و قصر پول داریم         ما از این پولها نمی    . نکن
ده نفر هستیم که در این بند و آن        بعد ما حدود هج   . گویید آن پولها را به ما برگردانید        می

الاقل ما را در یک اتاق جمع کنید تا خودمان به وضع هم رسیدگی کنیم و                . ایم  بند آواره 
این قدر کثیف نباشیم، الاقل بدانیم پتوهایمان مال خودمان است و در جای پـاکی نمـاز                 

من باید با جنـاب  گفت . اگر ما با هم باشیم، آنجا را تمیز نگه خواهیم داشت  . خوانیم  می
او باید دستور این تغییرات را بدهد، فعالً امکان ایـن کـار نیـست،               . تیمسار صحبت کنم  

او هر چه اصرار کرد من حاضـر نـشدم کـه    . شود چند روزی صبر کنید، تا ببینیم چه می   
  .آن پول را بپذیرم

بخـواهیم  دهید؟ اگر ما      شما چرا به اینها پول نمی     : هنگام رفتن به افسر نگهبان گفت     
: شان را بر آورده کنند چه باید بکنیم؟ افسر نگهبان گفت   به اینها پول بدهیم تا احتیاجات     

خواهنـد از فروشـگاه    باید پول را بدهید تا ما به فروشگاه بدهیم، آن وقت هـر چـه مـی                
من با این کار هم مخالفت کردم، ولی او به زور دویست تومان به افسر نگهبـان                  . بخرند
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 شما این پول را به فروشگاه بدهید و بگویید به اینها شیر و سیگار بدهند تا                 :داد و گفت  
  .در چند روز آینده ترتیب مالقات و جای آنها را بدهم

دسـت داد و    . موقعی که خواست برود آمد جلو تا با مـن روبوسـی کنـد، نگذاشـتم               
در همـین   . او که رفت منتظر پاسبان شدم تا بیایـد و مـرا ببـرد             . خداحافظی کرد و رفت   

های مجاهدین  حین به فکرم رسید حاال که این پول به اسم من داده شده است، چرا بچه    
مثل حسن مهرابی، جواد زرگران، حسین خراسـانی و انـصاری و یـک نفـر از فـداییان                   

کـشید، از ایـن پـول     که در روز حدود شصت ـ هفتاد نخ سیگار مـی  ) هوشنگ دلخواه(
اش برای من بماند، در حـالی کـه           یل کنند و فقط بد نامی     استفاده و آن را حیف و م        سوء

ها مریض بودند و به شدت به آن احتیاج داشتند پس چرا خودمان خرج                چند نفر از بچه   
: گفت. کنیم  جناب سروان پول را بده، خودمان خرج می       : نکنیم؛ لذا به افسر نگهبان گفتم     

خودم این  ! نه: گفتم.  بگیرید خواهید  دهم شما بروید هر چه می       خب من به فروشگاه می    
خواسـتم پـول    ها در دو بند شش و هفت پخش و پال بودند می           چون بچه . کنم  کار را می  

ترسـیدم افـسر نگهبـان بزنـد تـو گـوش              از طرفی هم می   . را بین این دو بند تقسیم کنم      
خالصه بـه زور آن پـول را        . دویست تومان و خودش بردارد اما به حساب ما تمام شود          

  .گرفتم
هایی را که در دسترس بودند، جمع کردم و آنچه را کـه بـین                 وقتی به بند رفتم، بچه    

بـا  ! عـزت : حسن مهرابی سر دسته مجاهدین گفت     . من و رسولی گذشته بود شرح دادم      
  .شد برخورد کرد این قضیه بهتر از این نمی

 6 بنـد    هـای    و صد تومان دیگر را به بچـه        8های بند     صد تومان از آن پول را به بچه       
برای خود ریالی برنداشتم چون احتیاج نداشتم؛ بیشتر مریـضها هـم از مجاهـدین               . دادم

بودند و رفتند برای خود شیر و لبنیات و سیگار گرفتنـد و مـصرف کردنـد و مـا فقـط                       
  .تماشا کردیم

  
  سرخ دیدار با نمایندگان صلیب

نفر را جمـع کـرده   ما هجده . اش عمل کرد    دو روز بعد از آن دیدار، رسولی به وعده        
 بـه آنجـا     5ده نفر دیگر را هم که وضعیتی مثل ما داشتند از بند             . در دو اتاق جای دادند    

 …ای و   چریک، فدایی، مجاهد، تـوده    : در بین ما همه تیپی بودند     .  نفر 28آوردند، شدیم   
تقریباً برای همه جریان دیدار با رسولی . عباس سماکار هم از گروه گلسرخی بین ما بود       

برخی نظرشان بر این بـود کـه برخـورد تنـدی            .  ماجرای دویست تومان را شرح دادم      و
هـر چـه    : شان گفـتم    در جواب . ام  ام و حداقل صالح خود را در نظر نگرفته          صورت داده 

  .باداباد
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. سرخ پیـدا شـد      چند روز بعد از اسکان در این دو اتاق، سر و کله نمایندگان صلیب             
ست داشتند و دنبـال شناسـایی افـراد ثبـت شـده در ایـن                معلوم شد که آنها لیستی در د      

لذا ساواک هر چه ما را به این بند به آن بند و از این زندان بـه آن زنـدان                     . لیست بودند 
. منتقل کرد، نتوانست ما را از چشم آنها دور نگه دارد و مجبور بـه نـشان دادن مـا شـد                     

ای کنفدراسیون تهیه کـرده و      ه  بیشتر اسامی را مبارزین خارج از کشور به خصوص بچه         
  .در اختیار آنها قرار داده بودند

از زمانی که مـن دسـتگیر شـده         . های خارجی اعالم کرده بودند      اسم مرا هم روزنامه   
هایی که در خارج بودند       ام، اما بچه    بودم، رژیم اعالم کرده بود که در درگیری کشته شده         

گوید، او زنده است و شدیداً تحت  یبه صلیب سرخ جهانی گفته بودند که رژیم دروغ م 
لذا صلیبیها خیلـی    . شکنجه و فشار است، اگر دیر بجنبید ممکن است واقعاً او را بکشند            

لذا چند بـار جـایم      . ترسیدند که مرا نشان بدهند      اینها هم می  . اصرار داشتند که مرا ببینند    
  .را عوض کردند ولی باالخره مجبور شدند نشانم بدهند

 آمدند من هر چه را که در ایـن چهـار ـ پـنج سـال بـر سـر خـودم و         وقتی سراغم 
یکـی از   . کـرد   مترجم حرفهـای مـرا برایـشان ترجمـه مـی          . دیگران آمده بود شرح دادم    

به نظـرم او    . کرد  های مترجم را کنترل می      های چپی به انگلیسی مسلط بود و ترجمه         بچه
ننـد، دادگـاه فرمایـشی تـشکیل        ک  عباس سماکار بود به آنها گفتم که چطور بازجویی می         

کنـد، رئـیس دادگـاه خـواب      دهند و ساواک در همه کارها حضور دارد و دخالت می    می
در خصوص شکنجه هم تمـام بالیـایی را کـه در            . است و رأی از قبل صادر شده است       

این مدت بر سرم آمده بود، از سلول انفرادی، از روزها و شبهای بدون لباس و لخـت و         
ی سرد و یخچالی، از به صلیب کشیده شدن، از آپولو، از شالقهای حسینی              عور در فضای  

پول شـدنمان را هـم        حتی علت آمدنمان به این بند و بی       .  همه و همه را شرح دادم      …و
چـرا؟  : پرسـیدم ! فالنی من معذورم از ترجمـه ایـن حرفهـا         : مترجم گفت . پیش کشیدم 

ایـد بـه او بگـویم، یعنـی مجبـور           اگر رسولی از من سؤال کرد فالنی چه گفت، ب         : گفت
توانی مطالب دیگری را هـم از         باکی نداشته باش و بگو، تازه می      : گفتم. هستم که بگویم  

  .طرف من اضافه کنی و بگویی
این برخورد تند من با مقامات زندان و بازجویان، منشأ آثار خوبی بود، از طرفی بـه                 

حکمی بود به یک مشت سمپات داد و از طرف دیگر پاسخ م   بقیه جسارت و شهامت می    
خواهـد آزاد    است و مـی  گفتند فالنی بریده مجاهدین که در ادامه ضدیت خود با من می   

  .شود
 آن قدر صـریح، تنـد و شـدید بـود کـه تعـدادی از                  مطالب من به نمایندگان صلیب    

زنـد، حرفهـای    عزت از طرف خودش حرف می   : گفتند  ها به افسری که آنجا بود می        بچه
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و . آنها  آن قدر شهامت نداشتند که الاقل حرفهای مرا تأیید کنند           . اطی به ما ندارد   او ارتب 
زنی خیلـی تنـد اسـت،         عزت تو از طرف خودت حرف بزن، حرفهایی که تو می          : گفتند
  .توانند عواقب آن را تحمل کنند ها نمی بچه

ه و  ها و زیر چکمه و پوتین محمدی چند دنـدانم شکـست             از آنجا که در زیر شکنجه     
لذا به افـسر نگهبـان و       . شدم  تعدادی هم خراب شده بود در آن روزها حسابی اذیت می          

رئیس زندان مراجعه کردم و درخواست رسیدگی و معاینه دهان و دندان و نیز تعـویض             
و چون هیچ درآمدی نداشتم خواستم که زندان با بودجه خود ایـن کـار را                . آنها را دادم  
سازی را پیشم آوردند و برآورد کردند که دندان مصنوعی  دانیکی ـ دوبار دن . انجام دهد

مکاتبه کردند تا این پول را از طریق انجمن حمایـت           . برای من پانصد تومان هزینه دارد     
ای نگرفتند و دهان و دندان من به همـان وضـع مانـد و                 از زندانیان تأمین کنند که نتیجه     

  4.ای نداشتم جز تحمل درد و ناراحتی آن چاره
  

  شکست توطئه
 انتقال 3سی نفری را که به انفرادی برده بودند، قبل از آمدن صلیبیها به زندان شماره             

 نفر مانده بودیم، که     28فقط ما   . حصار فرستاده بودند    تعدادی را هم به زندان قزل     . دادند
 مـن در اینجـا    .  آوردنـد  3ما را هم بعد از یک ماه بودن در میان عادیها، به زندان شماره               

  .هم موضوع پول و رسولی را با ذکر جزییات به سران مجاهدین گفتم
جوی مـورد     ای که کسی پی     به گونه . زندان مثل گذشته نبود، وضعیت تغییر کرده بود       

هیچ کس شـهامت    . اطاعت کورکورانه کامالً در آنجا حاکم بود      . و موضعی از کسی نبود    
ین همـه چیـز را در دسـت    مجاهـد . تحقیق پیرامون راسـت و دروغ خبـری را نداشـت         

ای اهل دوز و کلک نبودنـد و از روی سـادگی و               افراد در سه حالت بودند؛ عده     . داشتند
ای هـم     گوید درست است، عده     پنداشتند که هر چه را ضوابط تشکیالت می         صداقت می 

کرد، مهم برایشان ضوابط و دستورات تشکیالت بـود،   راست و دروغ برایشان فرقی نمی   
گفت از نظر آنان وحی منزل و درست بود و خـود را ملـزم بـه     کیالت میهر چه که تش  
دادنـد امـا در       تعدادی هم راست و دروغ تشکیالت را تمیـز مـی          . دانستند  رعایت آن می  

در اینجـا و در چنـین   .  آن را نداشـتند   بـا مورد دروغ، شهامت سـرپیچی و یـا مخالفـت           
توسـط مجاهـدین بـایکوت شـده        حـصار     شرایطی با خبر شدم که برادرم در زندان قزل        

علت بایکوت او را . رسید، مزاحم برادرم شده بودند  آنها چون زورشان به من نمی     . است
  .دانستند که من از رسولی گرفته بودم هم دویست تومانی می

پرسیدند جریـان پـول چـه بـوده       بعضی که هنوز کامالً تسلیم نشده بودند، از من می         
ام، اما شـما       را در جمع و بعد در نزد سران توضیح داده          من مسائل و قضایا   : است؟ گفتم 
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ایـد،    گویند رسولی تو را برده اسـت و بـا هـم روبوسـی کـرده                 می: اید؟ گفتند   چه شنیده 
 مـرداد آزاد    28 است که مقامات از تو راضی هستند و تو و بـرادرت را در                 رسولی گفته 

 تـو هـم حـسابی بـه         کنند، دویست تومان هـم پـول در اختیـارت گذاشـته اسـت و                می
آتش این حرفها از خاکستر : گفتم. ای ای و اظهار پشیمانی کرده  مجاهدین بد و بیراه گفته    

بروید از کادر مرکزی،    : گفتم. گویند  می) مجاهدین(اینها  : گفت. شود  چه کسانی بلند می   
از حسن مهرابی سؤال کنید بگویید که فالنی گفته مگـر تـو نبـودی کـه گفتـی بهتـرین                     

اینها رفته  . گویید بیایید رو در رو حرف بزنیم        ام، اگر راست می     د را من انجام داده    برخور
گویند مواظب باشید ایـن حرفهـا         مسئله را طرح و حرفهای مرا نقل کرده بودند، آنها می          

جایی درز نکند، فقط خودتان بدانید، ما خودمان ماجرا را به یک شـکلی جمـع و جـور          
  .رو شوند من روبهکنیم، و حاضر نشدند با  می

اینهـا چطـور از ریـز گفتگـو و مـاجرای      : گفتم برای برخی که هنوز شبهه داشتند می 
. اند، در آنجا که غیر از من و رسولی کـس دیگـری نبـود                دیدار رسولی با من مطلع شده     

در غیر این صورت باید از خـود        . اند  نما شده   اند یا اینکه آنها خواب      حال یا از من شنیده    
 باشند و باید توضیح دهند که چه ارتباطی بـین آنهـا و رسـولی و پلـیس                    یدهرسولی شن 

  .وجود دارد که رسولی چنین مطالبی را به آنها خبر داده است
با طرح این موضوع، حقیقت برای همه روشن شد، اما آنها دست بردار نبودند و بـه                 

شـان    در آیم و بـه سـراغ      قصدشان این بود که من به زانو        . دادند شانتاژ علیه من ادامه می    
اما این در مرام من نبود و مـن همـواره بـا آنهـا از موضـع قـدرت                    . بروم و تسلیم شوم   

مـن هـم بـه ایـن شـیوه          . کردم و درد و مسئله اصلی آنهـا هـم همـین بـود               برخورد می 
گویی ادامه دادم و گفتم خود آنها پلیس و با رسولی مـرتبط هـستند، آنهـا بـا هـم                       پاسخ

اند تا مرا خراب کنند در حالی که من حتی وقتی رسولی صورتش را           دهدست به یکی کر   
جلو آورد تا روبوسی کند صورتم را برگرداندم که سبیلش به صورتم خـورد، در ضـمن     
پولی را هم که گرفتم به آنها دادم، حتی یک ریالش را خـودم خـرج نکـردم، اگـر پـول             

 من اشـتباه کـردم و آن پـول را           ساواک و رسولی بد بود چرا شما خوردید؟ حاال گیریم         
دیدم، اما این مسئله باقی است که چـرا شـما             گرفتم که البته من ایرادی در کار خود نمی        

دهند   برند و چلوکباب هم به او می        خرجش کردید؟ و چطور وقتی مسعود رجوی را می        
گذارنـد، منـوچهری و تهرانـی هـم بـا او روبوسـی        و پانصد تومان هم کف دستش مـی   

  !ای نیست؟ د، برای کسی مسئلهکنن می
آنها دیدند که شانتاژشان    . با طرح این مسائل، توانستم توطئه را به خودشان برگردانم         

  .شان را بستند دهد به این ترتیب دهان دارد نتیجه عکس می
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ای و رویـدادی      شناختم، در هر مـسئله      از آنجا که من جنس خراب آنها را خوب می         
من حتی پول را از رسولی      . دادم  شان نمی   ای دست   ن بهانه تری  حواسم جمع بود و کوچک    

ای عـادی بـود امـا در مـورد مـن کـه                نگرفتم و از افسر نگهبان گرفتم، با اینکـه مـسئله          
در اویـن کـه بـودیم،     . کـردم   مجاهدین به خونم تشنه بودند بایستی این همه مراقبت می         

. سـولی او را خواسـته بـود       مسعود گفته بود که مریض هستم، ر      . مدتی مالقاتی نداشتیم  
شـان برسـد و    خواهد که مالقات بدهند تا از این طریق پـول بـه دسـت          رجوی از او می   

رسولی هم پانصد تومان کف دستش گذاشته و گفته بود فعـالً     . خرج دارو و درمان کنند    
  .این پول را خرج کنید تا بعداً به شما مالقات بدهند

  
  گیری از شورش پیش

زبـان  . ع، من دیگر کاری به کار آنها نداشتم و سرم به کار خودم بود             با بروز این وقای   
حشر و نشرم بیشتر با افرادی چون بهزاد نبوی،  . کردم  خواندم، کتاب مطالعه می     عربی می 

مجاهـدین اینهـا را بیـشتر بـه عنـوان جمـع             . نـژاد بـود     صادق نوروزی و جلیل سوادی    
آنها دوست صمیمی بودم ولی در عین حال،        من با اینکه با     . کردند  قلمداد می » رو  راست«

گفتنـد مـا      گیری علنی نبودند، مـی      نبوی و دوستانش معتقد به موضع     . اختالف هم داشتم  
تـا  . اما من موضع صریحی داشـتم     . باید کار خودمان را بکنیم ضوابط آنها را هم بپذیریم         

گیری علنی    ضعشان مو   اینکه آنها از من خواستند راجع به مجاهدین زیاد صحبت و علیه           
 امیرحسین آریانپور را    شناسی  جامعه با هم کتاب     5نژاد  من با بهزاد، صادق و سوادی     . نکنم
که اینها فشار آوردنـد کـه تـو بیـا     . خواندیم، چهل ـ پنجاه صفحه از کتاب مانده بود  می

قول بده که دیگر با مجاهدین کار نداشته باشی و راجع به اینها حرف نزنی تا ما کتـاب                   
ادامه بدهیم، در غیر این صورت به خـاطر مواضـع ضـد مجاهـد تـو اتهـامی بـه مـا                       را  
کند کـه   مهم نیست، برایم فرق نمی: گفتم. توانیم کتاب را ادامه بدهیم  چسبد و ما نمی     می

مطالعه کتاب را ادامه بدهید یا نه، یا اینکه حتی تنها بمانم؛ اما مگر شما که این خواسـته                   
 من قول دهید که تـا شـش مـاه زنـده بمـانم و بعـد از شـش مـاه                       توانید به   را دارید می  

بعد از اصرار زیاد آنها فقط این       . کنم  ام عمل می    حرفهایم را بزنم؟ پس من اآلن به وظیفه       
روم بـه کـسی چیـزی بگـویم          گفتم کاری به کارشان ندارم و خودم نمی       امتیاز را دادم و     

تـوانم دروغ     نمی. ید، واقعیت را بگویم   ولی وظیفه دارم اگر کسی سؤالی درباره آنها پرس        
. و یا مثالً برویـد از خودشـان بپرسـید         ! دانم  نمی! بگو از چیزی خبر ندارم    : گفتند. بگویم
آیـد، یقینـاً      تواند از آنها سؤال کند و گر نه پـیش مـن نمـی               سؤال کننده حتماً نمی   : گفتم

 به بهزاد نبوی گفتـه  6قوبیحتی پرویز یع . آید که با آنها مسئله دارد       کسی به سراغ من می    
تـوانیم اتهـامی بـه او بـزنیم نـه        کـار کنـیم، نـه مـی     دانیم با این عزت چه  بود که ما نمی   
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هر کـسی را بـا اتهـام یـا وصـله و برچـسبی از دور                 . توانیم او را از دور خارج کنیم        می
شـود؛    جـذب مـا هـم نمـی       . خارجش کردیم، اما این آدم برای مـا مـسئله شـده اسـت             

نـه  . در برابر پلیس ضعیف نیست و نقطه ضعف نـدارد         . اش نقطه ضعفی ندارد     بازجویی
اش خوب  از طرفی هم جاذبه. مسئله اخالقی دارد، نه، مسئله شکمی و خورد و خوراکی       

اگـر تـو بـه ایـن        : گفتنـد   با این تفاصیل اینها هم مـی      . است و برای خود هوادارانی دارد     
ا تو ارتباط داشته باشیم، چرا که ما نباید به عنوان           توانیم زیاد ب    رفتارت ادامه دهی ما نمی    

شما آزادید هر طـور عمـل کنیـد، مـن برایتـان             :  گفتم 7.جمع ضد مجاهد شناخته شویم    
  . شوم محذور نمی

ام بـا ایـشان       من هم از کارهـای سیاسـی      . لذا آنها خواندن کتاب را با من قطع کردند        
 هـم بعـد از مـدتی صـف خـود را از              البتـه آنهـا   . کاستم و بقیه کتاب را خـود خوانـدم        

مجاهدین جدا کردند و با جمع آنها همراه نبودند و در اواخر دوره زندان هـم کـامالً در             
  . گیری کردند مقابل مجاهدین موضع

 1356 به همین منوال ادامه داشت، تـا کـه در شـهریور              3وضع من در زندان شماره      
یمسار محرری به زندان آمد تا ما را بـه          محل زندان مرا تغییر دادند و به همین مناسبت ت         

ایـد و دیگـران شـما را          شما آلـت دسـت قـرار گرفتـه        : او گفت . زندان دیگری بفرستند  
تـو  ! نـه :  بهزاد نبـوی گفـت     …خواهد شما را عفو کند و         شاهنشاه می . اند  تحریک کرده 

ثـل  اآلن رفقای من وکیل و وزیر هستند، اگر ما آلت دسـت بـودیم م              ! فهمی تیمسار   نمی
 صـادق نـوروزی هـم       …کالس بـود و     وزیر راه با من هم    . آنها وزیر و وکیل شده بودیم     

مـن هـم    . گه خوردی که اینجـا آمـدی      : ناراحت شد و پرخاش کرد و به محرری گفت        
این برخوردها با محرری باعث شد تا جو زنـدان بـه هـم              . خیلی تند با او صحبت کردم     

ما به او هم پرخاش     ! آقایان کوتاه بیایید  : فتسرگرد یحیایی رئیس زندان آمد و گ      . بریزد
تا عصر ما را در حیاط نگه داشتند و وقـت ناهـار هـم گاردیهـا مجهـز بـه گـاز                       . کردیم
مـسئولین سـاواک گفتنـد مـا ایـن افـراد را             . آور و باتوم و سپر وارد زندان شـدند          اشک
 بند عادی و    عصر هنگام چند نفر را به     . توانیم نگه داریم چون امکان شورش هست        نمی

  . ما را هم برای تنبیه به کمیته بردند
  

  نوار بی صدا
این بار از بازجویی و شکنجه در کمیته خبری نبود و بعد از سه روز ما را به زنـدان                    

در بنـد یـک     . چند روزی در بند دو بودم و بعد به بند یک منتقل شدم            . اوین برگرداندند 
با . تماس و ارتباط با من برحذر کرده بودند       مجاهدین چند سمپات داشتند که آنها را از         

چـرا  . گفتم با من تماس نگیرید      به آنها می  . آمدند  این حال تعدادی مخفیانه به سراغم می      
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پـس  . که در دکان من همیشه باز است اما دکان آنها هر لحظه ممکن است تعطیل شـود                
نیم ساعت صحبتی که با در . بروید اول خریدتان را از آنجا بکنید بعد به سراغ من بیایید         

شان جمـع باشـد تـا آلـت دسـت             دادم که حواس    شان می   کردم سرنخهایی دست    آنها می 
آنها را نسبت به فشار و بایکوت از طرف مجاهـدین           . نشوند و کورکورانه اطاعت نکنند    

گفتم هر کسی توان تحمل این فشارها را نـدارد، شـما اول تحمـل                 دادم و می    هشدار می 
شما که همیشه اینجا نیستید، اگر فردا به بند         . ید بعد به سراغ من بیایید     خود را محک بزن   

  .پس به فکر باشید. دیگری رفتید چوب اینجا را خواهید خورد
جریان نوار چیست؟ : شناخت پرسید های مجاهد که مرا می      روزی یکی از همین بچه    

به مجاهدین صحبت   نواری که تو، رسولی و ربانی با هم راجع          : گفت! کدام نوار؟ : گفتم
نـوار صـحبت را بـرای وحیـد         : شما چطور از آن بـاخبر شـدید؟ گفـت         : گفتم. اید  کرده

من خندیدم و گفتم به تـو جـواب       . اند  افراخته و حسن ابراری گذاشته و آنها گوش داده        
دهم تا دلت بسوزد، فقط برو از خودشان بپرس که تاریخ مالقـات و تـاریخ اعـدام                    نمی

اوالً وحیـد  : گفـتم . ؟ متقاعد نشد و اصرار کـرد تـا جـواب را بدانـد          اینها کی بوده است   
گاه به داخل بند نیاوردند چرا که خود نقش بازجو را پیدا کرده بود و بـا                   افراخته را هیچ  

 55 و حسن ابراری را نیمـه آذر         54ثانیاً وحید افراخته را در بهمن       . کسی تماس نداشت  
 یعنی بعد از اعـدام ایـن        55القات در اواخر سال     در حالی که تاریخ این م     . اعدام کردند 
  .دو نفر است

طرف خیلی ناراحت شد و بعد سر همین مطالب بـا آنهـا             : وقتی این مطالب را گفتم    
دعوا کرده گفته بود من کاری ندارم موضع عزت درست است یا غلط یا حرفهای شـما                 

کنم چرا که      را محکوم می   واقعیت دارد یا ندارد، اما شیوه برخوردتان اشتباه است و شما          
اید،   کوبید و برای این کار متوسل به دروغ شده          عزت را خیلی ناجوانمردانه و خائنانه می      

او به همراه دو ـ سه نفـر دیگـر سـر     . توانم با شما کار کنم بنابراین من به هیچ وجه نمی
  .همین مسئله از همراهی با مجاهدین سرباز زدند

که اواسـط مـاه رمـضان دوبـاره مـرا بـه زنـدان قـصر                 حدود یک ماه در اوین بودم       
  . برگرداندند

  
   )1356 ـ 57( جمعهای سیاسی زندان قصر 

در این ایـام در قـصر چنـد جمـع مختلـف             .  بردند 6 و   5در زندان قصر ما را به بند        
آنها مثل همیشه کـار خـود را        . یک جمع، جمع همیشگی کمونیستها بود     . حضور داشتند 

جمـع دیگـر را مجاهـدینی       . پرداختنـد   یغ خط مشی و مرام خـود مـی        کردند و به تبل     می
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دادند که در راستای منویات و تصمیمات و سیاستهای تعیین شـده از طـرف                 تشکیل می 
  .  بود8رجوی و خیابانی قرار داشتند، در رأس اینها محمد رضا سعادتی

ن جمع دیگر متـشکل از گـروه میثمـی و تعـدادی از معترضـین و مخـالفین سـازما                   
 زندان اویـن بودنـد کـه بـه          2جمع محدودی هم مانند اتاق دوییهای بند        . مجاهدین بود 

  . نجاست مارکسیستها و جدایی کامل از آنها اعتقاد داشتند
دهـی و تبلیـغ فکـر خـود           جمع سعادتی حدود هجـده نفـر بودنـد کـه بـه سـازمان              

از اویـن بـه آنجـا       سـعادتی را    . پرداختند و اعتقادی به نجاست مارکسیستها نداشـتند         می
آورده بودند تا آن جمع را هدایت کند و آنها را در برابر سرکشیهای گروه میثمـی و نیـز        

  .گروه طرفدار فتوا منسجم کند
شـدند کـه بـا خـط مـشی و اسـتراتژی                نفر می  35جمع معترضین با آمدن ما حدود       

یـن دو   ا. سازمان مخالف بودند و به اتفـاق گـروه میثمـی در یـک جمـع قـرار داشـتند                   
در دو فاز جدا از هم بودند ولی به دلیل برخـی مخالفتهـا بـا                ) معترضین و گروه میثمی   (

  . کردند سازمان اشتراکاتی داشتند و با هم زندگی می
 هنگام ساختن بمب دستش از مچ قطع و چـشمهایش کـور             1353میثمی در تابستان    

و و ده ـ دوازده نفـر   بـین ا . کـرد  با همین وضع او طرفدارانش را هـدایت مـی  . شده بود
 شصت نفر   –گروه میثمی در اوایل حدود پنجاه       . سمپاتش بیشتر رابطه عاطفی حاکم بود     

. دانـستند   گذاران سـازمان مـی      بودند، خود را مجاهدین واقعی و ادامه دهندگان راه بنیان         
کـسوت سـازمان بـود کـه      او از مجاهدین پـیش .  در رأس این گروه بود9اهللا میثمی   لطف

مسعود رجوی برای وی نقشی در هـدایت و رهبـری و            . رهبری سازمان را داشت   داعیه  
میثمـی هـم    . یا حداقل در مرکزیت سازمان قایل نبود، از این رو با هم اختالفاتی داشتند             

او در : گفتند مجاهدین برای تخطئه میثمی می. تیمی ناصر جوهری و سیمین صالحی بود
خواند  ندان هم هنگامی که در انفرادی بود نماز نمیخواند، در ز بیرون از زندان نماز نمی   

ولی من از زمانی کـه      . کرد  فقط مواقعی که در بند عمومی بود تظاهر به نماز خواندن می           
  .خواند و مبادی به آداب شرعی بود او را در زندان قصر دیدم نماز می

 شانزده  او حدود . میثمی در زندان اوین از طرف مجاهدین طرد و بایکوت شده بود            
توان اخـتالف اصـلی او را بـا مـسعود در همـین                می. ـ هفده مورد انتقاد به اینها داشت      

 رهبری مجاهدین در زندان قصر اعالم کرد که مجاهد واقعی           خألاو در   . ها دانست   انتقاد
در زنـدان قـصر ابتـدا مجاهـدین پیـرو           . 10من هستم و مسعود رجوی را هم قبول ندارم        

دادند که میثمی اپورتونیست اسـت،        رسید، از اوین خبر       ه به اوین    خبرها ک . میثمی بودند 
ایـن اخبـار    . چپ است، غلط کرده، مشی او را ما قبول نداریم، این اصـالً از مـا نیـست                 

ساواک هم که وضـع را چنـین        . شد  ها از زندانی به زندان دیگر منتقل می         توسط خانواده 
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او از  .  از باند رجوی به زنـدان قـصر آورد         دید به نظر من در اقدامی آگاهانه، سعادتی را        
کار ساواک از آن رو آگاهانـه       . تازی میثمی را بگیرد     طرف رجوی مأمور بود تا جلو ترک      

برد، چنـد روز در بنـد    بود که وقتی او را به قصر آورد، هر چند روز او را به یک بند می     
توانـست     وی مـی    و بـه ایـن ترتیـب       3 و   4طور در بنـدهای        و همین  6، مدتی در بند     5

فعالیـت سـعادتی    . نماییهای تشکیالت را به مجاهدین ابالغ کنـد         آخرین دستورات و راه   
  . شد علیه میثمی خیلی شدید بود، طوری که هر کس با میثمی بود بایکوت می

با این رونـد سـعادتی در قـصر در رأس مجاهـدین قـرار گرفـت و توانـست اکثـر                      
 طرفداران میثمـی هفـت ـ هـشت     57که در سال مجاهدین را با خود همراه کند طوری 

. نفر بیشتر نبودند که غالب آنها هم قبل از ارتباط با مجاهدین، جذب میثمی شده بودنـد               
گذراند و جو مجاهدین کامالً در دست بانـد رجـوی و              این گروه روزهای سختی را می     

  11.سعادتی بود
سی مقـدماتی بـا دوسـتان،       پر  وقتی مرا از اوین به قصر آوردند پس از سالم و احوال           

مهری مجاهدین است بروم      حاال که او مورد قهر و بی      : احوال میثمی را جویا شدم، گفتم     
  .درخواست کردم تا ببینمش.  است4در بند : گفتند. و احوالی از او بپرسم
میثمـی در پـستویی     . ، پستوهایی وجود داشت که قبالً توالت بـود        4در سلولهای بند    

احتماالً او تجزیه و تحلیل . و ـ سه نفر از هوادارانش مشغول بحث بود نشسته بود و با د
تعـدادی  (ما سی ـ چهل نفر  . کرد که با ما تازه واردین چگونه و چطور برخورد کنند می

از اوین به قصر آمدیم و محل بحث برای         ) از مجاهدین و تعدادی از مخالفین مجاهدین      
سیدم، کسی کـه مـرا آورده بـود، بـه افـراد        وقتی به در سلول ر    . جمعهای مختلف بودیم  

. پرسـی کنـد   خواهد با آقای میثمی سالم و علیک و احوال    این آقا می  : داخل سلول گفت  
شما چند لحظه تـشریف داشـته باشـید تـا          : گفتند. تر نرفتم   من جلو اتاق ایستادم و پیش     

فته بودند که   گویا دوستانش تصمیم گر   . چند دقیقه منتظر شدم، خبری نشد     . ایشان بیایند 
شـما  : پـس چـه شـد؟ گفتنـد       : ام که سر رفـت پرسـیدم        حوصله. او با من مالقات نکند    

ناراحت شدم، بـا    . به من خیلی برخورد   . کند  تشریف ببرید ایشان بعداً شما را احضار می       
بشاشید به این حرفها این مزخرفات چیست؟ دستگاه پاپ و کلیسا درسـت             : تندی گفتم 

   12.سپس با شتاب از آنجا خارج شدم. د که مرا احضار کنیداید، شما که هستی کرده
پرسـی و   ها از بنـدهای دیگـر آمـده و بـرای احـوال            وقتی به بند بازگشتم، دیدم بچه     

حـدس  . اتفاقاً دو ـ سه نفر هم از سمپاتهای میثمی آنجا بودنـد  . اند روبوسی ردیف شده
شان را بکشند و مـرا        ستزدم کمترین کارشان این است که موقع دست دادن بخواهند د          

رفـتم و معانقـه و مـصافحه         طور که سـراغ یـک یـک دوسـتان مـی             لذا همان . خیط کنند 
آنهـا جـا   . کردم، وقتی به آن دو ـ سه نفر رسیدم، بدون مکـث از کنارشـان رد شـدم     می
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دیگر کـاری از    . ای برایم داشتند    خوردند، خیلی هم ناراحت شدند، شک نکردم که نقشه        
. محیط زندان قصر در آن ایام خیلـی دیپلماتیـک و سیاسـی بـود         .  نبود شان ساخته   دست

  .طلبید تا آدم خود را حفظ کند هوشیاری زیادی می
طرفداران فتوا و معتقدان به جدایی کامل از  مارکسیستها حدود دوازده نفر بودند که               

 خریـد و    اما. شان را از دیگر جمعها جدا کرده بودند         از تشت لباس گرفته تا سفره غذای      
ایـشان همگـی از دوسـتان مـن         . یکی بود ) غیر از مارکسیستها  (شان با بقیه      میوه مالقاتی 

 آنها بروم، من هم برای آنکه نشان دهم          بودند و همان شب اول از من خواستند که پیش         
آنها هـم خیلـی     . که موضع آنها را در قبال مارکسیستها قبول دارم، آن شب نزدشان رفتم            

اما صبح که شد به سر سفره       . خوش بودند که نزدشان خواهم ماند       دلخوشحال شدند و    
  .رفتم) جمع معترضین و میثمی(عمومی 

دار و دسته میثمی که در پی ارتبـاط و          . این کار من، سر و صدا و پچ پچهایی در پی داشت           
 سـبز نـشان     خواستند به آنها چـراغ      بودند و می  ) طرفداران رجوی و سعادتی   (پیوند با مجاهدین    

کنیم و سر یـک       ما با کسی که ضد مجاهد است زندگی نمی        : دهند مرا بهانه قرار دادند و گفتند      
نشینیم، و به معترضین اتمام حجت کردند که باید تکلیف عـزت را روشـن کنیـد، او                سفره نمی 

  . نباید در جمع ما باشد، چرا که ضد مجاهد است و ما قبولش نداریم
ــو   ــاظم بجن ــید ک ــین، س ــین معترض ــرحدی درب ــم س ــسین  ردی، ابوالقاس زاده و ح

اهللا کاشانی بـه دفـاع از مـن برخاسـتند و حاضـر بـه کنـار                     و فرزند آیت   13شریعتمداری
طرفداران میثمی دو ـ سه روز رفتند و آمدند تا حرف خود را بـه   14. گذاشتن من نشدند

گوی میثمی پیش من آمد و گفت اآلن یـک سـری              کرسی بنشانند، حتی نماینده و سخن     
کنم مدتی به نزد همان جمعی که شب اول رفتی    تالف و درگیری هست، خواهش می     اخ

. برو تا آتش این اختالف خاموش شود، این هم به صالح توست و هم به صـالح همـه                  
ام که برایم تعیین تکلیـف کنـد،          من تا به حال به کسی اجازه نداده       : من تند شدم و گفتم    

کنم، به شما و هیچ کس دیگر ربطی نـدارد            یهر طور که مایل باشم و بخواهم زندگی م        
که من در کدام جمع باشم، مگر این یک جمع عمومی نیست؟ خب ضـوابطی دارد کـه                  

شود   من قبولش دارم و مورد تأیید من است؛ کی گفته که به دلیل ضد مجاهد بودن نمی                
جزء این جمع بود، در این جمع کسانی هستند که مواضع تندتری در قیـاس بـا موضـع                   

خواهـد از     من دارند، من ضد مجاهد نیستم بلکه ضد حرکت انحرافی هستم، حـاال مـی              
مانم،   طرف مجاهد یا مارکسیست باشد یا میثمی، پس حاال برو بگو من در این جمع می               

او رفت و موضوع را با دیگران و نیـز  . و هر کس ناراحت است از این جمع بیرون برود   
به آنها گفتم شما هـیچ مـسئولیتی      .  را به من دادند    آنها خبرش . دوستانم در میان گذاشت   

امـا آنهـا    . توانم جل و پالسـم را از آب بیـرون بکـشم             در دفاع از من ندارید، خودم می      
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این کش و قوس منجر به جدایی میثمی و یـازده نفـر از              . کردند  همچنان از من دفاع می    
  . هوادارانش از ما شد، به این ترتیب جمع معترضین مستقل شد

جایی به خاطر شلوغی اتاقها، تازه واردین را در اتاقهای مختلـف تقـسیم              به  هنگام جا 
همه موافق حضور من در آنجـا       . مرا به اتاقی فرستادند که هفده نفر در آن بودند         . کردند

دهـم عـزت بـه ایـن          من اجازه نمی  : گفت. او هم از گروه میثمی بود     . بودند، اال یک نفر   
مهـم نیـست اآلن هـوا گـرم         : گیری نداشتم، خیلی محترمانه گفتم    من بنای در  . اتاق بیاید 

سـایر دوسـتان حاضـر در آن اتـاق          . خـوابم   است و من بیرون در راهرو یا در حیاط می         
ناراحت شدند و گفتند نه باید همین جا بخوابی، نباید به حرفهای این بابا گوش بدهی،                

واقعاً برای من فرقی ندارد حـاال      ! نه: گفتم! کاره است؟ مخالف است که باشد       مگر او چه  
  .شود بیرون خوابید که هوا گرم است می

این امر باعث شد افراد آن اتاق ایـن طـرف و آن طـرف برونـد و جریـان را بـرای                        
کار آنها باعث آبروریزی    . نظرانه گروه میثمی انتقاد کنند      دیگران تعریف و از موضع تنگ     

 خود ادامه دادم و حتی وسایلم را هم بـه آن    من به رفتار بی تفاوت    . بیشتر این گروه شد   
باالخره برای آن فرد . کردم بردم و زیر تختی در راهرو گذاشته از آن استفاده می  اتاق نمی 

  .بع من هم به آن اتاق وارد شدمطمخالف در اتاق دیگری جا باز شد و او رفت و بال
موجود در بنـدهای    مجاهدین  . وضع به همین منوال بود تا جو علیه گروه میثمی شد          

رفته رفته این جمـع     . حمایت کردند ) معاون رجوی در زندان قصر    (دیگر نیز از سعادتی     
رفت و هـر چنـد روز    گروه میثمی روز به روز آب می   . تمامی مجاهدین را در بر گرفت     

جریان سعادتی برای آنکه بیشتر میثمـی       . پیوستند  یک نفر از سمپاتهای او به سعادتی می       
شان بی در و پیکر       وابطی برای جذب افراد معین کردند تا وانمود کنند جمع         را بکوبد، ض  

بعـد  . خواهد به جمع ما بیاید باید ابتدا از خودش انتقـاد کنـد              گفتند کسی که می   . نیست
مدتی تنها زندگی نماید و عمالً نشان بدهد که برگشته است تا ما هر وقت الزم بـود او                   

  .را به جمع خودمان راه دهیم
هـا همـه چیـز را کنـار           شـدند و ماننـد مُـرده         بدبختها تک تک از میثمی جدا می       این

در طـول   . کردنـد   گذاشتند و حتی مطالعه و ارتباط و سالم و علیک را هم تـرک مـی                 می
خوردنـد    گرفتند و تکی می     شان را تنها می     خوابیدند، غذای    روز کاری نداشتند می     شب و 

این زبونی و خـوار و خفیـف        . شد   و خرد می   مال   به این ترتیب شخصیت آنها لجن      …و
دیگران هم خبر داشتند که مثالً فالنی از جمـع میثمـی            . شدن بدترین درد برای آنها بود     

طـور زنـدگی      خارج شده است تا به جمع سعادتی برود و برای همین مجبور است ایـن              
و او را   اش را محکـوم کنـد تـا آنهـا نظـری کننـد                 کند و از خود انتقاد نماید و گذشـته        

  .بپذیرند
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عشری و حسین جنتی از جمله کسانی بودند که با تحمـل ایـن وضـع          ابوالقاسم اثنی 
گفـت سـر      آنان به وضعی رسیدند که اگر سعادتی می       . بار به جمع سعادتی پیوستند      ذلت
گر چه من دل خوشی از میثمی نداشـتم امـا           . کردند  رید، چنین می  تان را ببرید بیاو     بابای

  .کردم این برخورد با آنها را هم قبول نداشتم و این ضابطه تشکیالتی را محکوم می
او توسط وحید افراختـه لـو       . حسین جنتی در گذشته از دوستان و هواداران من بود         

خواست به جمع سـعادتی        می او در قصر جزء گروه میثمی بود و       . رفته دستگیر شده بود   
او حتــی جرئــت یــک . کننــده بــود وضــع زار و پریــشان او بــرایم ناراحــت. وارد شــود

یک بار اتفاقی او را در دستـشویی دیـدم و سـالم و              . پرسی ساده را با من نداشت       احوال
قـرار شـد    . حسین یک قرار بگذار تا چند دقیقه با هم حـرف بـزنیم            : گفتم. علیک کردم 

  . همدیگر را ببینیم5اند در حیاط بند  ب که همه خوابیدهساعت یازده ش
مـا  . در این حیاط تعدادی بوته گل کنار دیوار بود و نیم متری با دیوار فاصله داشت               

ای کـه نشـستیم،       چند دقیقـه  . در حد فاصل گلها و دیوار قرار گرفتیم تا کسی ما را نبیند            
گفتم من وضع تـو را      . رب است متوجه شدم حسین حتی با این استتار، ناراحت و مضط         

او . شـوم   کنیم، من ناراحت نمـی      خواهی برو بعداً با هم صحبت می        کنم، اگر می    درک می 
دیدم به او سالم      اما من هر وقت او را می      . رفت و دیگر نخواست که با هم صحبت کنیم        

  15.ترین دشنام برایش بود کردم و این بزرگ می
  

  حیرت رژیم شاه
طور کـه گفـتم       همان. ضای سیاسی ایران کامالً تغییر کرده بود       شرایط و ف   56از سال   

المللی مجبور به پذیرش بازرسان حقوق بشر و بازدید آنهـا از            رژیم در اثر فشارهای بین    
شاه برای اینکه بتواند مناسبات اقتصادی ـ نظامی خـود را بـا دنیـای غـرب      . زندانها شد

رو آمدن دمکراتها به    . حقوق بشر داد  های سازمان     رعایت کند، تن به یک سری خواسته      
شاه بـرای اینکـه     . رهبری کارتر در امریکا موجب فشارهای سیاسی فراوانی به رژیم شد          

همراهی خود را با طیف سیاسی حاکم با امریکا نشان دهد شـروع بـه کـاهش زنـدانیان                   
را نمود این پروژه را بـا گـرفتن تعهـد و عفـو از زنـدانیان بـه اجـ              ساواک سعی می  . کرد

  .بگذارد
اش بیفزاید، لذا از آن پس        رو، رژیم دیگر حاضر نبود بر تعداد زندانیان سیاسی          از این 

 با چریکها و مبارزین مسلح، آنهـا را بکـشند و یـا اگـر            مأموران کوشیدند تا در درگیری    
کردند در جراید خبر مرگ آنها را در اثـر درگیـری و تیرانـدازی اعـالم                   دستگیرشان می 

هـای مبـارز سیاسـی مـسلح، ضـربات سـختی از سـاواک و          همین سال گروه   در. نمایند
شد، خبـر کـشته شـدنش را در           اگر مبارزی دستگیر می   . مأموران کمیته مشترک خوردند   
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تیمی او    دوستان هم . کردند، در حالی که زنده و تحت بازجویی بود          ها پخش می    روزنامه
ال راحت در همان خانه تیمی به کار        شان کشته شده است لذا با خی        پنداشتند که رفیق    می

کردنـد و مـسائل       دادند و نسبت به پاک کردن رد و آثار خـود اقـدام نمـی                خود ادامه می  
  .خوردند لذا ضربات بعدی را نیز آنها از پلیس می. گرفتند امنیتی را ندید می

به این ترتیب رژیم در برابر سؤاالت حقوق بشر مبنی بر کـشته شـدن بـه اصـطالح                   
شـوند   اینها که در درگیری کـشته مـی       : گفت  می. گو بود   کارها و تروریستها جواب    خراب

  .زدند ها می تروریست هستند از طرفی هم ضربات خود را به گروه
تـرین    با این حال رژیم شاه که حیران از حرکت شتابان انقالب بـود یکـی از بـزرگ                 

ت به سـرکوب خـونین       شهریور در میدان ژاله دس     17در  .  شد مرتکباشتباهات خود را    
مـان از حـوادث کوتـاه         پخش این خبر برای ما که در زنـدان بـودیم و دسـت             . مردم زد 

  . بودبسیار تأثر برانگیز بود
دادیم لذا    کار نتوانستیم بنشینیم باید به نحوی همراهی خود را با مردم نشان می              اما بی 

. تصاب غذا کنـیم   نظامی، یک هفته اع     تصمیم گرفتیم در محکومیت این عمل و حکومت       
و ) گـروه سـعادتی   (امـا مجاهـدین     . آنها پذیرفتند . موضوع را با چپیها در میان گذاشتیم      

ما اآلن مسئولیت داریم خودمان را حفظ کنیم، با         : گروه میثمی ابتدا بهانه گرفتند و گفتند      
ها بـه   حاال دیگر راسـت   ! ترا به خدا ببینید   «: گفتند  بعد می . شود  این کار فشار چند برابر می     

  ».خواهند وانمود کنند که انقالبی هستند اند، می روی افتاده چپ
تـوانیم    ای تنظیم شد که چپیها به آن ایراد گرفتند کـه مـا نمـی                برای این منظور بیانیه   

ای تنظـیم     بعـد خودشـان بیانیـه     . خمینی را به عنوان رهبر انقالب و رهبر مبارزه بـدانیم          
کننـد و بـه طرفـداری از           شـهریور محکـوم مـی      17کردند و نوشتند کشتار خلـق را در         

گـروه  (مجاهـدین   . کننـد   طلبانه خلق ایران یـک هفتـه اعتـصاب غـذا مـی              مبارزات حق 
و دار و دسته میثمی هم حاضر به همراهی شـدند و بیانیـه تنظیمـی چپیهـا را                   ) سعادتی

و در بیانیـه    انـد     تأیید و قبول کردند، و به ما گفتند حاال که چپیها در ایـن کـار راه آمـده                  
اند شما هم یـک قـدم بـا آنهـا راه بیاییـد و دسـت از                    را آورده » طلبانه  مبارزه حق «جمله  

چنین چیزی امکان ندارد، باید     : ما گفتیم . اصرارتان برای آوردن نام آقای خمینی بردارید      
  .نام خمینی باشد، اصالً این کار به خاطر اوست

 کار خودتان را بکنید، ما هم کار خودمان   رسیم، گفتیم شما    وقتی دیدیم به توافق نمی    
لذا ما برای خود متن بیانیـه جـالبی نوشـتیم و بـرای شـهربانی،                . این نظر مقبول افتاد   . را

کمونیستها هـم بیانیـه خودشـان را دادنـد و        . ها فرستادیم   سرخ و روزنامه    ساواک، صلیب 
  .مجاهدین و افراد میثمی هم بیانیه آنها را امضاء کردند
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هـا   اما روزنامه. رساند ی از ترس، این مسائل را سریع به گوش مقامات باال می     شهربان
در مالقاتها مطالب و مسائل را بـرای        . گذاشتیم  ها، در جریان امور می      را از طریق خانواده   

  .ها کردیم و آنها هم برای روزنامه آنها طرح می
بـارزه مـا بـا امپریـالیزم        اهللا خمینـی اسـت و م        در بیانیه ما آمده بود رهبر مبارزه آیت       

نظامی    شهریور و برقراری حکومت    17و در آن کشتار     . المللی و امریکا و دربار است       بین
. منتشر کردیم» جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان«این بیانیه را با امضا . محکوم شده بود

یـه را   خواستیم بفهمانیم که همه زندانیان مـسلمان ایـن بیان           این حرکت سیاسی بود و می     
اند و برخی چون مجاهدین، رهبری آقای خمینـی را قبـول ندارنـد و بیانیـه                   امضا نکرده 

  .اند کمونیستها را امضا کرده
ای   عـده . این حرکت موجب ناراحتی مجاهدین شد و از ضربه وارده عصبانی بودند           

و از  ای هم گفتند ما زخم معده داریـم و بیمـاریم              از آنها باالجبار اعتصاب کردند و عده      
عده زیادی از چپیها هم با ما دسـت بـه اعتـصاب غـذا               . زیر اعتصاب شانه خالی کردند    

ما هفت روز غذا نخوردیم و فقط روزانه سه لیوان چای و با هر چای هم دو حبه                  . زدند
چرا که عادت به غذا خـوردن داشـتیم،   . روزهای اول به سختی گذشت . خوردیم  قند می 

حـالی تـوأم بـا        و روزهای آخر دچار سـستی و بـی        دو روزی که گذشت عادت کردیم       
هـا هـم    بـه خـانواده  . خوابیدیم و بدون تحرک بودیم بیشتر می. سردرد و سرگیجه شدیم   

درصـدد  . زلزله طبس هم در همین مـاه روی داد      . گفته شده بود در مالقاتها میوه نیاورند      
گفتند   می. ماییم شهریور کمک ن   17زدگان و مجروحین      شدیم تا به سهم خود برای زلزله      

 شهریور در بیمارستان سوم شعبان بستری هستند و احتیاج به خون 17برخی مجروحین 
ما درصدد برآمدیم که هم خون      . زده هم نیاز مبرم به خون داشتند        دارند مجروحین زلزله  

  .بدهیم و هم کمک مالی نماییم
لـذا  . حـوادث بـود  رسانی به این  اما مشکلی داشتیم و آن قبول نداشتن متولیان کمک       

سـرخ قـرار    اعالم کردیم که ما خون و کمکهای مـالی خـود را فقـط در اختیـار صـلیب             
این یکی را دیگر    : برای این منظور قرار شد بیانیه بدهیم، اما کمونیستها گفتند         . 16دهیم  می

سـرخیها بـه       درصد ما در صورتی کـه صـلیب        90دهیم ولی     سیاسی نکنید، ما بیانیه نمی    
مجاهـدین نـه تنهـا حاضـر بـه خـون دادن         . دهیم ولی بدون بیانیـه       خون می  اینجا بیایند 

 هم آمدند، رفتند پیش چپیها و آنها را تحریک کردند و گفتنـد چـرا ایـن                   نشدند، سوسه 
کنید؟ این کار توسط راستها شروع شده و اگر شما هم به انجام این کار راضی         کار را می  

خـون دادن   : ای از چپیها در جواب گفته بودند         عده .اید  شوید، آنها را تأیید و بزرگ کرده      
  .ای نیست دهیم و مسئله کاری انسانی است ما قصد سیاسی در آن نداریم، خون می
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 نوشته و به  ای هر یک نامه. سرخ رساندیم به هر حال تصمیم خود را به اطالع صلیب 
ها   ها، روزنامه   نوادهاز طریق خا  . سرخ بدهند   ها را به صلیب    زیر هشت دادیم و گفتیم نامه     

سـرخ نوشـتیم      ای که مـا بـرای صـلیب         از حدود دویست نامه   . را نیز در جریان گذاشتیم    
  . پلیس فقط چهل تای آن را به آنها رسانده بود

دهیـد؟   چرا خـون را بـه پلـیس تحویـل نمـی          : نمایندگان صلیب که آمدند، پرسیدند    
دهنـد و یـا       به زخمیهـای خودشـان مـی      ما به آنها اعتماد نداریم، آنها از خون ما          : گفتیم
خـواهیم شـما      المللی قبول داریم، مـی      فروشند، و چون شما را به عنوان یک نهاد بین           می

: گفتند. این کار را در حق ما انجام دهید و یا حداقل شما ناظر بر اخذ و خرج آن باشید                  
قـررات و بـدون     اما طبق مقررات، دولت باید اجازه این کار را به ما بدهد ما خارج از م               

توانیم چنین کاری بکنیم، پس بگذاریـد موضـوع را بـا مقامـات                کسب اجازه دولت نمی   
آنهـا رفتنـد و     . کنـیم   دولتی طرح کنیم در صورت توافـق، بـه خواسـته شـما عمـل مـی                

شان را کردند، ولی موفق به کسب اجازه نشدند، ولی مـا بـا ایـن کـار موفـق بـه                        تالش
  . ی شدیمبرداری سیاس تبلیغات و بهره

  
   و آزادی...

گرفت، رژیم برای آنکه نشان دهـد         طور که انقالب حرکت تندتری به خود می         همین
از سیاستهای قبلی خود دست کشیده است، مواضع مختلفی اتخاذ و اجرا کرد از جملـه                

  . آزاد کردن زندانیان سیاسی؛ گروه گروه آنها را آزاد کرد
کـردیم کـه بـه ایـن           تحلیلی نداشتیم، فکـر نمـی      )آزادی زندانیان  (اتفاقما برای این    

وقتی رژیم در مرحلـه اول      . کرد  هیچ کس اصالً فکرش را نمی     . زودیها رژیم عوض شود   
انـد کـه بـرای کـاهش      گفتیم اینها به این نتیجه رسـیده   را آزاد کرد،3 و2زندانیان درجه 

شـان    دنبـال زنـدگی   خطر را آزاد کننـد آنهـا بـه            فشارهای بیرون، زندانیان معمولی و بی     
  . خواهند آمار زندانیان را پایین بیاورند  رفت، بااین کار می خواهند

های چریک و متهم به  حرکتهای مـسلحانه           اما در مرحله دوم و سوم، دیدیم که بچه        
بدبین شدیم، استنباط ما این بـود کـه اینهـا از     تحلیل ما عوض شد،. کنند   را هم آزاد می

 بودیم که پینوشه زندانیان را به بهانه         شنیده. اند  ور شیلی درس گرفته   ژنرال پینوشه دیکتات  
ها را بیرون ببـرد       خواهد بچه   ظن داشتیم که رژیم می      ما نیز سوء  . برد  آزاد شدن از بین می    

منشاء این بـدگمانی، نداشـتن      . و در درگیری یا تصادف یا به هر شکل دیگر از بین ببرد            
رژیم و دگرگونی در فضای سیاسـی کـشور و بعیـد            تحلیل و درنیافتن ضعف و سستی       

  .رژیم در آن مقطع زمانی بود الوقوع   دانستن  سرنگونی قریب
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دانستم که در این اوضاع و احوال هـم           ای که داشتم حتی بعید می       با توجه به پرونده    
شـدند   کردم، و به کسانی کـه آزاد مـی         آزاد شوم، به جای اندیشه آزادی حتی وصیت می        

کردم که در بیرون یکدیگر را پیدا کـرده منـسجم شـوید و گـروه مـسلحانه                    میسفارش  
گیری کنید و با برنامه به سوی هدف حرکـت نماییـد و بـرای ایـن             تشکیل بدهید، عضو  

هـا را     منظور چطور مسائل امنیتی را رعایت کنید و از کجا به امکانات دست بیابید رابطه              
  . کردم شان تعریف می برای

 برنامه من از صبح تا شب نشست و برخاست و توجیه کردن کسانی بود               در این ایام  
پس از صـرف صـبحانه در سـاعت        . که در شرف آزادی بودند  که چه کنند و چه نکنند           

نشـستم؛ مکتـب    رفتم و تا ظهر یک سره به گفتگو مـی         هفت صبح به حیاط بند شش می      
ن هم بیشتر شده بـود و افـراد از          البته در این ایام، آزادی عمل داخل زندا       ! باز کرده بودم  

آمدند با آنها     از همان ساعت اول صبح سه نفر می       . رفتند  بندهای مختلف به دیدن هم می     
 بعـد  …آمدند و رفتند دوباره چند نفر دیگر می کردم، یک ساعت بعد آنها می   صحبت می 

  . شب با همه برنامه داشتیم5/12از ناهار و نماز هم تا ساعت 
هایی که اسمـشان      ، وقت ظهر داشتیم با چند تا از بچه        1357رم آبان   روز سوم یا چها   

هـا   کردیم که ناگهان یکی از بچه برای آزادی خوانده شده بود خداحافظی و روبوسی می       
 مـن اصـالً انتظـار آزادی نداشـتم، خـودم هـم              17خواننـد   از بلندگو اسم تو را می     : گفت

ها را رها کـرده و بـر          ها دیگر آزاد شده    در این لحظه بچه   . نفهمیدم که اسمم را خواندند    
عزت مراقب باش احتماالً برنامـه دارنـد        : چند نفر از ایشان گفتند    .سر و کول من ریختند    

اما دیگر این تحلیل و برداشت در این مرحله صحیح نبـود و             . که تو را در بیرون بکشند     
رکتهای گروهـی   خریدار نداشت، چرا که با آزادی نفرات قبلی و حضور آنها در میان ح             

روند رو بـه شکـست       گمانی ما از بین رفت و ما در تحلیل به ضعف و             و مردمی، آن بد   
کسانی چون مهدی تقوایی و نفرات رده باالی مجاهدین آزاد شده بیرون            . رژیم رسیدیم 

اما من اصالً و ابداً انتظار رهایی نداشتم و بـاورم هـم             . رفته بودند، لذا جای نگرانی نبود     
. انـد  ها مـرا دسـت انداختـه    احتمال دادم که بچه. لذا وسایلم را هم جمع نکردم     شد،    نمی
لذا به کار عادی خود مشغول شدم و به         . روم  من که ماندنی هستم و به جایی نمی       : گفتم

کـار    صحبتهایم با بعضی که در شرف آزادی بودند ادامه دادم که وقتی رفتند بیـرون چـه                
   …. وکنند و با چه کسی ارتباط بگیرند

بعد از خواندن نماز مغرب دوباره اسم چند نفر را خواندند، اسـم مـن هـم در میـان        
بـه خـصوص بـرای صـفر        . دادم اال خودم را     من احتمال آزادی هر کسی را می      . آنها بود 
در همان حـیص    .  که بعد از چند دهه زندان بیشتر شانس آزادی داشت تا من            18قهرمانی

او آدم م، خیلـی از بابـت او نگـران بـود      . 19هم رفتـی  عزت تو   : و بیص او را دیدم گفت     
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از اهالی خلخال که گویا به خاطر پیوستنش به فرقه دمکرات           . کشیده و بدبختی بود     زجر
بودنـد و حـاال      دستگیرش کرده    ونیز اختالف و دشمنی با یک سرهنگ ارتش       آذربایجان  

بـود    حـصیل کـرده     کشید، او نه سواد داشت و نـه ت          او قریب سی سال بود که زندان می       
تنها کاری که بلد    . خواند  روزنامه هم نمی  . توانست کتاب بخواند    نمی. حتی امضا نداشت  

همیـشه در تبعیـد بـود، در        . دوران زندان خیلی سـختی داشـت      . بود سیگار کشیدن بود   
هنگام دستگیری، همـسر او بـاردار بـود و سـالها بـه او اجـازه        ...خارک، در برازجان و

ها  پشت میله. یک بار در برازجان اعالم کرده بودند که مالقاتی دارد. ودندمالقات نداده ب  
مـرا  :  بـود   دوباره صدایش کرده بودنـد، گفتـه      . گردد  بیند و برمی    رود اما کسی را نمی      می

بود، دختر و پسر جوانی آنجا        خالصه رفته و دیده   ! اید من که مالقاتی ندارم      مسخره کرده 
  ! گفته بود که من دخترت هستم و این هم دامادت ساله 17 ـ 16هستند، دختر 

گیـری از مـسائل سیاسـی         دیـدیم، او سـعی در کنـاره         در این سالها که ما صفر را می       
کردند به خـاطر   مارکسیستها خیلی تالش می . فعال بود و موضع خنثی داشت       غیر. داشت

شش بروند و   طول مدت زندان صفر، او را منتسب به خود کنند، در روز کارگر و عید پی               
گذاشـت و بـه آن        را پشت در مـی     اما او رختخوابهایش  . به عنوان قهرمان مطرحش کنند    

کرد اگر اینها پیش او بیایند جـرمش          داد که کسی در نزند و وارد نشود، فکر می           تکیه می 
  .شد سنگین تر خواهد 

ـ  شـا خو! عزت:در روزهای آخری که در اوین بودیم، او به من گفت         حالتـان، شـما    هب
شـما  : گفت  می. اش را نشان داد     دیدم او سیرت باطنی   ! شوید، شما صاحب دارید     آزاد می 

اگـر  :  گفت …کنند و   صاحب دارید، خدا دارید، خمینی دارید، مردم از شما حمایت می          
عمر آدم که   ! صفرخان: گفتم. باشید  بیرون رفتید ما را فراموش نکنید و هوای ما را داشته          

طوری هستی، بیـا       وقت دیدی افتاد و مرد، حاال که تو این         معلوم نیست چقدر باشد یک    
من حرفی ندارم ولی اگر نماز بخوانم، : گفت اقل نمازی بخوان، خودت را تطهیر کن، ال
زیادی هم به  صحبتهای. ای نیست ترسم کمونیستها بگویند او بریده است، واال مسئله می

  .را با او ادامه دادمبعد همین رابطه عاطفی و انسانی . شد میان کشیده 
رفتیم خیلی ناراحت شـدم،   ماند و ما می آن شب که اسم مرا خواندند، از اینکه او می       

این حق من نیـست، مـن آمـادگی دارم بـازهم            ! دلم گرفت، با خدا نجوا کردم که خدایا       
من حاضرم بمـانم    ! بمانم، اما این بیچاره، بعد از سی سال، حق دارد که آزاد شود، خدایا             

ای بـرای مانـدن نـدارد،         ین آدم که دستش از همه جا کوتاه است آزاد شود، او انگیزه            و ا 
دارم اشـک   کردم که بغض گلویم را گرفت، نتوانستم خودم را نگـه  چنان برای او دعا می 

در همین حین اسم صـفر را هـم صـدا کردنـد، خـدا               . در چشمانم جمع شد و گریستم     
هـا    شدم، با خوانده شدن نام او از بلنـدگو بچـه  داند که چقدر از این اتفاق خوشحال       می
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پـس از اطمینـان   . خواستند سرود بخوانند که نشد    یک دفعه صلوات فرستادند، چپیها می     
سـاعت ده   . مان را جمع کرده راهی شـدیم        خاطر از آزادی و خداحافظی مفصل، وسایل      

 چـشمهایم بـه     وقتی از ماشـین پیـاده شـدم       . شب بود که ما را به میدان بهارستان بردند        
  ! زد ای به من چشمک می آسمان دوخته شد، ستاره

  .ای نداشتم، رهسپار منزل برادرم شدم هر کس راهی خانه خودش شد، اما من خانه
  

  صبح بیداری
دانستم که باید چه کار بکنم، در بالتکلیفی، گیجـی ومنگـی قـرار                بعد از آزادی نمی   

در فکـر   . چنین حالت و وضـعی داشـتند      شدند  همه کسانی که آن روزها آزاد می      . داشتم
 تجربیاتم را در اختیار این و آن قـرار دهـم تـا حـداقل اشـتباهات                   و بودم که اطالعات    

قم، قزوین، دماوند و تهران با بعضی از بر         : گذشته تکرار نشود لذا در برخی شهرها مثل       
هـا   م، شکنجهدر این جلسات من اصالً راجع به خودم، مبارزات      . ها جلساتی داشتیم    و بچه 

  ... های چپ و کردم از مجاهدین، گروه شناسی می کردم فقط جریان و زندانم صحبت نمی
ای بـین مـا    من با آقای مطهری کم و بیش آشنایی داشتم، چنـد سـال زنـدان فاصـله               

خواهنـد    یادم نیست ایشان پیغام دادند که مرا مـی        . انداخته بود، و ارتباطی با هم نداشتیم      
هرحال دو ـ سه بار به منزل ایشان رفـتم   ه خواستم که به حضورش بروم، بببینند، یا من 

مند بـود کـه از نظرهـا، برخوردهـای            وی خیلی عالقه  . و با هم مالقات و جلسه داشتیم      
های چپ و سـایر       شخصی یا غیر شخصی و مواضع روحانیون در قبال مجاهدین، گروه          

انحـراف مجاهـدین، اصـحاب     تقاط و ها در داخل زندان و نیز قضایای مربوط به ال           گروه
دادم، ایشان هم  من تا آنجا که اطالع داشتم ودخیل بودم توضیح می.  آگاه شوند …فتوا و 

آقای مطهری گفت این مـسائل  . کردند بعضی مواقع در میان صحبتهایم اظهار تأسف می
ه در  نظر من آقای مطهری تنها کسی بـود کـ            به   …را باید به اطالع آقای خمینی برسانیم      

بین روحانیون بعد از آقای خمینی خوب مسئله التقاط مجاهدین را فهمیده بود، وشـاید               
  .یکی از دالیل اصلی شهید شدنش همین مسئله باشد

سر بردم آقای کچویی اصـرار   به هر روی بعد از مدتی کوتاه که در گیجی و منگی به         
آنهـا در راه انـدازی   . بپیونـدم ) …کچویی، اسـالمی، الجـوردی و  (کرد که به جمع آنها 

پیمایی روز تاسوعا و عاشورا خیلی نقش داشـتند و سـعی              پیماییهای بزرگی چون راه     راه
پیمایـان   ها در صفوف راه کردند با حفظ انتظام مردم، از رخنه و خرابکاری سایر گروه         می

 .من نیز با آنها همراه شدم و در حفاظت، کنترل و انتظامات فعال شـدم . جلوگیری کنند
تـشکیالت منـسجمی نداشـتیم      . کـردیم   استفاده مـی  » انتظامات«برای این کار از بازوبند      



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 468

گفتـیم، بـه کـسانی کـه          دادیم و به آنهـا مـی        تعدادی بازوبند به ائمه جماعت مساجد می      
پیماییها   شناسید و مطمئن هستید بدهید، تا مراقب باشند که کمونیستها در صفوف راه              می

  .رخنه نکنند
هـای مارکسیـستی و نیـز     پیماییها شـدت گرفـت و برخـی گـروه         ها راه در این روز    

مثالً چند نفر چپـی     . مجاهدین در پی آن بودند که از این وضع به نفع خود استفاده کنند             
ای و جـایی مخفـی    ییهـا در کوچـه   پیمـا  تر یا بـاالتر از محـل راه   چهل ـ پنجاه متر پایین 

دادنـد و   ستند، چند شعار انحرافـی و چپـی مـی    پیو  پیمایان می   شدند و بعد به بدنه راه       می
کردنـد، لـذا آنهـا از صـفوف           گفتنـد و سـکوت مـی        فهمیدند، جواب نمی    مردم چون می  

  20.شدند تظاهرات کنندگان خارج می
روزی در بهشت زهرا اجتماعی بود که آقای مطهـری وعـدۀ دیگـری از روحـانیون                 

جاهـدین خلـق بـاال رفـت و         حضور داشتند، یکدفعه در قسمت خانمها پالکـاردی از م         
به یاد دارم که آقای مطهری خیلی مؤدب        . شعارهایی مربوط به مجاهدین نشان داده شد      

و مؤقر، آرام رفتند داخل صفوف خانمها و گفتند پالکارد را به مـن بدهیـد، پالکـارد را                   
  . گرفتند و گفتند اینجا جای این کارها نیست، و نگذاشتند که در آنجا تبلیغات کند

مطهـری، بهـشتی،    : پیمایی آخرین روزهای عمر رژیـم، کـسانی چـون آقایـان              راه در
حضور ایـن آقایـان حجـت       . پیمایی بودند    پیشاپیش صفوف راه   …مهدوی کنی، مفتح و   
ها هم برای اینکه رنگ و نمای اسالمی به خـود   برخی گروه. پیمایی شرعی بود برای راه

بـرادر شـهید    (آبـادی     شیخ نصراهللا شـاه   بدهند، از روحانیونی چون عبدالرضا حجازی و        
  .بردند کردند و آنها را به زیر بیرق و پرچم خود می استفاده می) آبادی شاه

کـرد امـا از منـزل         در تظاهرات روز تاسوعا یا روز عاشورا با اینکه من پایم درد مـی             
 جنازه  خیلی خسته شدم، مثل یک    . گشتم    برادرم در اتابک تا میدان آزادی پیاده رفتم و بر         

 میثمی را آورده و    اهللا ای لطف در آن تظاهرات مجاهدین دو گروه شده بودند، عده      . افتادم
دادند تا باعـث      علمش کرده بودند و دستش را که از مچ قطع شده بود به مردم نشان می               

ای هم از آنها مینی بوسـی آورده بودنـد کـه جـالل       تحریک احساسات مردم شوند، عده    
آیه، داس و چکش و خوشه گندم راتـشریح  : ن نشسته بود و داشت آرم   ای داخل آ    گنجه
بـوس سـید و شـیخی پالکـارد دو      کرد که معنایشان چیست، جالب اینکه روی مینـی     می

بوس نگهداشته بودند، یک چوبش را در طرفی آقای سـید احمـد               ای را روی مینی     چوبه
ه بعـداً رهبـر گـروه    کـ (هاشمی نژاد و یک چوبش را هم در طرف دیگر اکبر گـودرزی       

 پرچم و پالکارد مجاهـدین     حمل کننده جالب است این دو نفر      . گرفته بودند ) فرقان شد 
  21!خلق بودند
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ما به عنوان انتظامات داخل و قاطی مردم بودیم و تا حد امکان جلو برخی تحرکات                
آنها همین که متوجـه حـضور مـا در جمـع            . گرفتیم  فرصت طلبانه و تبلیغات آنها را می      

من در این ایـام جریـان سـاز و در پـی             . کردند  شدند، بساط خود را جمع و جور می         یم
حرکتی خاص نبودم بلکه خود به دنبال کسانی چون صادق اسالمی و الجوردی بـودم،               

  . دیدم چرا که آنها را در خط آقای خمینی می
ه شدیم که   در همان ایام ما متوج    . ء انتظامات بودم     روز ورود آقای خمینی نیز من جز      

سیداحمد آقا از پاریس سفارش کرده بود که انتظامات فرودگـاه و حفاظـت امـام را بـه                   
گویـا آقـای    . ایشان اطالعات وشناخت زیادی از اینهـا نداشـت        . دست مجاهدین بدهند  

مطهری وقتی از این جریان مطلع شده بود به پاریس تلفـن زد، و موضـوع را بـا آقـای                     
ن هم گفته بود چنین کاری نکنید،خودشما مسئولیت را به          ایشا. خمینی در میان گذاشت   

لـذا  . عهده بگیرید، کار مردمی باشد، گروه خاصی در این قضیه دخالـت نداشـته باشـد               
کمیته استقبال از امام اجازه نـداد کـه مجاهـدین در مـسئله ورود آقـای خمینـی خیلـی                     

 به نفـع گـروه خـود    دست گرفتن چنین کاری، مجاهدین قصد داشتند با به. دخالت کنند 
تبلیغات راه بیندازند، وبگویند آقای خمینی کـسی را نداشـت، بـاز ایـن مـا بـودیم کـه                     

 همـین گیـر و دار شـورای انقـالب     در. مکردیم و حفاظتش را به عهده گـرفتی حمایتش  
شورای انقـالب   .ای برای استقبال از آقای خمینی تشکیل شود صالح دیده بود که کمیته

کل گرفته بـود و آقایـان بهـشتی، ربـانی شـیرازی، مطهـری، طالقـانی،                 به دستور امام ش   
اعضای آن ) حاال کمتر یا بیشتر(دوازده نفر  ،…مهندس بازرگان، شیبانی، دکتر سحابی و

دادنـد و پیرامـون هـدایت نهـضت           بودند که ابتدا مخفیانه و بعد علنی جلسه تشکیل می         
  .کردند سیاست گذاری و تصمیم گیری می

قبال از آقـای خمینـی شـامل آقایـان بهـشتی، صـادق اسـالمی، بادامچیـان،              ستاد است 
 و چنـد نفـر هـم از نهـضت آزادی              بیشتر از طیـف مؤتلفـه      …عسگراوالدی، کچویی و  

یک اعضای این سـتاد آشـنا بـودم ولـی      من با یک. بودند) بازرگان، صباغیان و توسلی(
 در بیایم، من هـم مخالفـت        بیشتر از همه کچویی اصرار داشت که به عضویت این ستاد          

  .نکردم و به فعالیت خود با اینها ادامه دادم
از آنجا که ما جزء انتظامات بودیم و هـر یـک مـأمور نظـم و                 . روز موعود فرا رسید   

حوزه کاری ما   . حفاظت قسمتی را به عهده داشتیم، من موفق نشدم که به فرودگاه بیایم            
کـردیم کـه درگیـری یـا          هرا محافظت مـی   بهشت زهرا بود و باید از در شرقی بهشت ز         

  . سوءقصدی پیش نیاید
ای نداشتم و در خانه بـرادرم در خیابـان    در آن روزهای پر التهاب من خانه و کاشانه        

 بهمن صبح زود راه افتادم و از اتابک تا بهـشت زهـرا پیـاده                12روز  . اتابک ساکن بودم  
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 کـه آقـای خمینـی را بـا     رفتم و در قسمت شرقی بهشت زهرا مـستقر شـدم تـا زمـانی        
مـن نیـز    . دوباره آمد . خیلی شلوغ شد  . ابتدا هلیکوپتر نتوانست بنشیند   . هلیکوپتر آوردند 

  . محل استقرارم را ترک کردم و وارد بهشت زهرا شدم
رانی به مدرسه رفاه بروند، ولی حاال یا خـسته   قرار بود که آقای خمینی بعد از سخن  

ایشان یکـی   . د یا به هر دلیل دیگر به جای دیگری رفتند         بودند و نیاز به استراحت داشتن     
بعد معلوم شد کـه ایـشان تـشریف    . ـ دو ساعت گم شدند و معلوم نبود که کجا هستند          

  . اند به منزل یکی از بستگان یا آشنایان خودشان، استراحتی کرده بودند و بعد آمدند برده
 ولی بعـد در مدرسـه علـوی         اول قرار بود آقای خمینی در مدرسه رفاه مستقر شوند         

دو . شاید به این دلیل که مدرسه علوی از امکانات بیشتری برخوردار بود           . استقرار یافتند 
شد و دیگری به کوچه شـهید دیالمـه و مـردم              در داشت که یکی به خیابان ایران باز می        
ه در مدتی که آقای خمینی در این مدرس       . شدند  برای دیدار با رهبرشان دچار مشکل نمی      
آمدند، از یک در وارد شده از در دیگر خـارج             بودند، مردم فوج فوج به دیدار ایشان می       

اما به نظر من آقای خمینی به عمد و به قصد این مدرسـه را انتخـاب کردنـد،         . شدند  می
چرا که این مدرسه پایگاه انجمن حجتیه بود و این انجمن با حرکت سیاسـی و انقـالب         

آقای خمینی با این کارشان به آنهـا فهماندنـد کـه        . افق نبود مخالفت داشت یا حداقل مو    
در مدرسه علوی آقای خمینـی خـود در کنـار    . است گیریها سرآمده   عمر این نوع موضع   

دو ـ سـه روز اول بـه اتفـاق     . گفتند ایستادند و به احساسات مردم پاسخ می ای می پنجره
پـای پنجـره    . بـه عهـده مـا بـود       چند نفر دیگر نگهبان این پنجره بودیم و محافظت آن           

آن روزهـا   . ایستادیم تا کسی باال نرود، چرا که فاصله پنجره کم و حدود یک متر بود                می
یک بار ازدحام . گذاشتم هوا سرد بود و من سرما خورده  بودم، و کاله پشمی به سر  می           

بـه  . جمعیت آن قدر زیاد و شلوغ شد که کالهم زیر دست و پای مردم افتاد و گم شـد                  
گذشـت    ات شورانگیزش می    ها و شوقها؛ خاطر     هرروی آن روزها و آن احساسات، گریه      

  . آمدند و هر روز گروهی و جماعتی می
 حکومــت نظــامی را افــزایش داد، صــادق اســالمی و  روزی را کــه دولــت، ســاعت

 بزنیم که حکومت    بوسها شویم و به خیابانها برویم و داد         الجوردی گفتند باید سوار مینی    
مردم هم که گوش به فرمـان       . چنین کردیم . نظامی باید بشکند و مردم به خیابانها بریزند       

  . آقای خمینی بودند، چون سیلی به خیابانها سرازیر شدند و حکومت نظامی شکست 
  

  تحلیلی بر پیروزی انقالب
قدر که برای نگهداری انقالب شهید دادیم بـرای پیـروزی انقـالب               به نظر من، ما آن    

کـشیم بـرای پیـروزی آن         ری انقالب سختی کشیده و مـی        قدر که برای نگهدا     آن. یمنداد
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پیمایی و تظاهرات بـه دسـت آوردیـم نـه بـا فعالیـت           ما انقالب را با چند راه     . نکشیدیم
اصالً آن زمان فعالیتهای چریکی مرده بود و وجود خارجی          . چریکی و حرکت مسلحانه   

ر جریاناتی چون خیانتهای وحیـد افراختـه و         حتی مجاهدین خلق که د    . و عینی نداشت  
دستگیریهای گسترده مجاهدین به تحلیل نشستند، گفتند که مبارزه مـسلحانه زود آغـاز              

حتی گروه پیکار با این تحلیل به وجود آمد که . شد و جامعه پذیرش آن را نداشته است    
ارکرد و آنهـا را بـه       جامعه ظرفیت کار مسلحانه را ندارد و باید بین کارگرها و دهقانها ک            

ایـن فکـر زمـانی در آنهـا         . سوی قیام سوق داد؛ اما آنها خیلی دیر به این نتیجه رسیدند           
. زنده شد که حرکت سـیل آسـای مـردم بـرج و بـاروی رژیـم را در هـم کوبیـده بـود                        

فایـده اسـت و    چریکهای فدایی خلق نیز به این نتیجه رسیده بودند که کار مسلحانه بـی            
کسانی هم از این گروه کـه معتقـد بـه ادامـه راه مـسلحانه                . ر سیاسی رفت  باید دنبال کا  

فداییها که معتقد به جنگ چریکی روسـتایی بودنـد، چنـد            . بودند در اقلیت قرار گرفتند    
در چند جا که دست به حرکتی و فعالیتی زده بودنـد،  .شان پیش آمده بود     حادثه هم برای  

مجاهدین مارکسیست نیز بـه ایـن   . ها داده بودندخود مردم اینها را گرفته تحویل ژاندارم      
. نتیجه رسیدند که جامعه ایران، مذهبی است و زمینه پذیرش طرز تفکـر اینهـا را نـدارد                 

گفتند این جامعه خرده بورژوازی است و هنـوز انقالبـی نـشده، هنـوز پرولتاریـایی                   می
ـ            ) کارگری( وجیهی و ارشـادی    نشده است و برای رسیدن به این مرحله باید بیشتر کار ت

به هر روی اینها با هیچ توجیهی نه با مشی مسلحانه نه با مشی سیاسی نتوانـستند    . بکنند
  . خود را با مردم همراه کنند

اما به خواست خدا و از خودگذشتگی و صداقت و روراستی آقای خمینی، مـردم را               
ـ                  . به حرکت درآورد   سیاری تا قبـل از آمـدن آقـای خمینـی و تـشکیل دولـت موقـت، ب

پنداشتند که تاریخ در آستانه تکرار است واین انقالب هم به سرنوشت نهـضت ملـی         می
 دوباره شاه برخواهـد گـشت،       1332 مرداد   28نفت دچار خواهد شد وبا کودتایی مانند        

امـا همـین کـه یقـین     . شدند کردند و در نهضت قاطی نمی لذا دست به عصا حرکت می
اگـر مـا نبـودیم      : تـر شـدند و گفتنـد        از همه انقالبی  گردد،    حاصل کردند که ورق برنمی    

طلبی کردنـد و خـود را قـاطی انقالبیـون کردنـد امـا در بـاطن                    شد، فرصت   انقالب نمی 
برای اینکه دو دستگی واختالف پیش نیاید آقای خمینـی گفتنـد کـه              . کار بودند   محافظه

 دو دوزه بازی کردند اما برخی در این میان. گذشته را رها کنید و شرایط حال را بنگرید
و با اینکه اعتقادی به انقالب نداشتند، باز همچنان انقالب را ثمره فعالیـت و مجاهـدت                 

اینها کسانی بودند . یافت که اگر ما نبودیم اصالً انقالبی تحقق نمی: خود دانستند و گفتند   
اجـازه  دادند کتابهای شریعتی را در قفسه کتاب مسجدشان بگذارند، حتی             که اجازه نمی  

  .دادند در پای منبرشان کسی اسم آقای خمینی را بیاورد نمی
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. رفتیم شـعارها خیلـی تنـد نبـود     پیمایی می به یاد دارم که در روزهای اولی که به راه  
روز دوم کـه رفتنـد      .  صـفوف آورده بودنـد     ز اول یک روحـانی را بـرای جلـوداری         رو

. بدهد خودش برود جوابش را      بگوید» مرگ بر شاه  «خواهد    هرکه می : سراغش گفته بود  
» وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد       «از وقتی که شعارها تند شد و مردم شعار          ایشان  

  .یگر حاضر نشدند بیایندد، درا سر دادن …و » اگر امام دیر بیاد، مسلسلها بیرون میاد«یا 
ی ندارد و باید    ا  گرچه امریکا به فراست دریافته بود که وجود شاه دیگر برایش فایده           

هـای ملـی و      آنها حتی روی برخی مهـره     . توانست برای آن جایگزینی بیابد      برود اما نمی  
دادند که مثالً روحانیت یـا در رأس   کردند و هیچ وقت احتمال نمی     حتی مذهبی فکر می   

. آنها آقای خمینی چنین قدرتی داشته باشد که آنها را از صحنه سیاسـی ایـران دور کنـد           
 یکی از دالیلی که آقای خمینی شخص آقای بازرگـان را بـرای اداره دولـت                 به نظر من  

با رو آمـدن طیـف      . های امریکا را خنثی کنند      موقت انتخاب کردند، همین بود که توطئه      
خطـر    بازرگان در اداره کشور، امریکا در بدو امر پنداشت که این حکومـت بـرایش بـی                

 به دنبال تشکیل حکومت دینی اسـت و    است، اما طولی نکشید که دریافت آقای خمینی       
های زیادی چون کودتای نوژه       لذا پس از آن توطئه    . کم کم فهمید کاله سرش رفته است      
  .و نهایتاً جنگ تحمیلی را تدارک دید

  
  :نوشتها یپ
   .بعد از پیروزی انقالب دستگیر محاکمه و به دو سال زندان محکوم شدـ 1
 که مرا به قصر آوردند، یک بار دیگر با این سروان بر سر نتراشـیدن ریـش درگیـر شـده                      52در سال   ـ  2

به خاطر . و حداقل ته ریش داشتم و این کار از نظر آنها ممنوع بودزدم   من ریشم را در زندان نمی     . بودم
   )راوی. (ریش چند مرتبه مرا به انفرادی بردند و آخر هم من ریشم را نزدم و مقاومت کردم

 با اعالم   1346دولت انگلستان در سال     . شود  نشین مسقط و عمان محسوب می       ظفار بخشی از سلطان   ـ  3
نـشانده عمـان برسـر قـدرت          ز این منطقه، سلطان قابوس را به عنوان دست        اش ا   خروج نیروهای نظامی  

رژیم شاه در حمایـت از      . را شکل دادند  » بخش ظفار   جبهه رهایی «طلب    پس از آن نیروهای آزادی    . آورد
سلطان قابوس نیروی نظامی کمکی به آن کشور اعزام کرد و در عوض مبـارزان ایرانـی نیـز بـا ارسـال                       

   .بخش به حمایت از جبهه برخاستند ا با پیوستن به صفوف جبهه رهاییکمکهای مختلف و ی
   .48بنگرید به سند شماره ـ 4
   . نژاد بعد از پیروزی انقالب در درگیری کشته شد سوادیـ 5
 در تهـران    1314ترین اعضای رده باالی سازمان مجاهدین خلق، به سال            پرویز یعقوبی، یکی از مسن    ـ  6

زده سالگی به جرگۀ هواداران دکتـر مـصدق درآمـد و عـضو گـروه جوانـان نهـضت                    در پان . به دنیا آمد  
 به جبهـه ملـی دوم پیوسـت امـا بـه       1339یعقوبی از   .  بود 1332 مرداد   28مقاومت ملی پس از کودتای      

 بـه   1340کاری بر ارکان مختلف جبهه، از آنـان کنـاره گرفـت و در                 خاطر حاکمیت رفرمیسم و محافظه    
 با دستگیری سران نهضت آزادی به زنـدگی نیمـه           1341در بهمن   . پیوست)  تأسیس تازه(نهضت آزادی   

 در یکی از محافل مخفی نهضت دستگیر شد و مدت هـشت             1342مخفی روی آورد تا اینکه در خرداد        
 به سازمان مجاهدین پیوست و تحـت مـسئولیت سـعید    1348در سال . ماه را در زندان قصر سپری کرد 
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در ضـربه   . کـرد   ط با محمود عسگری زاده و علی اصغر بدیع زادگان فعالیـت مـی             محسن و بعد در ارتبا    

مدتی .  به زندان سنندج تبعید شد     1351در سال   .  دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد        1350شهریور  
.  به زندان اوین منتقل گردیـد      1354را هم در زندان قم گذراند اما به دلیل فعالیت در این زندان در سال                

 بـه   1358در اسـفند    .  پس از آزادی فعالیت خود را در سـازمان مجاهـدین از سـرگرفت              1357سال  در  
  . عنوان نماینده سازمان مجاهدین به مراسم سالگرد تأسیس جمهوری عربی دمکراتیک صحرا رفت

  . یعقوبی همچنین در اولین دوره انتخابات مجلس کاندیدای مورد حمایت سازمان بود
نــا ربیعــی و باجنــاق مــسعود رجــوی بــود بــا سیاســتهای انحــصارطلبانه و یعقــوبی کــه شــوهر می

جویانه سازمان با نظام جمهوری اسالمی همراه شد و به تبع گریز اعضای سازمان بـه خـارج از                     عداوت
ایدئولوژیک از سـازمان    ) به اصطالح ( با انتقاد به انقالب      1363کشور او نیز به فرانسه رفت، اما در سال          

و به همین سبب در دادگاه تشکیالت رجوی محاکمه شـد و حمایـت مـالی سـازمان از او                    کناره گرفت   
  . قطع گردید

   )237،9 شمـ بامداد،؛ 163 خاطرات جواد منصوری،؛ 139 و 117، 89، …از نهضتمیثمی، (
نظر نبوی بر این بود که مجاهدین به عنوان گروهی مبارز و مذهبی به سبب عمـق فعالیتهایـشان، در                    ـ  7
بـه  . بعد از این هم هر که بخواهد مبارزه کند باید تحت لـوای مجاهـدین باشـد                . اند   شناخته شده   معهجا

» سازمان مجاهدین انقالب اسـالمی    «همین دلیل هم پس از پیروزی انقالب، گروه سیاسی خود را با نام              
   .گونه جای خالی مجاهدین را پر کنند تشکیل دادند تا این

ای روحـانی و       در شـیراز و در خـانواده       1323رزنـد سـید علـی بـه سـال           ـ سیدمحمدرضا سـعادتی ف    8
 بـا رتبـه دوم و بورسـیه         1341پس از طی تحصیالت ابتدایی و متوسطه در سال          . بضاعت به دنیا آمد     کم

التحصیل    در رشته مهندسی برق فارغ     1345دولتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال            
پـس از پایـان     .  سپاه ترویج آبادانی و مسکن در ایالم مـشغول کـار گردیـد             درفت و   شد و به سربازی ر    
آهن اصفهان شد و سال بعد به دایره مهندسی سـتاد نیـروی                وارد کارخانه ذوب   1347خدمت وظیفه در    

هم زمان بـا کمـک بـرادران جـالل زاده،      . هوایی منتقل شد و دو سال و نیم در آن مرکز به کار پرداخت             
را به ثبت رساندند، و از طریق جالل زاده با مهدی رضایی آشنا شـد و بـه                  » نولکو«حت عنوان   شرکتی ت 

هـر چنـد کـه پـیش از آن در دوره            . عنوان سمپات به همکاری بـا سـازمان مجاهـدین خلـق پرداخـت             
ای شـیراز همکـارش بـود، امـا سـعادتی در              دانشجویی با ناصر صادق آشنا و مدتی هم در بـرق منطقـه            

بـا نـام مـستعار بهـروز        ( عضویت خود را در تشکیالت مجاهدین مرتبط بـه مهـدی رضـایی               بازجویی،
سعادتی همچنین در بازجویی علت گرایش خود به مبارزه علیه رژیم پهلوی را اعدام          . داند  می) همایونفر

داند کـه در گـروه     دو تن از دوستان مارکسیستش به نام اسماعیل معین عراقی و محمد هادی فاضلی می              
  . اند سیاهکل فعالیت داشته

 ساواک به سازمان مجاهدین در امان ماند،       1350سعادتی از جمله کسانی است که از ضربه شهریور          
 در پی دستگیری مهدی رضایی، سعادتی به همراه همـسرش ناهیـد جـالل زاده                1351اما در اردیبهشت    

  . دستگیر شدند
سـید  « مسعود رجوی پیوست و در زندان بـه  سعادتی به حبس ابد محکوم شد و در زندان به کمون     

اهللا میثمی حرکتی مستقل در زندان قصر آغاز کرد وی با همکـاری               مشهور شد، هنگامی که لطف    » سیکو
  . ساواک از اوین به قصر منتقل شد تا در اجرای سیاستها و منویات رجوی، میثمی را مهار کند

وزی انقالب فعالیت خـود را در مرکزیـت سـازمان           پس از پیر  .  از زندان آزاد شد    1357 آبان   22وی در   
او در کنار این امور   . بازگشت» نولکو«مجاهدین خلق انسجام بخشید و به عضویت هیئت مدیره شرکت           

  . ریزی شده به فعالیت در دادستانی انقالب تهران نیز پرداخت طبق اقدامی برنامه
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 خیلی زود لو رفت و هنگام در اختیار گذاشتن          در این دوره بود که با مأموران شوروی ارتباط گرفت اما          

.  دسـتگیر شـد    6/2/1358در  ) دبیر اول سـفارت شـوروی     (پرونده سرلشکر مقربی به والدیمیر فنسینکو       
سـال بـرای شـورویها جاسوسـی        25مقربی یکی از نظامیان عالی رتبه ارتش شاهنشاهی بود کـه مـدت              

ساواک دستگیر شـد و بـه   ) اداره کل هشتم(وسی  توسط اداره کل ضدجاس1355کرد و در پاییز سال       می
دستگیری و اعدام سریع او در طی این سالها بـرای مـأمورین شـوروی               . سرعت محاکمه و اعدام گردید    

  . برانگیز بود که چطور مقربی لو رفت و چه اطالعاتی در اختیار اداره کل ضدجاسوسی قرار داد سؤال
کرد، با مأموران شـوروی    که در ذوب آهن اصفهان کار می     48-47برخی معتقدند که سعادتی از سالهای       

به هر روی سعادتی پس از دستگیری و محاکمه بـه پـانزده    . کرد  در ارتباط بود و برای آنها جاسوسی می       
 تیـر   8ای، محمد کچویی رئـیس زنـدان اویـن را در              اما پس از آنکه کاظم افجه     . سال زندان محکوم شد   

  .  اعدام گردید1360 تیر 11تهام دخالت در این سوءقصد در  ترور کرد، سعادتی به ا1360
، 22، شمــ    انداز ایران   چشم؛  40-32؛ گلپور چمرکوهی،    165-139،  5، شمـ   نامه مطالعات تاریخی   فصل(

37-38 (  
ای به دلیل فعالیت در سازمان مجاهدین خلـق و ضـدیت بـا                کاظم افجه  :گوید  شاهی می   آقای عزت 

آقای کچویی روی این جوان کار فکری کرده بـود          . برد  و در زندان به سر می     جمهوری اسالمی، دستگیر    
کرد که معقول شده است لذا مورد اعتماد مسئولین و نگهبانان زندان بـود و آزادانـه بـه               او نیز وانمود می   

ای تظاهر و فریبی بیش نبود چرا که او ارتبـاط خـود               کار افجه . رفت  خواست می   هر کجای زندان که می    
پـس از   . گرفـت   با محمدرضا سعادتی، از سران سازمان در زندان، حفظ کـرده بـود و از او خـط مـی                   را  

تعدادی از هـواداران و اعـضای مجاهـدین در زنـدان بـا              ) 1360 تیر   7(انفجار حزب جمهوری اسالمی     
 .شنیدن این خبر شروع به خواندن سرود و پایکوبی کردند و جو زندان را ملتهب کرده بـه هـم ریختنـد                     

آقای گیالنی و آقای الجوردی آنها را به محوطه زنـدان اویـن آوردنـد و بـه صـحبت و نـصیحت آنهـا                     
ای وقتی متوجه این برنامه شد از موقعیت خود در میان نگهبانها و زندان سوءاستفاده کرد     افجه. پرداختند
و الجوردی را تـرور     ای را از نگهبانی گرفت و به سوی محوطه خیز برداشت تا آقایان گیالنی                 و اسلحه 

ای خـارج شـد و بـه          کند اما کچویی متوجه شد و وقتی خواست جلویش را بگیرد تیری از اسلحه افجه              
ای فـرار نمـود و از آنجـا کـه بـه ورودیهـا و                  بعـد افجـه   . سر شهید کچویی اصابت و نقش زمینش کرد       
رسـاند و از آنجـا      ) دسـتانی دا(بـام سـاختمان اداره زنـدانها          خروجیهای زندان آشنا بود خود را به پشت       

   .خودش را پرت کرد و کشته شد
او از . ای مـذهبی تربیـت یافـت     در اصفهان به دنیـا آمـد و در خـانواده   1319اهللا میثمی به سال  لطفـ  9

 به دانشکده فنی    1338در سال   .  مذهبی برای ملی شدن صنعت نفت آشنا شد        –نوجوانی با حرکت ملی     
 بـه   1342در آذر   . التحـصیل شـد      فـارغ  1342ر رشته مهندسی نفت به سال       دانشگاه تهران راه یافت و د     

آمیز از سران نهضت آزادی هنگام محاکمه ایشان بازداشت شد و مدت هفـت مـاه          خاطر فعالیت حمایت  
از بهـار سـال     .  آزادی به سربازی رفت و بعد به استخدام شرکت ملی نفـت در آمـد                پس از . زندانی شد 

 از طرف ساواک دستگیر شد و       1350 مجاهدین خلق در آمد و در ضربه سال           به عضویت سازمان   1348
پس از آزادی و در پی هفت ماه فعالیت مخفی سرانجام هنگام ساخت بمب برای        . دو سال در زندان بود    

، براثـر انفجـار بمـب صـوتی         1332 مـرداد    28 شـب سـالروز کودتـای        1353 مـرداد    27کارگذاری در   
  .  مچ قطع شد، او را به بیمارستان و بعد به زندان منتقل کردندچشمانش کور و دست چپش از

و پـس از    . میثمی در پنجمین سال محکومیتش در آستانه پیروزی انقالب اسالمی از زندان آزاد شـد              
 را منتشر راه مجاهد نیز نشریه سیاسی ـ ایدئولوژیک  1360از آبان . آزادی نهضت مجاهدین را شکل داد

 نیـز دو    1378او از سـال     .  با حکم دادستان دادگاه ویـژه روحانیـت متوقـف شـد            1372کرد اما در سال     
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 هـم بـرای   1361گفتنـی اسـت او در آبـان    . کند  را منتشر میانداز ایران چشمنامه سیاسی ـ اجتماعی   ماه

  .  ماه در بازداشت به سر برد9مدت 
   )آنها که رفتندـ میثمی، 2 …از نهضتـ میثمی، 1: برای اطالع بیشتر از خاطرات میثمی بنگرید به(

  :  دربارۀ اختالفش با جریان منتسب به رجوی گفت17/3/1383اهللا میثمی در  لطفـ 10
با توجه به اتفاقاتی که در بیرون افتاده بود مـا بـه             . اختالف ما با مسعود در آن زمان بر سر رهبری نبود          «

وژیک و یافتن پاسخ به سؤاالت زیـادی        یک واقع بینی رسیدیم و خواهان غور و تعمق در مسائل ایدئول           
او معتقـد بـود کـه در ایـن          . باید به تمرکز تشکیالتی رسید    ! نه: گفت  اما مسعود می  . بودیم که مطرح بود   

برهه نیازی به غور در مسائل ایدئولوژیک نیست و به جای آن باید به انسجام تـشکیالتی فکـر و عمـل                      
خواسـت در الک      رح شده بودیم برخالف مسعود که مـی       ما خواهان بحث بر روی مسائل بنیادی ط       . کرد

دیـدیم کـه      ای می   دانستیم بلکه آن را مسئله      اتفاقات روی داده را مسئله یک گروه نمی       . خودش فرو برود  
مـسئلۀ کمـی نبـود و       . کـردیم   بایست آن را آسیب شناسی می       برای جنبش اسالمی حادث شده بود و می       

 مـسلحانه اسـالمی، مارکسیـست شـده بودنـد، و مـا بایـد                های یـک تـشکیالت       درصد بچه  90بیش از   
  . فهمیدیم که ضربه را از کجا خوردیم می

 مـاه کـه در انفـرادی بـودم بـه            16ما در زندان این کار مطالعاتی بنیادی را شروع کردیم، خود مـن              
 سؤاالت بنیادی طرح شده فکر کرده بودم و برایم این مسائل حل شـده بـود، حـاال ایـن سـؤاالت چـه                       

  : بودند؟ به عنوان نمونه
  . خواستند نحوه مدد خواستن از خدا را بدانند ها می بچه
  . گذارد خواستند بدانند خدا بر خط مشی چه تأثیری می ها می بچه
  . چه تأثیری بر خط مشی دارد) عج(خواستند بدانند امام زمان  ها می بچه

  . و اینکه اسالم طبقاتی است یا فراطبقاتی
و مسائل . تواند ما را تعالی دهد کنیم دیگر آن خدا نمی ند وقتی ما وجود خدا را اثبات می  گفت  آنها می 

طیف مسعود بر این عقیده بودنـد کـه         . ها طرح شده بود     دیگری که به اشکال مختلف در زندان بین بچه        
. ی بیندیـشید  باب این مسائل را ببندید، نتیجه مباحث و دستاوردهایتان را بسوزانید و به تمرکز تـشکیالت               

ایـم برخـورد کنیـد اگـر          گفتیم نه بیایید با این دستاوردهایی که در مطالعات بنیادی به دست آورده              ما می 
  . آن همراهی کنید شنویم و اگر صحیح است با  غلط است ما حرف شما را می

علـق  من معتقد بودم که این مسائل فقـط مت        . طرح این مسائل خیلیها را در زندان به خود جذب کرد          
دستاورد بحث و تفکر ما در این مقوالت        . شد  به ما نبود و باید در سطح همه مسلمانهای زندان طرح می           

  .  در زندان نوشتم آورده شده است55 که در سال نمای عمل مکتب راه و وجودیا مبنادر دو کتاب 
مـن  . ، این طـوری نبـود     کشند باید بگویم نه      تضاد رهبری که میان من و مسعود به میان می           دربارۀ مسئله 

 بهمـن  51کـافی بـود مطـرح کـنم کـه در سـال        خواستم چنین کنم و دنبال چنین وضعی بـودم،     اگر می 
نـه،  : خواهد نماز بخواند ولی مـسعود گفتـه بـود    بازرگانی که مارکسیست شده و گفته بود که دیگر نمی    

یافتند که او سه سـال        ا همه در می   کرد زیر   نماز هم بایست، و این مسعود را واژگون می          نماز بخوان پیش  
  » .جمع زندان را فریب داده است

   )17/3/1383اهللا میثمی،  گفتگو با لطف(
اهللا میثمی دربارۀ این وضعیت توضیح داد که افراد محدودی از جمـع مـا مثـل علـی خـدایی                       ـ لطف 11

ران علـت زیـاد بـودن طرفـدا       . صفت، محمود اشجع و حسن محمدی به جمع سـعادتی جـذب شـدند             
کردند کـه     سعادتی در این بود که مجاهدین طرفدار رجوی و سعادتی در زندان اوین به نحوی عمل می                

پس کثرت یـاران آنهـا بـه سـبب انتقـال      . به زندان قصر منتقل شوند و کنترل اوضاع را در دست بگیرند 
  .طرفدارانشان از اوین به قصر بود نه جدا شدن یاران ما
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   )17/3/1383می اهللا میث گفتگو با لطف (

  : اهللا میثمی در گفتگویی حضوری گفت لطفـ 12
خواندیم؛ پشت سر اکبر مهـدوی،        رفتیم پشت سر همه نماز می       ما ابایی از دیدن کسی نداشتیم، تازه می         «

اما واقعاً  . کردند  بعضیها ما را به خاطر همین کارها به نفاق متهم می           …زاده و   برادران منصوری، سرحدی  
د، چرا که من معتقد بودم اختالف ما در سلیقه، نظر، تحلیل و فکر اسـت و ایـن ربطـی بـه                       این طور نبو  

   ».عدالت، پاکی و صداقت ندارد
   )17/3/1383اهللا میثمی ،   لطفاگفتگو ب(

بـه  ) اهللا نـوری    از دوستان و یاران شیخ فـضل      (اهللا شریعتمداری     حسین شریعتمداری نوه شیخ سیف    ـ  13
تحصیالت ابتدایی را در دبستان روزبـه و تحـصیالت متوسـطه را در              .  دنیا آمد   در دماوند به   1326سال  

 برای تحصیل در رشته زبان انگلیـسی بـه          1349گذراند و در سال     ) شهر دماوند (السلطنه    دبیرستان نایب 
ی ا  دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه تهران راه یافت، اما به دلیل اختالف و تقابل فکری با یک استاد توده                  

از ادامه تحصیل انصراف داد، و دوبـاره در کنکـور دانـشگاه شـرکت کـرد و یـک سـال بعـد در رشـته                           
میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد و توانست مدرک کارشناسی خود را در این               

  . رشته اخذ نماید
اهللا سـعیدی و   ر آیـت وی در دوران دانشجویی ضمن تحصیل به فعالیتهای فرهنگی و سیاسی در کنا            

باهنر ادامه داد و به تـرویج فرهنـگ اسـالمی و نظـرات حـضرت امـام        االسالم حجت اهللا مطهری و آیت
 به دلیل فعالیتهای سیاسی علیه رژیم شاه دستگیر شد و تا پیروزی             1354شریعتمداری در آبان    . پرداخت

رصه فرهنگی به فعالیـت پرداخـت، و        پس از پیروزی انقالب همچنان در ع      . انقالب در زندان به سر برد     
از . تألیفاتی از خود به جای گذاشته است و مقاالت و یادداشتهایی در مطبوعات به چاپ رسـانده اسـت         

گذاری صدا و سـیما       توان به مسئولیت دفتر سیاسی سپاه، عضویت در شورای سیاست           مسئولیتهای او می  
 از طرف مقام معظم رهبـری از دی مـاه سـال             و سرپرستی مؤسسه کیهان به نمایندگی     ) منتخب رهبری (

  .  تاکنون اشاره کرد1372
   )3، 14949، شمـ کیهان  خاطرات حسین شریعتمداری؛(

  : آقای سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی در کتاب خاطراتش این وضع را چنین روایت کرده استـ 14
زء چریکها بود از اوین بـه       که سابقاً عضو سازمان مجاهدین خلق بود و ج        ) شاهی(آقای عزت مطهری    «

او از وقتی متوجه شده بود که آنها افکار مارکسیستی دارند، علیه شـان افـشاگری     . زندان قصر منتقل شد   
او واقعاً فردی مقاوم و از مبـارزین بنـام و قابـل سـتایش       . در نتیجه منافقین با او بسیار بد بودند       . کرد  می
  .  بود و زیر شکنجه هم خیلی تحمل به خرج داده بوددر خارج از زندان فعالیت زیادی کرده. بود

او وقتی از زندان اوین وارد زندان قصر شد، گروه میثمی اعالم کردند که او نبایـد بـه جمـع مـا ملحـق                         
دانستند ولی مـسعود   گروه میثمی خودشان را جزء سازمان می . بشود چون خیلی چهره ضد سازمان دارد      

مـن گفـتم کـه اگـر همـه اینـان از جمـع مـا بیـرون برونـد،                     . نداشتنداش را قبول      رجوی و دار و دسته    
 هفتاد نفـر بودنـد از جمـع مـا جـدا             –کنیم، آنها هم که حدود شصت         را رها نمی  ) مطهری(شاهی    عزت

جمع : و بدین ترتیب مسلمانها به سه گروه تقسیم شدند        . شاهی را با احترام پذیرا شدیم       شدند و ما عزت   
  » .عود رجوی، جمع مجاهدین وابسته به آقای میثمی و جمع خط امامیهامنافقین وابسته به مس

   )234، 233، خاطرات سید محمد کاظم بجنوردی(
بـرد و در ایـن    سـر مـی   حسین شریعتمداری از جمله زندانیانی است که درآن ایام در زندان قصر به         ـ  15

  :ا چنین به یاد دارداو فضای زندان ر. کشیهای سیاسی زندان نقش داشت بندیها و خط تقسیم
) مبـانی نـاب   (بعد از اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک، ما تصمیم گرفتیم که بنا را بر مبنای خود اسـالم                  «

  . بگذاریم، میثمی شدیداً مخالف بود
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ای مثل سـعادتی، موسـی    تغییر مواضع ایدئولوژیک مرزبندیهای جدیدی را به وجود آورده بود، عده     

شـهرام  (اینهـا  . اوین بودند معتقد بودند که ایدئولوژی سازمان هیچ نقصی نداردخیابانی و رجوی که در   
  . خودشان خیانت کردند) و آرام

دهـیم جمـع کثیـری        ای صحبت کردیم که خودمان یک جمـع تـشکیل مـی             در این شرایط ما با عده     
یلـی دارد کـه در   چـه دل ! شویم حول محور اعتقاد و بینش خودمان چه دلیلی دارد که با اینها باشـیم؟                می

  ! دانیم باطل است؟ چارچوب سازمانی باشیم که می
گیـری   گفتـیم رأی . رفـت  میثمی یکی از قدیمیهای سازمان زیر بار این تصمیم و طـرح جدیـد نمـی         

رویـم و   کنیم، نقشه ما این بود که اگر این روش رأی اکثریت را آورد چه بهتر به این روش پیش مـی      می
های مذهبی زندان که دل ناراحتی از تغییر ایدئولوژی سازمان           بچه. شویم   جدا می  اگر نیاورد، باز خودمان   

پـس از اینکـه   . ، درست شـد   6،  5،  4لذا جمعی از بچه مسلمانها در بند        . داشتند به این برنامه رأی دادند     
با رأی اکثریت پیشنهاد جدا شدن از کمون مشترک به تصویب رسید دیگر میثمی نتوانست مخالفت کند                 

کردنـد کـه    رفتند اما وانمود مـی  و به ظاهر همراهی نشان داد، اما در واقع او و اطرافیانش راه خود را می      
از . خبر این حرکت به اوین رسید     . خوردند  شدند ضربه مهلکی می     با جمع مسلمانها هستند، اگر جدا می      

برقـراری حاکمیـت سـازمان در       کردند که در      به او انتقاد می   . نظر سازمان کار میثمی در قصر، کودتا بود       
در همین هنگام ساواک در حرکتی مرموز سعادتی را از زندان اوین با پیـامی از                . زندان ناتوان بوده است   

قبل از اینکه سعادتی بیاید پیام آمدنش آمد، از طریـق           . طرف رجوی و خیابانی به زندان قصر منتقل کرد        
قبالً سابقه نداشـت کـه      . های سازمان دارد    ریتی برای بچه  آید و مأمو    ها پیام رسید که سعادتی می       خانواده

  . کسی بیاید و جلوتر از او پیغام آمدنش برسد
ایشان . هایی مثل حسن صادق، علی خدایی صفت و مرتضی قائمیان شد            این خبر باعث نگرانی بچه    

ایـن نگرانـی   . با بچه مسلمانهای معترض همراه بودند و حال از آمدن سعادتی و مأموریتش نگران بودند    
ترسیدند چرا که سازمان ولی نعمـت         نباید می . مورد بود   شان به سازمان بود، که بی       ناشی از عرقهای قبلی   

آنها که نبود، اینها راه خود را جدا از راه سازمان گزیده بودند و دیگر ترسشان از این بود که سازمان بـا                       
بـا حبـسهای طویـل المـدت و ابـد بودنـد در بـین                نفوذی که در بیرون دارد اینها را که مبارزین بنـامی            

  . شان سکه یک پول کند و آبروی شان را ببرد ها و آشنایان خانواده
خودش . گفت جمع ما جمع مشترک با مارکسیستهاست      ) بنابر مأموریتی که داشت   (سعادتی که آمد    

تعدادی تن به این    . نهم رفت داخل کمون مارکسیستها، و این دستور سازمانی بود برای اعضا و هوادارا             
شـان تنبیـه کننـد،        دستور و تغییر و تحول دادند، اما برای اینکه آنها را نسبت بـه تـصمیم و رونـد قبلـی                    

 روز  40 تـا    25شان گذاشتند و آن اینکه قبل از ورود به جمع مارکسیستها باید از                شرایطی برای همراهی  
  . شدند کردند و قرنطینه می تنهایی زندگی می

طـور    دانست و حقیقتاً هم همـین       د را به لحاظ رده و سوابق سازمانی باالتر از سعادتی می           میثمی خو 
او زیر  . آمیز بود   خواست به جمع آنها بپیوندد اما این شرایط برایش سخت، گران و توهین              میثمی می . بود

ه سـازمان  طرفدارانش دورش جمع شدند، حدود پانزده نفر بودند که به ایـن رویـ      . بار این شرایط نرفت   
  ! یعنی چرا سعادتی؟ چرا میثمی نه؟! اعتراض داشتند و در حقیقت  اعتراض شان به سعادتی بود

او خـودش را    . میثمی اختالفش با سعادتی و مجاهدین بر سر مسائل اعتقادی و ایـدئولوژیک نبـود              
اینهـا اصـرار    . دید و سختش بود که با شرایط سعادتی و سازمان به آن جمع بپیونـدد                برتر از سعادتی می   

  . اختالف آنها عقیدتی نبود. زیادی داشتند که به آن جمع بپیوندند
به هر حال سعادتی کار خودش را کرد و تعدادی از جمع ما نظیر علی خدایی صفت، حسن صادق، 

هـا از همراهـان       ایـن بچـه   . مرتضی قائمیان و اثنی عشری به جمع سعادتی و به کمون مشترک پیوسـتند             
در ایـن شـرایط میثمـی و تعـدادی از         . خواست میثمی را تنبیه کند       و سعادتی با این کار می      میثمی بودند 

 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 478

  
.  را درآوردنـد   راه مجاهـد  اطرافیانش ترجیح دادند که خودشان به صورت تنها باشـند، بعـدها روزنامـه               

ه گـذاران سـازمان اسـت و رجـوی و گـروهش از را               نژاد، راه بنیان    مدعی شدند راه اصلی ما، راه حنیف      
  » .اند اصلی سازمان خارج شده

   )11 و 10خاطرات حسین شریعتمداری، نوار شماره (
   .49بنگرید به سند شماره ـ 16
   .50بنگرید به سند شماره ـ 17
ای   ش در روستای شیشوان آذربایجان در خـانواده  1300صفر قهرمانیان فرزند محمدحسین به سال       ـ  18

وری، بـا آن    به رهبـری پیـشه  1324 دمکرات آذربایجان در وی پس از علم شدن فرقه. کشاورز زاده شد  
با شکست فرقه در سال بعد، صفر به عراق گریخـت و پـس از مـدتی سـرگردانی و تحمـل                      . همراه شد 

 به ایران بازگشت، اما در اسفند همان سال در یکـی از             1327زندان و سختیهای فراوان در عراق به سال         
در آن زمان گفته شد که صفر       . اه ژاندارمری درگیر و نهایتاً دستگیر شد      روستاهای ارومیه با فرمانده پاسگ    

او در دادگاه احکام متعدد و متفاوتی گرفت که باالترین آن         . با همسر فرمانده پاسگاه ارتباط داشته  است       
  .حکم اعدام بود که بعدها این حکم به حبس ابد تقلیل یافت

 را تجربـه    …ی چون برازجان، قصر، اوین، کمیته و      صفر قهرمانی در طی مدت محکومیتش زندانهای      
 پـس از  1381اودر آبـان  .  بعد از تحمل بیش از سی سال زندان آزاد گردیـد         1357نمود تا آنکه در آبان      

زاده طاهر کـرج   تحمل یک دوره بیماری قلبی در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت، پیکر او را در امام             
  .به خاک سپردند

 به کوشش علـی     خاطرات صفرخان، : بیشتر از زندگی و خاطرات صفر قهرمانیان بنگرید به        برای اطالع   (
  ).1378اشرف درویشان، تهران، چشمه، 

 30/1/82عزت این خاطره را در موزه تاریخ اطالعات کشور نزد تنـی چنـد از مـسئوالن مـوزه در                     ـ  19
، بغـض گلـویش را گرفـت        شـد   تعریف کرد و هنگام تعریف آن گویی صحنه آزادی برایش تکـرار مـی             

   .صدایش تغییر کرد، اشک در چشمانش گردآب زد و دستمالی سد آن شد
کوشیدند تا در صفوف مردم رخنه کنند و یا اذهان عمومی را فریب دهند                آنها به انحای مختلف می    ـ  20

و جذب خود کنند، مثالً همان صـفر خـان را علـم کـرده بودنـد و در اجتماعـات او را بـه روی سـکو                           
صـفر قهرمـانی بـه دلیـل        : گفتند  بردند و چون صفرخان سوادی نداشت تا مطلبی بخواند به دروغ می             یم

خواندنـد و   ای را که تنظیم کرده بودند به نام او مـی            تألمات روحی قادر به خواندن نیست لذا خود بیانیه        
 کنارش گذاشتند و    شان کارایی نداشت    بعدها هم که صفر برای    . چنین در صدد سوءاستفاده از وی بودند      

های مذهبی و مسلمان به کمکش شتافتند و تا پس از پیروزی انقالب در کنارش بودند و                   از آن پس بچه   
اش را به عهده      امکانات زندگی برای وی فراهم آوردند و پس از فوتش هم کارهای کفن ودفن و تشییع               

   .گرفتند
ضای انجمن اسالمی دانـشگاه تهـران علیـه         نژاد در گفتگویی با اع      االسالم سید احمد هاشمی     ـ حجت 21

  : سازمان مجاهدین خلق افشاگری کرد و گفت
بعد از بیرون آمدن از زندان، روز عاشورا طبق تقاضای سازمان آرم مجاهدین خلـق را حتـی بـا لبـاس                      «

بـین  استفاده تبلیغاتی را نموده خود را در          وسیله سازمان توانست حداکثر سوء      روحانیت باال بردم و بدین    
البته میثمی بـه خـاطر شـرکت در         . اهللا میثمی   همچنین لطف . ای هم آنجا بود     آقای گنجه . ها جا بزند    توده
اش گرفت    پدر رضاییها زیر بغل میثمی را به جهت نابینایی        . پیمایی آمده بود، که از وی تجلیل کردیم         راه

چرا از عنصری تصفیه شده و      :  گرفتیم ولی بعداً مورد انتقاد شدید سازمان قرار      . ای هم او را بوسید      گنجه
  » .مرتجع تجلیل کردید و بین خود راه دادید

  ) 7-6 ، …حقایقی چند(
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نژاد پس از این روز و حضور در چند حرکت تبلیغی سازمان به خصوص در تربت حیدریه                   هاشمی

ـ                  ) که به درگیری انجامید   ( ه و شرکت در برخی محافل و جلـسات خـصوصی و محرمانـه ایـشان، پـی ب
این جدایی باعث شد تـا آنهـا   . برد و از آنها جدا شد) ره(تحلیلهای غلط آنان از انقالب و حضرت امام        

 عروسکهای کوکی ارتجـاع به نام ) جزوه(نژاد دست به تبلیغی وسیع بزنند و با انتشار کتابی         علیه هاشمی 
ه آنهـا و مواضـع ایـشان        کار ننشست و با جسارت بـه افـشاگری علیـ            او نیز بی  . چهره او را خراب کنند    

پرداخت که بخشی از آن طی گفتگویی با انجمن اسالمی دانشگاه تهران در شهر مشهد صـورت گرفـت      
 در سطحی وسیع چاپ و توزیع       مجاهدین خلق ایران   سازمان: حقایقی چند پیرامون  : که در کتابی با نام      

  : ای چنین توضیح داد او شرایط آن دوره را طی مصاحبه. گردید
اهللا طالقانی از آن حمایت       تازه از زندان آزاد شده بودم، سازمان مجاهدین هنوز الگو بود، و آیت            من  

من با مسعود رجوی و موسی خیابانی رفتیم به دیـدن آقـای طالقـانی، اتفاقـاً عکـسهای زیـادی        . کرد می
 کـردم کـه بهتـر       من در این دیدار صـحبت     . گرفتیم، که یادم نیست آنها را به چه نحوی از دستم ربودند           

  . است خیلی از حقایق روشن شود
من آن موقع به منزل رضاییها رفت و آمد داشتم، وقتی هم که عرفات آمد من آنجـا بـودم و همـراه                       

خالصه من با اینهـا رفـت و آمـد    . مجاهدین با او عکسهای زیادی گرفتیم که نفهمیدم آنها نیز چه شدند
 اطالعات بیشتری از اینها جمع کنی، لذا مـن بـه سـتادهای    گفت بهتر است که مرحوم اخوی می. داشتم

 ،57کـرد، در تظـاهرات روز عاشـورای     آقای طالقانی هم از آنها حمایـت مـی  . کردم آنها خیلی تردد می
کرد، مجاهـدین   های وارده درد می آقای طالقانی داخل ماشینی نشسته بود چرا که کمرش در اثر شکنجه           

چرخیدم، من آن روز رفتم و آرم سازمان مجاهـدین   اطراف ماشین طالقانی میهمه آنجا بودند، و من در      
  . را تشریح کردم

خواستند که ارتباطشان با من قطع شود ولـی وقتـی متوجـه اهـداف مـن                   مجاهدین هم در ابتدا نمی    
  . شدند، به همه توصیه کردند که به فالنی اطالعات ندهید

روند و آثار مخالفت آنها با امام و انقالب نمایان شـد               می وقتی من دریافتم که آنها به سوی انحراف       
بدیهی است که ما به خاطر حضرت امام و همراهی با نهضت ایشان با آنهـا  . من هم از آنها کنار کشیدم

بودیم، از وقتی که متوجه شدم آنها در مقابل امام هستند من هـم از آنهـا جـدا شـدم و در صـحن امـام                     
  .شان صحبت کردم در اجتماع عظیم مردم علیه) ع(آستان مقدس امام رضا

شـهید سـید    (ام     را علیه من منتشر کردند، که اخـوی        عروسکهای کوکی ارتجاع  بعد مجاهدین کتاب    
او از من خواست که به کتاب آنها جوابی ندهم چـرا            . ای نوشت   برای آن حاشیه  ) نژاد  عبدالکریم هاشمی 

 از دانشجویان انجمن اسالمی دانشگاه تهـران آمدنـد و بـا    اما بعد تعدادی. که ارزش فکر گذاشتن ندارد
بعد آن کتاب را از این مصاحبه به چاپ رساندند و حدود یک میلیـون از آن چـاپ                   . من مصاحبه کردند  
صمیمی داشت وقتی مـن در دفتـر         سیدی کاشانی که در زندان با من روابط گرم و         . کرده پخش نمودند  

در ابتـدا هـم   . گ زد و مرا از سوی سازمان تهدید به مـرگ کـرد  کار اخوی در حزب جمهوری بودم زن
، مطهری و مفتح را از میان بردند و دیگـر مجـال تـرور مـرا                 )نژاد  سید عبدالکریم هاشمی  (ام    امثال اخوی 

  . نیافتند
   )22/2/83نژاد،  مصاحبه با سید احمد هاشمی(
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  تشکیل کمیته انقالب اسالمی
. طرفـی ارتـش، عمـالً انقـالب پیـروز شـد             با شکست حکومت نظامی و اعـالم بـی        

کالنتریها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس بـه روی کـار آمـدن دوبـاره                   
 دیگـری اشـغال   پاسبانها، کالنترها و ژانـدارمها، محلهـای تمرکـز آنهـا را یکـی پـس از         

  .آوردند  آنها را به تصرف خود در می کردند و اسلحه می
اسلحه بیشتر از ژاندارمریها، کالنتریها و پادگانها به خـصوص در تهـران بـه دسـت                  

بسیاری از عوامل و عناصر مؤثر رژیم شاه گریختند امـا تعـداد             . ها افتاد   مردم و نیز گروه   
در . نـد   شد  ی دستگیر و به مدرسه رفاه آورده می       های انقالب   زیادی هم توسط مردم و نیرو     

زمین داشت، افراد دستگیر شده را     همسایگی مدرسه رفاه، ساختمانی بود که حیاط و زیر        
مـایی  . بودیم که از آنها محافظت کنـیم        دادند و ما مأمور شده        به این زیر زمین انتقال می     

  ! دانبان  دو ماه پیش زندانی بودیم حاال شدیم زن-که خود تا یکی
شبی که نصیری، رحیمی، ناجی و دیگر سران حکومت نظامی در پشت بام مدرسـه               

بـسیاری  . رفاه اعدام شدند، مردم از این اقدام بی خبر بودند و فکر کردنـد کودتـا شـده                 
سراسیمه ریختند بیرون و آمدند که آنجا را حفاظت بکنند، بـه آنهـا گفتـیم کـه خبـری                    

  . نیست
روزی انقـالب از بـین نرفـت بلکـه در مدرسـه علـوی و رفـاه             کمیته استقبال بـا پیـ     

  . تشکل خود را حفظ کرد و انتظام و حفاظت امور را به دست گرفت تشکیالت بی
ها و  های رژیم شاه، کسانی را که در تحکیم پایه          در خالل همین کارها، همچنان مهره     

 مدرسه رفـاه بـازجویی   آوردند و در نیز جنایتهای آن دستی داشتند دستگیر و به آنجا می        
  . کردند و محاکمه می
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مقر آقای بازرگان به نام دولت موقت، همان مدرسـه رفـاه بـود کـه بیـشتر نهـضت                    
کردنـد و تعـدادی از مجاهـدین خلـق مثـل              آمد  مـی     و  آزادیها، جبهه ملیها به آنجا رفت     

ن کمیتـه   فعالی(و ما   . مسعود رجوی و موسی خیابانی نیز آنجا را پاتوق خود کرده بودند           
دادیم که از اینجا برحذر باشید، به آقای خمینی گفتـیم             در همان موقع پیغام می    ) استقبال

به آقـای   . کنند  آمد می   خواهند و به اینجا زیاد رفت و          که اینها دنبال چه هستند و چه می       
زد گفتیم کـه آمـد و شـد اینهـا بـه صـالح                بهشتی که هر از گاهی در آنجا به ما سر می          

دانم آقای خمینی چیزی گفتند یا آقای بهـشتی، کـه از هفـت ـ هـشت روز       ینم. نیست
مجاهـدین و   (آمدند و اگر در بیرون بـا هـم            علنی نمی . بعد، دیگر در آنجا آفتابی نشدند     

  . دانم ارتباطی داشتند من نمی) نهضت آزادیها
 دلیـل او بـه    . ، از زندانیان رژیم شاه را دیـدم       1روزی در مدرسه رفاه، سرهنگ توکلی     

جاسوسی برای اردوگاه شرق و انتقال اسناد پیمان سنتو به پیمان ورشو به زندان محکوم               
آمد  رفت و می او با آقای بهشتی می. شناختم  زندان قصر می6شده بود و من او را از بند 

 دیـدیم کـه     …داد که این کار را بکنید آن کار را نکنید و            و حتی به ایشان دستور هم می      
شما : از آقای بهشتی پرسیدم. احساس خوبی از وضعیت او نداشتم. ره استآنجا همه کا 

. دانیـد   سـوابقش را مـی    : گفـتم ! بله، سرهنگ توکلی اسـت    : ایشان را می شناسید؟ گفت    
بعد کمی از خصوصیات    . کافی نیست : گفتم. به هر جهت مدتی زندان بوده است      : گفت

تعهد نیست، کمی هم از وضـعیت       اش را گفتم که آدم سالمی نیست، مذهبی و م           اخالقی
کنید که او را در مسائل امنیتـی          کردم که شما اشتباه می      و موقعیت زندانش گفتم و تأکید       

ایشان از اول در این قضایا بـوده اسـت و از زمـانی کـه از                 ! نه: گفت. گیرید  به بازی می  
ود گفتم،  من آنچه شرط بالغ ب    : گفتم. زندان آزاد شده در این مسائل حضور داشته است        

  !حاال خود دانید
را در آن اطراف ندیدم، و نفهمیدم       ) توکلی(بعد از این دیدار و گفتگو، دیگر من، او          

بـه گمـانم    ! که چه شد، کجا رفت، و اآلن چه کاره است، اصالً در قید حیات است یا نه                
  .که به ارتش بازگشت و پس از مدتی نیز بازنشسته شد

. شـود   ه باید خیلی سریع به اوضاع سر و سامان داده         داد ک   وجود این مسائل نشان می    
باشند، ارتشیها بدانند که چه       امنیت شهر را کسانی در دست بگیرند، زندانیان جایی داشته         

در حالی که در خالء . های موجود ادارات امنیتی و دولتی حفظ شود کاره هستند، پرونده  
نیروهای شـهربانی سـر     . ت بودند شهربانی و کالنتری، متخلفین و سوءاستفاده گران راح       

دلیل اعدام برخی سـرانش کـه         ارتش به . آمدند و هیچ کس سر کار خودش نبود         کار نمی 
وجـود  . عامل حکومت نظامی بودند در بالتکلیفی بود، همه احساس خطـر مـی کردنـد              

دل نبودنـد و      هایی که با انقالب هم      اسلحه و مهمات در دست مردم و به خصوص گروه         
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ادامه ایـن   . نتری و ژاندارمری و یک نهاد انتظامی، موجب خطر و ناامنی بود            کال ألنیز خ 
 از طرف آقـای خمینـی       …رو آقایان مهدوی کنی، مطهری و       وضعیت ممکن نبود، از این    

هایی شدند تا بتوانند اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند و کارهـای                مأمور تشکیل کمیته  
ای شد برای تشکیل کمیته موقـت انقـالب           و این پایه  ها را به عهده بگیرند،        انتظامی شهر 

های به تاراج رفتـه را بـه پادگانهـا، مـساجد و                شد که اسلحه     از مردم خواسته   2.اسالمی
مردم بسیاری از سالح و مهمات را برگرداندند، اما همچنان          . کمیته استقبال تحویل دهند   

وزهـا مدرسـه رفـاه و سـاختمان         در آن ر  . مانـد   هـا بـاقی     مقدار معتنابهی در اختیار گروه    
سـه و جعبـه     .کلـت و یـوزی و مسلـسل و ژ         ! مجاورش شکل و شمایل خاصی داشـت      

چـرا کـه جـا نبـود و پادگـانی در اختیـار              .  در وسط حیاط تلنبار شده بـود       …مهمات و 
لـذا چنـد روزی سـالح و مهمـات را در            . نداشتیم تا تسلیحات را در آنجا متمرکز کنیم       

ریختیم، تا اینکه قرار شد مقداری از اینها را که حالت انفجاری             همان حیاط روی هم می    
جاسازی کنیم تـا سـر فرصـت بـه جـای            ) انقالب(نداشت در منازل آشنایان و دوستان       

  . تری انتقال دهیم مناسب
به این ترتیب من عمالً در کمیته موقت انقالب اسالمی مشغول شدم و هر کـاری از                 

کمیته هم اولش   . کردم که کار به درازا کشد        فکرش را نمی   دادم،  آمد انجام می    دستم برمی 
 گذشت چهار ـ پـنج سـال بـا سـربرگهای       موقت بود بعد دائمی شد، اما ما هنوز بعد از

 از ایـن    3روزی من به آقای مهدوی کنـی      . کردیم  کمیته موقت انقالب اسالمی مکاتبه می     
ولیت ایـن کـار را پـذیرفتیم،        ما آن موقعی کـه مـسئ      : او با خنده گفت   . بابت ایراد گرفتم  

آیـد و کارهـا را خـودش، انجـام      فکرمی کردیم بعد از دو ـ سه ماه، دولتی سر کار مـی  
رویـم دنبـال درس و طلبگـی و       رود سرکار خودش، ما هم می       دهد، بعد هر کسی می      می

شـود   بینیم که به این سـادگی نمـی   اما اآلن می! شود حوزه خودمان و مملکت درست می   
  .  اداره کردمملکت را

آقایان صادق اسالمی، مهدوی کنی، باقری کنی، مطهری، ناطق نوری، بهـزاد نبـوی،              
و من از اولـین نفـرات       ) مصطفی و علی  (خسرو تهرانی، قنادها     ،  محمد موسوی، الویری  

مهـدوی کنـی مـسئول کمیتـه و بهـزاد نبـوی             . دهنده کمیته انقالب اسالمی بودیم      شکل
 شهید مطهری به سبب کارهای فکری و تئوریـک خـودش   .مسئول روابط عمومی بودند 
و  4بعد از آقای مهدوی کنی، مسئولیت به آقای باقری کنـی          . را در این امور گرفتار نکرد     

  . واگذار شدآقای ناطق نوری  بعد به
.  شـروع شـد  …کارهای کمیته با تحقیق و گـزینش و بازرسـی و گـشتهای شـبانه و      

در قـدم اول کمیتـه مرکـزی رادر         . شدند  ی کار معرفی  آشنایان و شناخته شدگان در ابتدا     
محل مجلس شورای ملی واقع در میدان بهارستان ایجـاد کـردیم، بعـد بـه سـراغ سـایر        
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شد، در هر منطقه مسجدی     تقسیم می    منطقه   14در آن زمان تهران به      . رفتیم  مناطق تهران   
بیشتری داشت در آن کمیته     تر از بقیه مساجد بود و یا الاقل روحانی آن فعالیت              که فعال 
بـه  ) شـهرری  (14،  12،  5،  11،  10،  9،  8،  7: تا آنجا کـه بـه یـاد دارم، منـاطق          . دایر شد 

ترتیب آقایان بکایی، عرفانی، خسروشاهی، عمید زنجـانی، موحـدی کرمـانی، ایروانـی،              
هـم آقـای   ) 1منطقه (در منطقه شمیران . اندازی کمیته شدند  عهده دار راه  اراکیمحمدی  

  . کی مسئول کمیته شدمل
هـای فرعـی    ای بـرای خـود کمیتـه    هر کمیتـه . تنها من در این میان غیرروحانی بودم 

هـای خودشـان را در آنجاهـا چیدنـد، لـذا مـا خیلـی تـسلط بـر                      درست کردند و مهره   
های مناطق نداشتیم، فقط به اینها گفته بودیم کاری خـالف شـرع انجـام نـشود و                    کمیته

 و خالف اخالق را هم بگیرید، متهمین خالفکار را بیاورید به            جلو کارهای خالف شرع   
  . ما بدهید

قبل از پذیرش مسئولیتی رسمی در کمیته مرکزی، چون در اوایـل خیلـی مـسئولیتها                
آچـار  «: گفتنـد   به اصطالح مـی   . کردم  آمد می   مشخص نبود، من هر کاری از دستم بر می        

کمی که گذشت   . رفتم  آمد به دنبالش می     یهر کاری لنگ بود و یا اتفاقی پیش م        . »فرانسه
کار مهمی . و اندکی اوضاع سر و سامان یافت، من شدم مسئول صدور کارت کامپیوتری          

، هر کسی برای خودش کارتی درست کرده        »هرکی به هرکی  «بود؛ چرا که در آن شرایط       
ی لـذا صـدور کـارت بـرا       . بود، و بعضاً موارد سوء استفاده از آن هم گزارش شده بـود            

  .سر و سامانیها خاتمه دهد های تهران و شهرستانها امری ضروری بود تا به این بی کمیته
که در اختیار نیروهای مسلح و عملیاتی       » کارت انتظامی «سه نوع کارت طراحی شد؛      

هـای منـاطق و شهرسـتان داده شـد، و             به رؤسـای کمیتـه    » کارت بازرسی «. قرار گرفت 
  . 5اری بودکه مخصوص کادر اد» کارت اداری«

های منـاطق قـرار       در آن شرایط کمیته مرکزی امکانات مادی مناسبی در اختیار کمیته          
 برای حقوق پرسنل، اما خیلی راغـب نبـودیم اسـلحه بـین شـان                 داد از جمله بودجه     می

شناختیم، روحانیون مسئول هم تسلط به سـالح، امـور            پخش کنیم، خیلی از آنها را نمی      
کـار آنهـا در حـد سرپرسـتی بـود،        . انقالب و گروهکها نداشتند   نظامی و برخورد با ضد    

کردند و    های رده بعدی از نظر ایشان پنهان می         رفتند، خیلی ازکارها را بچه      آمدند ومی   می
حساب و کتـاب بـود کـه شـیخ نـصراهللا              قدر بی    آن 9مثالً منطقه   . گفتند  به مسئوالن نمی  

؛ من خسروشاهی   2/9منطقه  «: د و گفت  آبادی خود سرانه آن منطقه را دو قسمت کر         شاه
. قرار داده بود  ) در خیابان پامنار  (ها  ی مقر خودش را هم در مسجد الریجان       »را قبول ندارم  

او کسانی را آورد پاسدار کـرد کـه از   . هر چه اراذل و اوباش بود دور خودش جمع کرد        
ا کـه   آگاهی هم سرقت کرده بودند، یک حالت آپـاچی و وحـشیگری داشـتند، مـتهم ر                
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کردنـد بعـد ولـش        گرفتند مواد، اسلحه، وسایل و پـولش را بـرای خـود ضـبط مـی                 می
دانستند که اگر آنها را تحویل ما بدهند خواهیم پرسید پس مواد یـا                کردند چرا که می     می

خیـر بازداشـت و اتهـامش       ت؟ مدارک جرمش کدام است؟ لذا از        اسلحه این آدم کجاس   
  .…کردند گرفتند بعد ول می  را میحتی افراد منکراتی. گذشتند هم می

وجود این مسائل در کمیته باعث شد تا شورای مرکزی تشکیل شود، تشکیالتی کـه               
ای یـک بـار بـرای      منطقه، هفتـه 14لذا سران کمیته .  منطقه را بهتر کنترل کند  14اوضاع  

کنی  در این جلسات هفتگی، مهدوی    . شدند  هماهنگی در کمیته مرکزی دور هم جمع می       
کردند که کار خالف شرعی       یافتند و تأکید می      باقری کنی و امثال ایشان نیز حضور می        یا

شـدند و بـه       با این حال بعضی از آقایان خودشان در جلسات حاضـر نمـی            . انجام نشود 
  . فرستادند شان را می جای خود معاون

 این جلسات هم، دردی را دوا نکرد و ما همچنان کنترلی بـر اعمـال و برخوردهـای                 
افراد در مناطق نداشتیم و هر از گاهی هم گزارشهایی از خالفکاری برخی از مناطق بـه                 

لذا واحد تخلفات پاسداران را ایجاد کردیم تا به وضع خالف شرع و             . رسید  دستمان می 
رفت  اگر پاسداری که برای دستگیری متهمی به منزلش می  . قانون مجریان رسیدگی شود   

داد در این واحـد بـه وضـع او رسـیدگی      فی صورت میو خود برخورد نامناسب و خال   
در واحد تخلفات پاسداران من با حفظ مـسئولیتهایم،         . رفت  شد و حتی زندان هم می       می

دار بازپرسی نیز شدم، و به نیابت از دادستانی، هم حکم بازرسی منازل و هم حکم                  عهده
روید فقط    به منزل افراد می   کردم که وقتی      باید پاسداران را توجیه می    . دادم  دستگیری می 

امـا اینهـا گـاهی      .  را بیاوریـد   …مدارک جرم در حد اسلحه، مواد منفجره، مواد مخدر و         
زمینـی و یـا شـیر خـشک      حتی پیاز، سیب  . آوردند  اوقات وسایل غیر ضروری را هم می      

روید، وسایلی را کـه   گفتیم هر کجا که برای بازرسی می ما می. ها را هم آورده بودند     بچه
آورید صورت جلسه کنید و از صاحب منزل امضا بگیرید که بعداً ادعایی بر زیـاد و                   می

   .کردند ای تنظیم نمی توجهی، صورت جلسه کم شدن آن نداشته باشد، که گاهی با بی
هایی هم در کالنتریها  هایی که در مناطق ومساجد شکل گرفت، کمیته به غیر از کمیته  

 و کالنتریهـا جـا زده بودنـد، دل و      که نیروهـای شـهربانی  به وجود آمد تا در آن وانفسا     
لـذا در هـر     . آقای خمینی هم خواسته بود که آنهـا سـر کـار برگردنـد             . جرئت پیدا کنند  

آقایان با اجرای این تصمیم . های مناطق مستقر شدند های کمیته کالنتری تعدادی از بچه
های رژیم    عمدتاً به عنوان پس مانده      کردند اول آنکه افراد شهربانی      دو هدف را دنبال می    

شد تـا آنهـا در کنـار          شاه، تعهد الزم را به اسالم وانقالب نداشتند، و این امر موجب می            
هـای   دوم اینکـه بچـه   . تأثیر قرار بگیرند و تعهد انقالبـی و دینـی بیابنـد    ها تحت پاسدار

  .انضباط بیاموزندانضباطی بودند از آنها نظم و  نظمی و بی کمیته هم که غرق در بی
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در سیستم شـهربانی و ارتـش، افـراد نظـامی بنـا بـر               . اما عمالً این طرح جواب نداد     
برداری داشتند که به راحتی در برابر یک چوب            چنان نظم و انقیاد و فرمان      انهایش  آموزه

هـای کمیتـه      کردند، ولی بچـه     شدند و تعظیم می     رفتند و خم و راست می       خشک رژه می  
در مراسـم  . داشـتند  آمد، دست از خوابشان برنمی دند، اگر تیمساری هم میاین گونه نبو
   .…رفتند؛ اما یکی با دمپایی و دیگری با زیرشلواری و های کمیته هم می صبحگاه، بچه

یک سال پس از اجرای طرح، نه تنها اهداف مزبور محقق نشد بلکـه نتیجـه عکـس                  
انضباطی گذاشتند،    چیها هم بنای بی     هربانیایها کاسته شد و ش      داد، از تدین و تعهد کمیته     

  .لذا این طرح شکست خورد و کمیته کالنتریها جمع شد
   

  تصفیه اسناد ساواک
در دوره مسئولیتم در بازپرسی واحد تخلفات کل کمیتـه خیلـی تـالش کـردم تـا از              
اسناد و مدارک ساواک محافظت شود و کسی این کار را بـه عهـده بگیـرد کـه مطمـئن                     

شد و فـردی بـه نـام          ین مدارک و اسناد در جایی به نام مرکز اسناد نگهداشته می           ا. باشد
  . را به مسئولیت آنجا گماشته بودند6جوادمادرشاهی

قبل از پیروزی انقالب، انجمن حجتیه نـه        . مادر شاهی از اعضای انجمن حجتیه بود      
وارد با ساواک نیز    ای م     تنها در امور سیاسی دخالتی نداشت بلکه بعضی از ایشان در پاره           

وجود مادرشاهی این فرصـت را بـه        . روابط و بده بستانهایی داشتند    . کردند  همکاری می 
  . ها بیرون بکشند آنها داد تا مدارک مربوط به خودشان را از میان پرونده

من حتی از این آقایان خواستم که لیست ساواکیها را به ما بدهند، تا ما هـم پـس از                    
تـرین    زوم نسبت به دستگیری آنها اقـدام کنـیم، امـا اینهـا کوچـک              ، در صورت ل     بررسی

تقاضـای خـود را محـدودتر کـردیم و گفتـیم فقـط لیـست                . همکاری با کمیته نکردنـد    
  . ساواکیهای اداره سوم را به ما بدهند ولی باز کارشکنی کرده ندادند

یر هـا دسـتگ     ما هـیچ کـدام از سـاواکیها را بـر اسـاس اطالعـات و مـدارک پرونـده                   
ها یا نزدیکانش ساواکی است، او را         گفت یکی از همسایه     همین که کسی می   . کردیم  نمی

کردیم ، برخی بازداشتها هم بر اساس اعترافات خود سـاواکیهای             شناسایی و دستگیر می   
کردنـد کـه مـا سـاواکی          آمدند و اعتراف مـی      دستگیر شده بود، حتی بعضی هم خود می       

  اگـر درخواسـت   و . دادیـم   خودشان پرونده تـشکیل مـی    هستیم و ما بر اساس اعترافات     
ای به ما بدهند، آنها کاری نداشـتند           خالصه پرونده  ]از مرکز اسناد ساواک   [ که    کردیم  می

دادند فقـط حـاوی       ای که به ما می      که این آدم از اداره سوم است یا اداره هشتم، خالصه          
اد بود، و دربـاره سـمت       میزان وام اخذ شده، بدهی و یک سری مشخصات شخصی افر          
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مـا ایـن    . گفتند  گر و بازجو بوده است، مطلبی به ما نمی          افراد در ساواک و اینکه شکنجه     
  . دادیم اما گوش کسی بدهکار حرفهای ما نبود مسائل را به آقایان تذکر می

  
  دودیدگاه متفاوت 

 آقـای   خیلی از آقایان به بگیر و ببنـد تمـایلی نداشـتند، بـه یـاد دارم کـه گـاهی بـا                      
اگر حکومـت   : گفت  او می . کنی بر سر بعضی مسائل از این دست مشکل داشتیم          مهدوی

اسالمی ما شکست بخورد و از بین برود، بهتر است از اینکه ما بخواهیم با زور و با سر                   
اگـر مـا از بـین       : گفـت   مـی . بود» سر نیزه «اصطالح خودش   . نیزه حکومت را نگهداریم   

 است از اینکه حکومتمان دیکتـاتوری باشـد، اسـتبدادی           برویم و شکست بخوریم، بهتر    
خواستند در همان سالهای اول انقالب مدینه فاضله بـه            ایشان با این طرز تفکر می     . باشد

به نظرم همین دیدگاه و رواج آن بود        . وجود آورند و از درِ رحمت خداوند وارد بشوند        
  . شد میکه باعث برخی مشکالت و مسائلی چون خرابکاری و کودتا 

کـه  ) و شاید هنوز هم باشـد     (آقای مهدوی در خصوص مجاهدین نظرشان این بود         
آن موقع وی مخالف دستگیری و بازداشـت اینهـا          . شد  نباید با شدت با آنها برخورد می      

بعد از مدتی هم که مجاهدین به عملیات مسلحانه روی آوردند، ایشان معتقـد بـود           . بود
گفت شما به اینهـا میـدان        شان به اینجا کشیده شود، و می      که ما باعث شدیم که اینها کار      

در   . ندادید و به اینها فشار آوردید، تا اینها در نهایت مجبـور شـدند ایـن کـار را بکننـد                    
صورتی که آقای مهدوی شناخت صحیحی از آنهـا نداشـت و پـی بـه ماهیـت واقعـی                    

  .مجاهدین نبرده بود
 شناختی که از سران مجاهـدین داشـتم بـه           من با . از نظر ما واقعیت چیز دیگری بود      

) مجاهدین(گفتم، که اینها      کنی می   دادم، به بهشتی، اردبیلی، مهدوی      این آقایان هشدار می   
شما را قبول ندارند، و بـاالخره روزی بـا شـما            . هدفشان از بین بردن و حذف شماست      

نها را بگیرید و    گویم شما ای    من نمی . درگیر خواهند شد و برخورد مسلحانه خواهند کرد       
امثـال مـسعود رجـوی را       ) با توجه به شناختی که از اینهـا دارم        (اعدام کنید، اما معتقدم     

دهم بعد از دو ـ سه ماه اینها پشت تلویزیون بیایند   بگیریم بیاوریم و نگهداریم، قول می
ا وقتـی آنهـ   . اینها حاضرند برای زنده ماندن به هر کاری گردن بگذارند         . و مصاحبه کنند  

. شود  ضعف و سستی از خود نشان دهند، بقیه طرفداران و هواداران حواسشان جمع می             
کسانی هم مثل بهزاد نبوی که مسئول روابط عمومی بود با این نحوه برخـورد و برنامـه                  

نباید قصاص قبل از جنایت کرد، اینهـا کـه هنـوز دسـت بـه         : گفت  کرد، می   مخالفت می 
  . 7 د که آنها را بگیریماند، پس دلیلی ندار اسلحه نبرده
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  مجاهدین و انقالب 
کردنـد، و بـه       اسـتفاده     مجاهدین خلق در این مدت از ضـعف تـشکیالتی مـا سـوء             

در همان روزهای اول پیروزی انقالب،      . دهی تشکیالت و سازمان خود پرداختند      سازمان
بودنـد و   آوری کـرده      مقادیر معتنابهی اسلحه و مهمات از پادگانها و از میان مردم جمـع            

  . شد های خطرناکی بودکه به آن اعتنایی نمی این نشانه
پـسندیدند   از طرف دیگر برخی جوانان، طرز تفکر روحانیت و مدیریت آنها را نمـی   

زیاد بود، و دیـدیم کـه       ) به هر دلیل  (جاذبه آنها   . شدند  می و در عوض جذب مجاهدین    
دان، چه دختر و چه پسر، تعـداد        در اوایل انقالب، از میان محصلین و دانشجویان، کارمن        

زیادی جذب آنها شدند و مجاهـدین بیـشترین نیروهایـشان را از همـین طیـف جمـع                    
هایی از آنها در میان دانـش آمـوزان و دانـشگاهیان و ادارات دولتـی فعـال                    مهره. کردند

  . کردند  جذاب نیرو جمع می بودند و با تبلیغات وسیع و شعارهای
. انه صورت دادند و چند هزار نفر را در آنجا جمـع کردنـد         آنها تجمعی در پارک خز    

شـاید انقالبیـون موافـق نظـام و امـام           . در چندجای دیگر هم این کار را تکـرار کردنـد          
پیمـایی و اجتمـاعی کـه بـا نظـر             توانستند چنین تجمعی را به وجود آورند، البته راه          نمی
 بهمن و یا روز قدس، اما       22روز  پیمایی    گرفت استثنا بود؛ مثل راه      خمینی شکل می    آقای

رانی مثالً یک روحانی به این صـورت          مردم برای سخن  . دیگران چنین توانی را نداشتند    
شدند آدمهای سن و سال دار و کـم تحـرک و              شدند، تعدادی هم که جمع می       جمع نمی 

 اما به عکس، هواداران مجاهدین جوان، پرشور و پر انرژی بودند و بـا             . کم انرژی بودند  
هـای مـردم و       همین شور و انرژی بود که توانستند اسلحه و مهمات زیادی از در خانـه              

سر و سـامانی      آنها از بی  . آوری و برای روز مبادای خود نگهداری کنند         فامیلهایشان جمع 
  . آن روزها استفاده کردند

 کردند، از طرفی با شورای انقـالب در         مجاهدین در آن شرایط دو استراتژی را پیاده         
تماس و مذاکره بودند و از طرفی دیگر به سامان دهی و انـسجام تـشکیالت خودشـان                  

  . کردند رسیدند و از هر فرصتی برای کوبیدن رهبران انقالب استفاده می می
بیشتر شبها سران مجاهدین آنجا . چی در خیابان ایران بود پاتوق اینها در خانه ابریشم   

 گفتم شما اجازه بدهید ما بریزیم به آنجا و اینهـا            چندین مرتبه به آقایان   . شدند  جمع می 
شـان داریـم بـه راه         را بگیریم و بیاوریمشان و باهاشان صحبت کنیم، چنـد مـدت نگـه             

  . خواهند آمد، اما موافقت نکردند
هـا در کمیتـه و کـاهش تخلفـات،            قبال گفتم برای جلوگیری از برخـی سوءاسـتفاده        

به این ترتیب مسئولیت کـار و دایـره         . کردیم   می کارتهای شناسایی مختلفی تهیه و صادر     
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در آن زمـان    . شد  اختیارات هر کس مشخص شده بود و هر کاری به نام کمیته تمام نمی             
آوری شده بود، امـا هنـوز خیلیهـا           ه و مهمات فراوانی از دست مردم جمع       لحبا اینکه اس  

ای رسـیدن بـه     بعضی گروههای سیاسی نیز بـر     . دانستند  خود را محق به حمل سالح می      
کردند به هر نحوی که شده مجوز حمل          اهداف خود به اسلحه نیاز داشتند، لذا سعی می        

صدر و هم مهدوی کنی نامه نوشتند و دستخط           بنیبه یاد دارم    . سالح را از کمیته بگیرند    
. دادند که شما به کادرهای مرکزی مجاهدین و محافظینشان، کارت حمل سالح بدهیـد              

  . را دارممن این دستخطها 
 !شـود   نمـی ! نه: اول گفتیم .  چه موجوداتی هستند   ]مجاهدین[دانستم که اینها      من می 

این آقایـان اول بایـد بیاینـد        . دهیم، منتها طبق ضوابط     اما چون اصرار زیاد بود گفتیم می      
، مشخصات، آدرس محل استقرار و کارشان را بدهند و ضـامن هـم داشـته                  آدرس خانه 

تا هر وقت ما با ایـن       . اید کارمند دولت یا کاسب با جواز کسب باشد        ضامن نیز ب  . باشند  
آقایان کار داشتیم بتـوانیم از طریـق آدرس، مشخـصات و اگـر نـشد از طریـق ضـامن،                     

  . پیدایشان کنیم
سـیر کـار    . قیمتـی بـه دسـت آوریـم         توانستیم از آنهـا اطالعـات ذی        ترتیب می   بدین

ه مرکـزی سـازمان را بـه وزارت کـشور اعـالم      گونه بود که باید آنها اسـامی کمیتـ    بدین
  .کردند کردند و به ازای هر یک نفر از کمیته مرکزی یک محافظ نیز معرفی می می

ترتیب سپری شد و حتی یک کارت هم به آنهـا نـدادیم، تـا اینکـه بـا                     چند ماه بدین  
تغییر اوضاع و شرایط و کشیده شدن کار به جاهای باریک، دیگر صـدور کـارت بـرای                  

  .نها منتفی شدآ
مجاهدین در اوایل انقالب از نظر مادی هم بار خودشان را بستند، بـه خیلـی جاهـا                  

از جمله سرقت از شرکت امریکایی بـل هلیکـوپتر و تعـدادی شـرکتهای               . دستبرد زدند 
آنها حتی بنیاد پهلوی را هم چپاول کردند و تعداد زیادی فرش و جنسهای عتیقـه        . دیگر

تر را از طریـق محمـد          متری و حتی بزرگ    12دود پنجاه قطعه فرش     ح. را به یغما بردند   
وقتی خبرش به گوش ما رسـید رفتـیم         . ضابطی که پدرش در بازار فرش بود، فروختند       

در این میان سه ـ چهار قطعه فـرش   . فرشها را جمع کردیم و پدر ضابطی را هم گرفتیم
طعه به اندازه همین چهـل ـ   همان سه ـ چهار ق : از بین رفت که کارشناسان فرش گفتند

آنها فرشها را از کشور خارج کرده بودند و اکنـون      . پنجاه تا فرش ارزش و قیمت داشت      
همـین طـور امـوالی کـه از برخـی           . همین موارد، جزء مطالبات امریکـا از ایـران اسـت          

  .شرکتهای دو ملیتی مثل شرکت ثابت پاسال به غارت بردند
کردنـد، بـه    ودند که از موضـع قـدرت برخـورد مـی       قدر پررو ب    با این اوصاف باز آن    

بـه غیـر از     . خواسـتند   دیدند و حـق شـان را مـی          رفتند، آقایان را  می      شورای انقالب می  
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البتـه  . خمینی، مطهری، ربانی شیرازی، بقیه نظر موافق و همکاری بـا اینهـا داشـتند                آقای
. گـشت   مـی   ی بـاز  های شخـص    شیرازی به درگیریهای داخل زندان و جنبه        مخالفت ربانی 

طالقانی هم که اصالً طرفدار آنها بود و معتقد بود که حتی مارکسیستها هم بایـد سـهمی         
چرا که آنها هم در این مملکت زندان رفتند، شـکنجه دیدنـد،             . از حکومت داشته باشند   

مبارزه کردند و آنها هم در سقوط شاه دخالـت داشـتند، در شـورای انقـالب هـم بایـد                     
  . ته باشندای داش نماینده

  
  1360سی خرداد 

آوردنـد،    کردند به کمیته مـی      گاهی برخی از آنها را که در خیابانها و پارکها شلوغ می           
کس و هیچ جا حتی دادستانی هم حاضر نبودند آنهـا را از مـا تحویـل                   در حالی که هیچ   

نـه راه   ها گفته بـودیم کـه آنهـا را در میا            پس به بچه  . ماندند  بگیرند، لذا روی دستمان می    
سعی کنید آنها را بـه کمیتـه        . توانستیم با آنها برخورد کنیم      ولشان کنید که بروند؛ ما نمی     

  .نیاورید
زدند که پاسداران کمیتـه آنهـا را          اللهیها را کتک می     گاهی هم آنها در خیابانها، حزب     

آوردنـد و چـون فهمیـده بودنـد کـه مـا در برخـورد بـا آنهـا           گرفتند و به کمیته مـی   می
وقتـی  . گفتنـد   حتـی اسمـشان را هـم نمـی        . کردند  ودیت داریم، خیلی بد دهنی می     محد

بـا  . کـردیم   هـر سـؤالی کـه مـی       . مجاهد، فرزند خلق  : گفتند  می. پرسیدیم  اسمشان را می  
  !گفتند به شما چه مربوط است؟ مگر فضولید پرخاش و توهین می

. زدیم   پشت لباسشان می   کردیم که بر    هایی استفاده می    ما برای شناسایی آنها از شماره     
مـا هـم    . در عین حال، آقایان بر این نظر بودند باید با اینها خیلی مالیـم برخـورد کنیـد                 

بعضی را با گرفتن ضمانت و یا تعهدنامـه  از خودشـان ، پدرشـان و یـا حتـی یکـی از          
اما مواردی هـم بـود کـه طـرف خیلـی بـد دهـن بـود و بـه                     . کردیم  بستگانشان رها می  

داشـتیم، ده ـ پـانزده نفـر کـه       کرد، آنهـا را چنـد روزی نگـه مـی     توهین میخمینی  آقای
  ! زدیم به ابریشم چی که بیا اینها را بردارو ببر شدند زنگ می می

رهبران مجاهدین تحلیلـی بـرای اعـضا و سـمپاتهای خـود ارائـه کـرده بودنـد کـه                     
کمیتـه و   تبلیغـات مـسمومی علیـه       . گر تمـام عیـار اسـت        شاهی در کمیته شکنجه     عزت

کنند، اینها همه خود ساواکی        می  دادستانی صورت داده بودند که در آنجا شما را شکنجه         
  . گر هستند و شکنجه

رحمی برای یارانشان ترسیم کـرده بودنـد کـه            آنها در حالی از من چهره خشن و بی        
 توانند شهادت دهند که من حتی یک        حتی امروز کسانی که آن دوران را به یاد دارند می          
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، البتـه   8کـردم   سیلی هم به یک نفرشان نزدم، و بقیه را هم از اعمـال خـشونت منـع مـی                  
نسبت به یله و رها بودن اینها در جامعه حرف داشتم؛ نظرم این بود کـه نبایـد بـه آنهـا                      

شد، باید سرانشان را دستگیر و مدتی در زندان نگه داریم که حقایق         آزادی عمل داده می   
اگر امروز برای حل شدن این مشکل چند نفر از اینها را            . ودبر طرفدارانشان مشخص ش   

نگیرید و زندان نکنید، آنها جسارت خواهند یافت و فـردا دسـت بـه تـرور و بـه قـول                     
العمـل نـشان      شـوید عکـس     خودشان اعدام انقالبی شما خواهند زد، شما هم مجبور می         

  .اآلن مهارشان نکنید فردا خیلی دیر است بدهید، پس اگر
رای اینکه تحلیل و تبلیغ آنها درست از آب در نیایـد هـر کـسی از اینهـا را کـه                      ما ب 

کردند، جز محبت و      آوردند، با تمام بددهنیها و فحشهایی که نثارمان می          گرفتند و می    می
ترین تعرضی به     دانستیم که اگر کوچک     می. کردیم  دوستی و احترام برخورد دیگری  نمی      

  خواهنـد، آنهـا منتظـر چنـین برخـوردی           ایم که آنها مـی      دهاینها بشود، همان کاری را کر     
  . بودند

برخوردهای آنها از روی شعور و منطق نبود، بیشتر بر مدار احساس بود، تـا چیـزی                 
کردند و بـه مـسعود رجـوی درود           پرسیدیم، داد و فریاد و به آقای خمینی توهین می           می
   ... .فرستادند و می

گیـری از برخوردهـای تنـد درصـدد انتقـال            برای پیش من با اینکه بازجو نبودم ولی       
  .تجربیاتم از زندان و بازجوییهای ساواک برآمدم

ای زده بودنـد      البته تنها از کسانی که دسـت بـه انفجـار، تـرور و یـا کـار مـسلحانه                   
های بازجویی توأم با مهر و محبت و دوست شدن، کـه              من از شیوه  . کردیم  بازجویی می 

یـک  : هایی نظیر بردم، شیوه مورین ساواک تجربه کرده بودم، بهره میدر دوره زندان از مأ 
 اسـتفاده   … تطمیع با سیگار یا با غذا و یا برخورد با اخالق و            ،رو کردن   دستی زدن، روبه  

رفـتم و     من حتی گاهی برای اینکه متهم احساس خودمانی کند به سلولش مـی            . کردم  می
خـوابم،   ام یک نیم ساعتی اینجا می    گفتم خسته   یخوردم، بعد از ناهار هم م       با او ناهار می   
سپردم که در فـالن   ها می البته احتمال حمله و خفه کردن بود، لذا به بچه       . بعد بیدارم کن  

  . سلول هستم و حواستان باشد اگر صدا کردم یا داد زدم، در را باز کنید و وارد شوید
فهمیـدم کـه ایـن    . گفت داد و ناسزا می روزی دختری را آوردند که خیلی فحش می

دختر جوان پر شور و احساساتی است، مجاهدین هم از روحیات احساسی و عاطفی او             
طـور   اند و حاال از سر همین شور و احساس اسـت کـه ایـن       استفاده کرده جذبش نموده   

دانـست و بـه       اما هرچه می  .  داشت 9کاری هم نکرده بود مقداری مالت     . کند  بددهنی می 
معلوم بود که مجاهدین به . داد، از آقای خمینی گرفته تا بقیه حش میتوانست ف هرکه می

ذهنیت بـسیار بـدی     . استفاده کرده، و تحریکش نموده بودند       خوبی از احساسات او سوء    
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 خطـاب  …، و»!مـزدور «، »!فـاالنژ «، »!سـاواکی «، »!فاشیـست «مـا را  . نسبت به ما داشت
. منتظر بود که شالق و سیلی به او بـزنیم » !بلند شو برو! دختر پاشو«: به او گفتم. کرد می

با خنـده شـروع بـه نـصیحتش کـردم، امـا آرام       . گوید می» دری وری«دیدم که همچنان  
ایـم کـه خیلـی شـلوغ       دختر جـوانی را گرفتـه     : رفتم نزد آقای باقری کنی گفتم     . شد  نمی
یم او را   خـواه   کند بیا و شما با او حرف بزن، نصیحتش کن بلکه آرام شود، مـا نمـی                  می

بفرستیم اوین، آدرسش را بگیر بگوییم پـدر و مـادرش بیاینـد، تعهـدی بدهنـد و او را                    
  . خواهیم اذیتش کنیم ببرند، ما نمی

ایشان هم پذیرفت و آمد و حدود ده ـ بیست دقیقه نشست و او را نصیحت کـرد و   
ات کجاست؟ او هم گوشش بـدهکار ایـن     دخترجان پدرت کیست؟ آدرس خانه    : پرسید

دانم  خالصه آقای باقری خسته شد و گفت دیگر نمی. گفت حرفها نبود، مرتب ناسزا می
گفتم عیب ندارد، بگذارید من دوباره با او صـحبت          ! چه چیزی به او بگویم؟ خود دانید      

تخت را  ! فوراً اتاق را آماده کنید    : ها را صدا کردم، گفتم      رفتم پیش او و یکی از بچه      . کنم
 بعد گفتم بیایید ایـن دختـر را بلنـد کنیـد ببریـد               …فتی بیاورید و  شالق کل ! حاضر کنید 

تـو فکـر   : کنیـد؟ گفـتم   کار می چه: دفعه این دختر هول شد و گفت یک. ببندید به تخت
کنیم، نه این خبرهـا نیـست، ایـن     زنیم بعد ولت می کردی ما دو ـ سه تا سیلی به تو می 

اآلن از او  زدیم حکم نداشتیم ولی  نمیروحانی که آمد پیش تو، حاکم شرع بود، قبالً که
کنـد   ایم، دیگر تو چه حرف بزنی و چه حرف نزنی فرقـی نمـی      حکم شالق تو را گرفته    

باید صد ضربه شالق بخوری، یااهللا پاشو برو آن اتاق، ناگهان مثـل فنـر از جـا جـست،                    
د، باید اول صـد     ای ندار   نه فایده : گفتم! زنم  نه آقا این کار را نکنید حرفهایم را می        : گفت

بعد او را به اتاقی دیگر بردند، شروع کرد بـه عـز و   . شالقت را بخوری بعد حرف بزنی
گفـتم پـس   . گـویم  جز که آقا تو را به خدا ببخشید من غلط کردم، هرچه بخواهیـد مـی  

هـا   کاغذ را دست یکی از بچـه . نوشت. ات را بنویس شروع کن اول تلفن و آدرس خانه   
. دمادرش خبر بدهید که بیایند اینجا؛ کمی هم مطالب دیگری سیاه کـر دادم گفتم به پدر  

هم آدرس، هم شماره تلفن منزل، هم حرفهـایش  : گفتم. بعد رفتم پیش آقای باقری کنی
کـار    پـس چـه   : گفت! اصالً و ابداً  ! نه: گفتم! مگر کتکش زدی؟  ! چطور؟: گفت. را گفت 
 کردم، بعد از اینکه شما رفتیـد، بـه او           (!)هیچ از وجود شما سوء استفاده       : گفتم! کردی؟

ای کـرد و   آقای بـاقری خنـده  . اید گفتم شما حاکم شرع هستید و حکم تعزیر او را داده
مـا زبـان ایـن    ! فهمـد  اند که زبان خر را چاروادار می      حقاً که از قدیم درست گفته     : گفت

  !فهمید فهمیم، شما می میجماعت را ن
ایـستادم و نیـز سـران         ع و تحلیلهای مجاهـدین مـی      از آنجایی که من در برابر مواض      

دانستند که موی دماغشان هستم پیغـام و پـسغام            شناختند و می    سازمان مرا به خوبی می    
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حیف تو که در کمیته بمانی، اینها حـق تـو را            ! عزت: گرفتند  فرستادند و یا تماس می      می
کاری است که زیر بـارش      اند، تو باید اآلن وزیر باشی، وکیل باشی، آخر این چه              خورده
من آن موقع مسئول بازپرسی کمیته مرکز بـودم و  . کنی ای، وقت خودت را تلف می       رفته

خواسـتند مـرا از       شان سخت و گران بود و با این حیله می           این وجود و حضور من برای     
دار این کارها شود که بتواند فحش دهد و خـشونت             آن موقعیت دور کنند تا کسی عهده      

د و به این ترتیب تضاد آنجا تشدید شود و آنها بتوانند استفاده تبلیغاتی خود       به خرج ده  
  . را بکنند

گرفتند،    شدند، و در معرض کشته شدن قرار می         گاهی که اینها با پاسداران درگیر می      
! زد کـه فالنـی بـه داد مـا بـرس             شناخت سریع به من زنگ می       محمد حیاتی که  مرا می     

فرستادیم که بروند اینها را از هـم سـوا         ما هم گشتیها را می    . زنند  های ما را می     دارند بچه 
  . کنند، بعد ولشان کنند بروند

 بـود کـه آقایـان مـا را از           60اینها تا این حد آزادی داشتند، این اوضاع آنها تا سـال             
 پـیش  60 خـرداد  30کردند، تا اینکه قضایای مربوط به         برخورد جدی با اینها برحذر می     

کنم که دشمنان ما را از میان         من خدا را شکر می    . ا اعالم جنگ مسلحانه کردند    آمد و آنه  
بردنـد و اعـالن جنـگ بـا نظـام        آن زمان دست به سالح نمـی         آنها  احمقها قرار داد، اگر   

توانستند با عـوام فریبـی بـه سـطوح            می. کردند، با حرکتهای سیاسی و تبلیغی خود        نمی
  . کان نظام را به زیر سیطره خود بکشندمختلف جامعه رسوخ کنند و بعد ار

احمد،رضـا،  (رضـایی بـرادر رضـاییها       ) ابوالقاسـم ( خرداد، محسن    30قبل از قضیه    
گفتند   زدند و به من می      همچنین پدرش و پرویز یعقوبی گاهی به کمیته زنگ می         ) مهدی

  . کردم شان می توانستم کمک شد و می که اتفاقی افتاده و من تا آنجا که می
تدریج ماهیت نفاق گونه مجاهدین       رفت و به    طور که اوضاع رو به وخامت می        نهمی

) محسن و خلیل رضـایی و پرویـز یعقـوبی         (شد یک بار اینها       بیش از پیش مشخص می    
گفتم خب پاشید بیایید اینجا . خواهیم ببینیمت  تماس گرفتند و گفتند که کارت داریم می       

کـار  . آیـم   آیم، هر کجا که بگویید می        خب من می   :گفتم. ترسیم  نه ما می  : ، گفتند )کمیته(
ای دالیل که برای نظام قایل بودیم، دیگر ما جانمان را  من خطرناک بود ولی به دلیل پاره   

زنـم یـا      ایـستم یـا مـی       شان مـی    با خود گفتم اگر نارو زدند جلوی      . وسط گذاشته بودیم  
ازه خلیل رضایی واقـع     قرار شد که در وقت و زمان مشخص به مغ         . زنند، مهم نیست    می

او در آنجـا وسـایل و لـوازم شـوفاژ و            . در تقاطع خیابان انقالب و پـیچ شـمیران بـروم          
  . فروخت تأسیسات می

آنهـا حـدود نـیم      . در موعد مقرر از بهارستان پیاده به سمت پیچ شـمیران راه افتـادم             
ـ        . ساعت بعد از وقت مقرر آمدند      تـا ایـن    . درفته بودند اطراف محل را کنترل کرده بودن
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حد از اوضاع و از خودشان وحشت داشتند که نکند من نیروی حمایت کننده بـا خـود                  
قرار ما یک ساعت بود اما حدود دو ساعت و نیم با هم نشستیم، حرفهـای                . آورده باشم 

خواستند که خودم را کنار بکشم، کمیتـه جـای            آنها از من می   . زیادی برای گفتن داشتیم   
کمتر از وزارت و وکالت در این نظـام نبایـد       : گفتند  می.  نیست من نیست، حد من کمیته    

دیکتـاتور  ) حاکمین(گرفتند که اینها  کردند، و بعد اشکال می   حسابی تحریکم می  . بپذیرم
 بـه آنهـا گفـتم کـه مـن           …شان معنی ندارد و     دهند، قانون برای    هستند، آزادی به ما نمی    

اینجا هـم هـستم فقـط بـه         . ار هم هستم  چیزی از این نظام طلبکار که نیستم هیچ، بدهک        
من نه به دنبال وکالت هستم نـه  . آید کنم کاری از دستم برمی خاطر آن است که فکر می

ام تـا     خواهد که در میان حکومت گران باشم، منتظرم و صبر کـرده             وزارت، و نه دلم می    
مان را  حکومت جاگیر شود و به ثباتی برسد، تا مـا هـم بـرویم در بـازار دفتـر و کاغـذ                     

گویید آقای بهشتی و دیگران که اآلن حاکم هستند و حکومت             و اینکه شما می    .بفروشیم
صدر  کنید آقای بنی    کنند، شما فکر می     کنند در عمل دیکتاتورند وقانون را رعایت نمی         می

دان اسـت،     گویید قانون   کنید و می    زنید و حمایتش می     که این همه سنگش را به سینه می       
اگر قضیه خودخواهی است که این بیـشتر از دیگـر آقایـان             . کند  رعایت می آیا قانون را    

موردتان، هم خودتان و هم او را  خودخواه است، شما با حمایتها و تحریکهای بیجا و بی
  . کنید دارید بیچاره می

  . دهد خواهد آزاد باشیم و بنی صدر هم این آزادیها را به ما می ما دلمان می: گفتند
کنیم، منتها انتقاد مـن در    و شما هر دو داریم به این حکومت انتقاد می        پس من : گفتم

شـما حـرف دلتـان را بزنیـد،         . جهت اصـالح اسـت و انتقـاد شـما در جهـت تخریـب              
خواهید حکومت را تمام و کمال دو دستی تقدیمتان کنند، با شناختی که من از شـما                   می

 و استبدادی را که راه انداخته بودید        دارم، شما دیکتاتورتر از همه هستید، قضایای زندان       
بعد اینکه این آقایان هـر چـه کـه هـستند، معتقـدم آدمهـای خـائنی                  ! یادتان رفته است    

داری ندارند، از این      ولی آدمهایی هستند که تجربه حکومت     . نیستند، وطن فروش نیستند   
کنیم تا این   توانیم باید تالش      ما تا جایی که می    . رو ممکن است اشتباهاتی صورت دهند     

اشتباهات به حداقل برسد، اشتباهاتشان را اصالح کنیم، نـه اینکـه بـا یکـسری شـعار و                   
شاید رجایی برای نخست وزیری مناسب . انتقاد غرض و مرض دار آنها را تخریب کنیم   

اند، جبهه    در این مدت همه خودشان را نشان داده       . تر است   نباشد ولی از بنی صدر سالم     
  .اند که چقدر قابلیت دارند  همه نشان داده. مذهبیهاملیها، چپیها و 

در این جلسه آنها اصرار و تالش زیادی داشتند که مـرا متقاعـد کننـد کـه از کمیتـه             
  .بیرون بیایم، چرا که وجود من تحلیلهای فریبکارانه آنها را به هم ریخته بود
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اج دارد و وقتـی     گفتند که در کمیته به شدت شکنجه رو          به اعضا و سمپاتهایشان می    
زنـیم و نـه       طور نیست و مـا نـه شـالق مـی            دیدند که این    گذاشتند می   آنها پا به اینجا می    

لـذا هـر    . کنـیم   ورزیم و سکوت می     کنیم، در برابر فحاشیهای آنها هم صبر می         توهین می 
کرد که حرفهایی که دربـاره کمیتـه          شد  به اینها اعتراض می       وقت یکی از ایشان آزاد می     

آمـد خیلـی ناراحـت        شان درست از آب در نمـی        اینها از اینکه تحلیل   . د غلط است  ای  زده
به غیر از کمیته مرکز، در سایر مناطق هم کم و بیش وضع به همـین شـکل بـود،                . بودند

دادنـد، پـس رفتارهـا و      را بـه مرکـز تحویـل مـی      درصـد از متهمـین  80 ـ  70البته آنها 
  .جا بود برخوردها معطوف به همین

، یعقـوبی     موقع بازگشت و خـداحافظی    . ای به سر رسید     جلسه بدون هیچ نتیجه   این  
طـور هـم      طور کـه آمـدم، همـان        همان: روی؟ وسیله داری؟ گفتم     چه جوری می  : پرسید

اینها غرق در تعجب . گردم برمی پیاده آمدم پیاده هم: چطور آمدی؟ گفتم: گفت. روم می
اکی من بدون نیرو و بدون ماشـین آمـده          شد در چنین شرایط خطرن      شدند، باورشان نمی  

با ماشـین   ! خواهی نبر     خواهی ببر می    می: گفتم. برمت  من می : خلیل رضایی گفت  . باشم
از اینجا به بعد خطرناک است، بقیـه راه         : گفت. او آمدیم، تا بیمارستان طرفه بیشتر نیامد      

  .خداحافظی کرده پیاده شدم. را خودت برو
جمعیت . پیمایی بزرگی در خیابان انقالب صورت دادند        اه آنها ر  1360 خرداد   30در  

دادنـد و اعـالن جنـگ     نسبتاً زیادی هم به میدان آوردند، شعارهای تند و احـساسی مـی     
  . مسلحانه کردند

پیمایی و اجتماع  ما راه. آنها دو روز جلوتر پخش شد» اعالن جنگ مسلحانه«اعالمیه 
ن زمان به بعد دیگر من به تنهـایی نبـودم، مـن بـه               از ای . آنها را غیر قانونی اعالم کردیم     

عنوان کمیته و انتظامات شهر و الجوردی و بهشتی و قدوسی بـه عنـوان دادسـتان هـم                   
  .بودند

 در میدان انقالب، ترمینال و چنـد جـای شـلوغ شـهر درگیـر                60  خرداد    30آنها در 
مک بـه چـشمها   زا و گوگردی به سر و صورت مردم ریختند، ن شدند، اسید و مواد آتش  

  .پاشیدند، با تیغ موکت بری تعدادی را زخمی کردند
. از آن پس تصمیم گرفتیم تعدادی را که از قبل شناسایی کرده بودیم دسـتگیر کنـیم                

. نظام تصمیم به برخورد با آنها گرفته بود       . کردیم  آنها را بازداشت ، محاکمه و زندانی می       
 دسـت داشـت،   10 مستندات کودتـای نـوژه  یکی از کسانی که در جریان انتقال مدارک و    

او از  . شـناختم   من او را پـیش از پیـروزی انقـالب و از زنـدان مـی               .  بود 11جواد قدیری 
 ایـدئولوگهای زنـدان   ءو تقریباً جز  های اصفهان بود و دو مرتبه به زندان افتاده بود، بچه

پس از پیروزی .  و در زندان تعداد زیادی تحت نظر و تعلیم او بودند آمد، به حساب می
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خـوردم،   دانستند و من با آنها قهر نبودم، گاهی که به آنها برمی انقالب آنها موضع مرا می   
من حتی با مسعود رجوی هم سالم و علیـک  . کردند ایستادند و شروع به صحبت می می

  . داشتم
هـا خـون بـدهم، جـواد          یکبار که به بیمارستان سوم شعبان رفته بودم تا برای جبهـه           

. کردنـد   البته او برای خون دادن نیامده بود، آنها این کارها را مسخره می            . ی را دیدم  قدیر
وقتی بـه هـم رسـیدیم سـالم و          . بودندبال مصادره کردن چیزی و جایی       اش دن   آنها همه 

گفـت  . او یک موتور گازی داشـت     . طرف خبر گرفتیم    طرف و آن    علیک کردیم و از این    
بعـد در تـرک     .آیم، در آن مسیر کـار دارم        م من هم می   گفت. خواهد برود جلو دانشگاه     می

اآلن چـه   جـواد : در بین راه گفـتم . موتورش نشستم و تا نزدیکهای دانشگاه با هم رفتیم
نیستم رفتم با دکتر پیمان و گـروه        ) مجاهدین(ها    کنی؟ گفت من دیگر با آن بچه        کار می 

خـاک بـر    : ش و گفـتم   خندیدم و به شوخی از پـشت زدم تـوی سـر           . کنم  کار می »جاما«
گویـد،    من یقین داشتم کـه او دروغ مـی        . با مجاهدین بودی که بهتر از پیمان بود       ! سرت

گویی که دیگر با مجاهدین نیستی بیا و در تلویزیون مصاحبه کن و               گفتم اگر راست می   
و حرفی ندارم و بعد از یکی ـ دو تا شـوخی    بگو که با آنها نیستی، او الکی گفت باشد

  . دا شدیماز هم ج
گویا او از طریق و حمایـت محمـد   . روزی جواد آمد به سراغم بعد از کودتای نوژه،

بخـشی  . های سازمان مجاهدین انقالب، به دادرسی ارتش نفوذ کرده بود رضوی، از بچه
هـا   عزت من دیگر با آن بچه: جواد گفت. از پرونده کودتا در اختیار بازپرسی کمیته بود

با نظام همراه هستم و اآلن در دادرسی ارتش روی پرونده کودتـای  نیستم و   ) مجاهدین(
مـن  . کنم حاال اگر شما مدارکی در این زمینه دارید تحویل من بدهیـد              نوژه همکاری می  

دادم کـه     کلی خندیدم و سربسرش گذاشتم و گفتم جواد من اگر یک بزغاله داشتم نمـی              
ودتا است، او هم دست از پـا درازتـر          تو برای چَرا آن را به صحرا ببری، اینکه مدارک ک          

  .بازگشت
بعد هم چند بار تلفنی با محمد رضوی صحبت کردم و درباره وی هـشدار دادم کـه        

آقـای  . این آدم خطرناکی است که به دادرسی نفوذ کرده است، حرفهایش را باور نکنیـد         
هـا  شما نـسبت بـه این  : احترامی خاصی گفت رضوی از حرفهای من ناراحت شد و با بی      

ای  شـما نـسبت بـه آنهـا عقـده      انـد،  عقده دارید، چون اینها شما را در زندان اذیت کرده
کنید، ما باید جاذبه داشـته باشـیم وایـن     طور با آنها برخورد بدی می اآلن این اید، و شده

 من خیلی بـا     …کند  های امثال شما دافعه ایجاد می       افراد را جذب کنیم، حرفها و برخورد      
شما در جایی کـه     : گفتم. تا او باالخره مشکوک بودن جواد را پذیرفت       او صحبت کردم    

من به تو هم شک دارم بـه خـودم هـم            : هستید باید نسبت به ایشان شک کنید، او گفت        
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شک دارم  به هر حال هر کسی درصدی ناخالصی دارد و این نبایـد مـانع جـذب آنهـا                     
 جذب کنی، باید از جلو در حاال به فرض هم بخواهی آنها را. درست است: گفتم. شود

شروع کنی و پله پله آنها را باال ببری نه اینکه یکدفعه بیاوری و در آن جایگاه باال قـرار                    
ای،  ای  در مرکز مطالعات قـرارش داده  اآلن جواد را به عنوان مغز متفکر آورده بدهی، تو
ی فـراری شـد و   تا اینکه قـدیر . در آخر هم او حرفهای ما را نپذیرفت. شود  اینکه نمی

  .12حرفهای من درست از آب در آمد، که رضوی زنگ زد و از من عذرخواهی کرد
ای جواد قدیری گفتـه بـود کـه کـار          من در جایی شنیدم که قبل از ترور آقای خامنه         
اشـان را   هم بار و بنـه ) مسئولین نظام(نظام در همین پنج ـ شش روز تمام است، و اینها  

به آقای خسرو تهرانی که در اطالعـات نخـست وزیـری بـود     من همان موقع . بسته اند
) کـه در وزارت کـشور اسـت       (پیغام دادم که جواد قدیری شوهر خواهر آقای عطریانفر          

گیری کنید که آنها ایـن   بیایید پی  ایم، ما جای او را هم پیدا کرده. چنین حرفی زده است
ل او را بازرسی کنیم کـه دیـدیم   بعد خودمان حکم گرفتیم و رفتیم تا منز. کار را نکردند

برد و بعد هـم   تخلیه شده است، گویا مدتی در منزل محمد عطریانفر در اختفا به سر می           
شنیدیم که از کشور گریخت و پـس از چنـدی هـم عطریـانفر خـواهرش زهـره را بـه                      

  .صورت غیرقانونی و قاچاق نزد وی فرستاد
  

  13گروه فرقان
بود که ما در سالهای اول پیـروزی انقـالب بـا آن    گروه فرقان، یکی دیگر از مسائلی    

  . مواجه شدیم
در آن زمان خیلی تـالش شـد کـه          .  این گروه خود سازمان یافته و خود ساخته بود        

ردی از مجاهدین در این گروه یافت شود، اما ردی نبود و آنها وابستگی بـه مجاهـدین                  
کبر گودرزی پرچم مجاهدین    های روز عاشورا که ا      اما برای من مشاهده صحنه    . نداشتند

  .کشید ذهنیت جدی بر نفوذ مجاهدین بر این شبکه برایم پدید آورد را به دوش می
او . س این گروه بود که من در بازجوییهـایش حـضور داشـتم            أ در ر  14اکبر گودرزی 
زندگی فقیرانه و محرومی را در پشت سر داشت و کمی از این بابت              . اهل الیگودرز بود  

در جوانی تالش کرده بود که به حوزه علمیه راه یابد، قـم او را نپـذیرفت                 . ای بود   عقده
طـولی  . خوابید  جا می   شبها همان . اما توانست در حوزه مسجد جامع تهران درس بخواند        

) مسجد ترکهـا  (سپس به مدرسه شیخ عبدالحسین      . نکشید که از آنجا نیز بیرونش کردند      
بعد از مـسجد قبـا سـر درآورد، آقـای           . دندرفت و بعد از مدتی از آنجا هم بیرونش کر         

این برخوردها نوعی سرخوردگی و حالـت نفـرت در او           . مفتح نیز از آنجا بیرونش کرد     
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به وجود آورد و برای بیرون آمدن از این سرخوردگی تـشکیالت فرقـان را راه انـدازی                  
 .های این گروه بیشتر از شمیران و غرب تهران بودند بچه. کرد

های متعصب و خوبی بودند، زیاد هم مقاومـت            پایین آن واقعاً بچه    های سطوح    بچه
کردند، چرا    بر عکس اعضای سطح باالی آن که سریع به همه چیز اعتراف می            . کردند  می

  . دانستند شان می که ارزش خود را باالتر از تشکیالت
هـای    دادنـد و بچـه      رهبران این گروه تحلیل و کار خود را به نام دیـن صـورت مـی               

افراد سـطوح پـایین     . کشیدند  شدند به سوی خود می      مذهبی را که جذب روحانیت نمی     
مـد و آقـای      دادند از روی ایمـان بـود، حتـی آن کـسی کـه آ                کارهایی را که صورت می    

مطهری را شهید کرد معتقد بود در روز قیامت اجر و پـاداش ایـن جهـادش را خواهـد                    
  . کردند ند آنها فکر میایشان مصداق عینی خوارج بودند و مان! گرفت

  .»امام«: گفتند افراد این گروه به اکبر گودرزی می
یک بار متهمـی از ایـن گـروه را بـرای چنـد      . من در بازجویی از اکبر حضور داشتم   

: پرسـیدند . نـشینم  نمـی : گفـت ! بنشین: به او گفتند. سؤال و جواب نزد گودرزی آوردند 
هـای رده پـایین       واقعاً بچه (!) ند تا من بنشینم   مان گودرزی بنشی    رهبر و امام  : گفت! چرا؟

های ساده، پاک اما خشکه مقدس بودند، و خبر نداشتند که در سطوح بـاالی                 فرقان بچه 
گفتند برو سـر پـدرت را هـم           به ایشان اگر می   . کنند  گذرد و به چه فکر می       گروه چه می  

ور و هیجـان و پـاکی     ای داشتند و از ش      چنین تبعیت محض و کورکورانه    . آورد  بیاور، می 
  . شد استفاده می آنها سوء

براساس تحلیل آنها، جمهوری اسالمی، حاکمیت اسالم نـاب محمـدی نیـست و از               
دانـستند آنهـا را تـرور و شـهید            آنجا که مطهری و مفتح را موجب تثبیت حکومت مـی          

  . کردند
یی از  از نظر من گودرزی شعور این حرفها را نداشت که طرح ترور بریـزد و کارهـا                

از بیرون، مانند قـضیه     . کرد  نمایی و هدایت می     او را جایی و جریانی راه     . دست بکند   این  
  .شد  در انفجار جریان حزب جمهوری هدایت می15کالهی

شبی که حزب منفجر شد، اصالً قرار نبود آن همه جمعیت آنجا باشـد، بـه صـورت                  
د کالهـی دعـوت کـرده بـود، هـر      بقیه را خو. بودند معمول باید ده ـ پانزده نفر آنجا می 

 بـه   ]مثل شهید منتظری  [ای است حتی عضو حزب هم نبود          دانست وزنه   کسی را که می   
رانی مهمی راجع     خواهد سخن   گفته بود امشب آقای بهشتی می     . ای کشیده بود آنجا     بهانه

 .شب خیلیها به آنجا رفتند لذا در آن . به مسائل اقتصادی ایراد کند
بعد از  . است  دانستند که چرا این همه جمعیت آنجا آمده           هم نمی  حتی آقای بهشتی    

بمب را زیر میـز     . شود  روند، ناگهان بمب منفجر می      رانی می   اقامه نماز وقتی برای سخن    
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چند روز جلوتر از این حادثه تلخ، تبلیغاتی را هم شروع           . و میکروفن کار گذاشته بودند    
جواد قدیری هم که    . وزی بیش نمانده است   کرده بودند که از عمر حکومت اینها چند ر        

در آن . شود کشد که همه چیز تمام می قبالً گفته بود هفت ـ هشت روز بیشتر طول نمی  
انفجار مسجد ابـوذر و زخمـی و مجـروح          . مدت کوتاه چند ترور و انفجار مهم رخ داد        

دفتـر  ای، حادثه هفتم تیر و انفجار حزب جمهـوری و حادثـه انفجـار                 شدن آقای خامنه  
  . نخست وزیری و شهادت آقایان رجایی و باهنر در هشتم شهریور
اما آنهـا   . ریزی شده بود    پیداست که تمام این قضایا از پیش و از طرف جریانی طرح           

خمینی   در محاسباتشان اشتباه کردند و حکومت به راه خودش ادامه داد و با وجود آقای              
  .مشکل خاصی پیش نیامد

که گروه فرقان بدون دخالت دستها و جریانهایی بیرونـی بـه            توان پذیرفت     حال نمی 
  .ای رسیده باشند  چنین مرحله

  
  بازی سرنوشت

دانـی امـروز چـه     مـی :  بود که روزی یکی از دوستان زنگ زد و گفت61 ـ  60سال 
) یا نزدیکی کاخ نیاوران( را در خیابان دولت    16ای  تیمسار سجده . شود  دیدم؟ باورت نمی  

ای و ایـن      تعقیبش کردم تا اینکه رفت به خانه      .  سنگک به دست داشت    دیدم که یک نان   
  . اش است آدرس و شماره خانه

من هم بال درنگ اما خیلی عادی اکیپی را با بی سیم فرستادم بـه آن آدرس و گفـتم                    
ها هم به     بچه. چنین آدمی را با چنین مشخصاتی دستگیر کرده یکراست بیاوریدش اینجا          

» خرپـشته «کند بعد به باالی       بام فرار می    تیمسار ابتدا به پشت   . کنند  آن آدرس مراجعه می   
مختصری که از او بازجویی کردم،      . ها او را دستگیر کرده آوردند       رود، اما باالخره بچه     می

  . فرستادمش اوین، که او را محاکمه و بعد اعدامش کردند
بـود کـه گـاهی      در کمیته دو نفر نفوذی شناسـایی شـدند، یکـی از آنهـا پاسـداری                 

او پـس از شناسـایی، دسـتگیر و    . داد  های تیمی را که قرار بود ضربه بخورد لو مـی            خانه
  . محاکمه و بعد اعدام شد

هـا    بچـه . دیگری هم از اعضای گارد شاهنشاهی بود که اطالعی از سوابقش نداشتیم           
ه شـد،   بعد هم مسئول پادگان کمیت    . داد و مسئول عملیات نظامی شده بود        را آموزش می  

  .آخر هم دستش در کودتای نوژه رو و دستگیر شد و به سزای کارش رسید
او . روزی متوجه شدم سرگرد افشار، معاون رئیس زندان اوین، دستگیر شـده اسـت             

در زندان او چند برخورد با من داشت از جملـه وقتـی کـه               . شمالی بود و آدم بدی نبود     
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) سـرگرد افـشار   (دادی، او     ول بغلی پیام می   نگهبان گیر داد که تو با زدن تخم مرغ به سل          
  .سرو ته قضیه را هم آورد

گزارشهای خیلـی بـدی     : گفت. برای دیدنش به اوین رفتم    . حال او دستگیر شده بود    
و چنـان   ام و چنین    ام، پتو و غذا نداده      اند، اینکه سه روز آب را به زندانیان بسته          برایم داده 

این سرگرد  : من رفتم سراغ آقای گیالنی و گفتم      . ند به او حبس ابد داده بود      …ام و   کرده
سـه روز آب را     : گفت. آدم بدی نبوده است   . اند  افشار آن طوری نیست که گزارش کرده      

نه دروغ است به نظرم آن موقـع آب اویـن آب            : گفتم. است  به روی زندانیان قطع کرده      
شـد و یـا اگـر     میشد و یکی ـ دو ساعتی آب قطع   چاه بود، شاید موتور آب خراب می

افتـاد در ایـن صـورت آب بـا تـانکر              کشی بود به دالیـل دیگـر چنـین اتفـاقی مـی              لوله
شود در زندان با آن جمعیـت،       مگر می . این بابا آدمی نبود که آب را قطع کند        . آوردند  می

  !شود؟ دانید چه می  می…سه روز آب قطع شود، توالت، حمام، غذا، بهداشت و
ای گیالنی دادم حکم حبس ابد او تبدیل به پانزده سال زنـدان             با توضیحاتی که به آق    

یکی ـ دو ماه بعد در حال خوردن صبحانه بودم که از خبر رادیـو شـنیدم سـرگرد     . شد
  .افشار، معاون رئیس زندان به اتهام چه و چه، اعدام شد

 رفتم ته و توی قضیه را در آوردم، یافتم به خاطر مزخرفاتی که            . خیلی ناراحت شدم  
رضـا دسـت کمـی از وحیـد      احمد. اند رضا کریمی نوشته و گفته، او را اعدام کرده   احمد

بعـد از  . حسابی خودش را آن موقع در اختیـار سـاواک قـرار داده بـود           . افراخته نداشت 
کنند که تو بنـشین       انقالب هم که دستگیر شد گویا بادامچیان و کچویی با او صحبت می            

 هم برای اینکه ایشان را راضـی بکنـد، راجـع بـه برخـی               او. خاطراتت را بنویس یا بگو    
  .افراد، بازجویان و مسئوالن زندان و حتی علیه مجاهدین مطالبی نوشته بود

دانستم کـه حرفهـای او قابـل اعتنـا و اعتمـاد            با توجه به شناختی که از او داشتم می        
  .نیست و او برای زنده ماندنش حاضر بود دست به هر کاری بزند

زانه، هم پس از دستگیری موجب لو رفتن خیلیها از جمله کاظم ذواالنـوار،              حسن فر 
مجاهدین در زندان او را بـه دلیـل ضـعفی کـه نـشان داده بـود                  . اکبر مهدوی و من شد    

بعد از مدتی او را به      . زدند  گرفتند و گاهی شوخی شوخی اورا بدجوری می         تحویل نمی 
  . د شد دوباره با مجاهدین پیوند خوردزندان شیراز تبعید کردند و از آنجا که آزا

پس از پیروزی انقالب نیز در قسمت کارگری مجاهدین بود و اعالمیـه هـم چـاپ                 
رفتـه امـوالی   ) هلیکوپترسازی امریکا(با چند نفر هم به قسمتهایی از شرکت بل         . کرد  می

ه پدر  عالوه بر این او با کانون حقوق بشری ک        . را سرقت و به قولی مصادره کرده بودند       
  . رضاییها در حسینیه ارشاد راه انداخته بود ارتباط داشت
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های اصلی برایم جالب بود،  موقعیت او در مجاهدین به عنوان یکی از عناصر و مهره        
چرا که در قبل از انقالب امثال او، سعید شاهسوندی، مهدی تقوایی و صادق کاتوزیـان                

دانستند، حـال پـس از        واکی و خائن می   مورد تنفر مجاهدین در زندان بودندو آنها را سا        
به هر روی او به خـاطر       . نپیروزی انقالب ورق برگشت و شدند از نفرات اصلی سازما         

  . اسالمی دستگیر و اعدام شد علیه جمهوریی اقدامات
 دستگیر شد، بـه سـه       51او وقتی در سال     . چنین وضعی داشت     هم 17صادق کاتوزیان 

ان مورد تنفر مجاهدین بود و بعد از پیـروزی          در طی مدت زند   . سال حبس محکوم شد   
وقتـی مـن از زنـدان آزاد        . در آن زمان وی دوست و رفیق ما بـود         . انقالب محبوب آنها  

بعد پیغام بـرایش فرسـتادم کـه        . شدم تقریباً تمامی دوستان به دیدنم آمدند ولی او نیامد         
عـزت خیلـی    :  گفـت  یکی از دوستان مشترک   . نیامد. بگویید فالنی بیاید من کارش دارم     

  .من هم ولش کردم. اش نشو او تمایل به مالقات با شما ندارد پاپی
شدم که دیدم ماشینی به سرعت به          شهریور رد می   17روزی داشتم از عرض خیابان      

خواهـد بـه مـن     احساس کردم که می   . توانست ترمز کند، نکرد     آید، با اینکه می     طرفم می 
ف خیابان، چرخ راست ماشین بـه پـایم گیـر کـرد،             بزند، سریع خودم را انداختم آن طر      

  .برگشتم نگاه کردم دیدم کاتوزیان است، خندید و رفت
وی ترتیب دهم، اوایل انقالب رسم بـود         ای با   به هر روی نتوانستم مالقات یا برنامه      

صادق را در آنجا دیدم که داشت نـان و   یکی ـ دوبار . رفتیم که خیلی به بهشت زهرا می
کـرد و     رسید رویش را به آن طرف می        وقتی به من می   . کرد  معیت توزیع می  خرما بین ج  

یک بار با دوستی به نام حسن قربانی به ! داد، گویی که مرا ندیده است  چیزی به من نمی   
عزت رفیقـت صـادق کنـار       : رفتیم، که حسن گفت      بر سر قبر یکی از شهدا می       17قطعه  

تی دید من در کنار حسن هستم پـا بـه           وق. او صدای حسن را شناخت    . قبر نشسته است  
  .فرار گذاشت و حاضر نشد که با ما سالم و علیک کند

برادر خانم کاتوزیان، به دالیلی دستگیر شد، که آزادش کـردم و            خلیل فقیه دزفولی،    
کنـد    صـادق فکـر مـی     : بـه او گفـتم    . نگذاشتم که کارش به جاهای باریک کشیده شـود        

خواهم ببیـنمش و هـر جـایی را کـه شـما             که فقط می   تو به او بگو   ! خواهم بگیرمش   می
خـواهم    ای به او دارم و می       من با او رفیق بودم، عالقه     . مشخص کنید به آنجا خواهم آمد     

اگـر هـم خواسـت ادامـه بدهـد، اگـر            . نمایی کنم، شاید بتوانم نجـاتش بـدهم         او را راه  
  ! نخواست که او را به خیر و ما را به سالمت

تواند کسی را نجات بدهـد        ایشان اگر می  : غام من به خلیل گفته بود     او در پاسخ به پی    
بیرون بیاید و با دولت همکاری      ) کمیته(اول خودش را نجات بدهد و از این تشکیالت          

  . نکند
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او که با خـواهر فقیـه دزفـولی         . من از فعالیتهای بعد از انقالب او خیلی خبر نداشتم         
 شده بود، به همراه عباس و چنـد نفـر دیگـر از              فر باجناق   ازدواج کرده با عباس مدرسی    
  .های کمیته را ربوده، بازجویی کرده و بعد سوزانده بودند اعضای سازمان سه نفر از بچه

مذهبی بود و پس از دستگیری پسرش بـه مـن پیغـام داد کـه                ) ابوالفتح(پدر صادق   
عی کـه تـو داری   برو به پسر من بگو با وضـ : گفت. به دیدنش رفتم . خواهد مرا ببیند    می

توانم سر قبرت بیـایم یـا نـه؟ بـرای      خواهم بدانم که آیا می کنند، می   احتماالً اعدامت می  
اینکه اگر تو را با این افکار اعدامت کنند از نظر من مسلمان نیستی و مـن سـر قبـر آدم                    

به کنی و برگردی شاید مسلمان از دنیا بروی و مـن بتـوانم          روم، اگر تو    غیر مسلمان نمی  
  . سر قبرت بیایم

بـا ایـن    ! او مـرا تحویـل نگرفـت      . برای رساندن پیغام به دیدار صادق کاتوزیان رفتم       
او بـر روی مواضـع خـودش بـود و در            . وجود خیلی نصیحتش کردم ولی کارگر نیفتاد      

لـذا او تغییـری در      . مهم نیست که پدرم سر قبـرم بیایـد یـا نیایـد            : جواب پدرش گفت  
  .اکمه با همان افکار اعدام شدافکارش نداد، و پس از مح

من شـکراهللا  . نژاد بود از دستگیریهای مهم واحد گشت کمیته، دستگیری شکراهللا پاک   
او در زنـدان    . او در رأس گروه فلسطین با تمـایالت چـپ بـود           . شناختم  را از زندان می   

با من هـم سـالم و علیـک داشـت و     . های مجاهدین دمخور بود تا با چپیها بیشتر با بچه  
های ضدانقالب پس از دسـتگیری و         گروه. کردیم  رفیق بودیم و گاهی با هم صحبت می       

  18.اعدام او دروغهایی به من نسبت دادند که عاری از هر حقیقتی است
اهللا متین دفتری ربوده شده       از زندان اوین یک کامیون مدرک و پرونده توسط هدایت         

 گشت کمیته دو بار او را دستگیر واحد. بود که شکری نیز به خاطر آن تحت تعقیب بود     
من هـر دو بـار کمـی بـا او صـحبت           . کردند و به ساختمان مرکزی در بهارستان آوردند       

کردم و نصیحتش کردم کـه شـکری تـو دیگـر سـنی ازت گذشـته اسـت، بـرو دنبـال                        
و از آنجا که مـی دانـستم کـارش در حـد             ... وات و دست از این لجاجتها بردار          زندگی

  . ن و اعدام نبود، آزادش کردممحاکمه و زندا
برای بار سوم که گـشت کمیتـه او را گرفـت، دیگـر نـزد مـن نیاوردنـد و تحویـل                       

لذا ما از او در     . دادستانی انقالب در اوین دادند که بعد از مدتی هم محاکمه و اعدام شد             
  . ای نداریم و این تمام برخورد من با شکری بود کمیته هیچ سابقه

ند که در یکی از مـساجد تهـران کـسی تفـسیر آقـای طالقـانی را                  برای ما خبر آورد   
دار؛ پس از بررسی بیشتر مشخص شد که او تحت لوای قـرآن               کند اما مسئله    تدریس می 

.  است 19از روی مشخصاتش فهمیدم که او سید احمد هاشمیان        . کند  کار ضد مذهبی می   
ـ    . او در همان جنوب شهر ازدواج کرده ساکن شده بـود           ه نـشانی او اعـزام      گروهـی را ب
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بعـد از بـازجویی اولیـه زن و         . کردیم و او، زن و پدرزنش را دستگیر نمودند و آوردنـد           
  . پدرزنش را یکی ـ دو شب بعد آزاد کردیم

 از طریق   51در سال   . های قدیم سازمان مجاهدین بود      هاشمیان اهل قزوین و از بچه     
قراری . ت هم در سازمان اطالع نداشتیم     چند نفر پیغام داده بود که مرا ببینید، ما از موقعی          

یکـی ـ دو   . با هم گذاشتیم تا او یک سری مدارک و اعالمیه بیاورد) امام(در مسجد شاه 
هاشـمیان از  . نفر به من سفارش کردند که به دنبال او نروم لذا به سر قرار مزبـور نـرفتم       

او در جریـان تغییـر   . دهای فعال سازمان بود که رژیم نتوانسته بود او را دستگیر کنـ            بچه
ای   بعد مـشی تـوده    . ایدئولوژی سازمان مارکسیست شد و بعد از فعالین گروه پیکار بود          

کـرد؛ کـاری کـامالً ضـد          حال با چنین تفکری رفته بود و قرآن تفسیر می         . پیدا کرده بود  
  . تبلیغی و ضد مذهبی از راه مذهب

خیلـی  . ا او صحبت کـردم کردم و خیلی هم ب من خودم در بازجویهای او شرکت می  
تحت تأثیر قرار گرفته بود، در آخر هم غیرمستقیم به او فهمانـدم کـه بـا ایـن سـابقه و                      

مـن از کـارم پـشیمانم و    . او گفت. کنند ای اگر محاکمه شوی اعدامت می  کاری که کرده  
مـن دیگـر بـه کـار        : چه همکاریی؟ و در چه حدی؟ گفت      : گفتم. حاضرم همکاری کنم  

هایی را که در منزلم در شهر قـزوین جاسـازی        ادی ندارم و حاضرم اسلحه    مسلحانه اعتق 
  . ام تحویل دهم کرده

به آنها متذکر شدم که     . من آقایان سعادت و میرباذل را همراه با او به قزوین فرستادم           
مراقبش باشند و تأکید کردم که اگر سالم و صـادق برخـورد کـرد و حـرف و آدرسـش            

  . احت بیاوریدشدرست بود موقع برگشتن ر
اش   از آنجا که او به کارهای ساختمانی و جوشکاری وارد بود، ستونهای داخل خانه             

ها را به درون آن وارد کرده بود سـپس روی آن شـکاف         را از باال شکافته و با نخ اسلحه       
تعداد زیادی اسلحه از اینجا و تعدادی کلت و مقداری          . را جوشکاری کرده پوشانده بود    

  .  زیر کاسۀ توالت جاسازی کرده بود که همه آنها را تحویل داده بودفشنگ هم در
او مدتی نزد ما بود بعد سپاه او را برای برخی بازجوییها از ما امانت گرفت، بعـد او                   

سپس محاکمه شد و سه ـ چهار سالی هم زندانی کـشید و   . را به دادستانی تحویل دادند
  20.بعد آزاد شد

  
  آتش سوزی

خانـه بـود، اتـاقی هـم اختـصاص بـه              اختمان مجلس دو اتاق اسلحه    در طبقه دوم س   
  .های چپی و مجاهدین داشت های زندانیان و دستگیرشدگان گروه پرونده
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هـا را در      در آن سالها تمـام سـالح و مهمـات جمـع آوری شـده از مـردم و گـروه                    
تـی کمتـر    آن موقع مسائل امنی   . طور روی هم ریخته و انبار کرده بودند         خانه همین   اسلحه

  .شد رعایت می
 روی هـم انباشـته شـده        …تی و   .ان.روزی اسلحه خانه آتش گرفت و نارنجک،تی      

 و خلیل اشـجع بودنـد       21فر  آن روز افسر نگهبان عباس یزدانی     . موجب انفجار مهیبی شد   
گیری و معلوم شد که اتصال سیمهای برق در آن ساختمان قدیمی و فرسوده                پی  که بعد   

  . سوزی و انفجار بوده استدلیل اصلی این آتش 
  

  ازدواج
در دورانی که مشغول مبارزه با رژیم شاه بودم معتقد بودم کـه نبایـد ازدواج کـرد و                   

بعد هم کـه زنـدانی      . برای خود قیدوبند درست کرد به عبارتی یا مبارزه یا زن و زندگی            
ب بـود و    بعد از آزادی هم کوران پیروزی انقـال       . شدم و تا پیروزی انقالب در بند بودم       

دادم کـه در ایـن    دادیم، لذا به خود اجازه نمی       کارهای بسیاری که باید برای آن انجام می       
  . شرایط به ازدواج فکر کنم

های مؤتلفـه در ارتبـاط بـودم، پـس از آزادی از               من از همان اوایل دهه چهل با بچه       
فرزند حاج سـعید    هایی داشتیم، از جمله ایشان جواد امانی          زندان هم با آنها رفت و آمد      

رفـتم و در      اکبر من به منزل آنها در حوالی بازار و مولوی می            در آن شبهای اهللا   . امانی بود 
خـواهی زن   روزی جواد بـه مـن گفـت تـو نمـی     . گفتیم اکبر می   با هم اهللا    پشت بام خانه  
اگر تصمیمش را گرفتی خبرم کن      : گفت. چرا؟ اما اآلن شرایطش را ندارم     : بگیری، گفتم 

  .موردمناسبی برایت معرفی کنمتا 
از آنجا که من دو دهه در به دری و خانه به دوشی کشیده بـودم راضـی نبـودم کـه                      
همسرم را به مستأجری ببرم، لذا اول به دنبال آن بودم که یک چهار دیواری برای خـود                  

  .مهیا کنم
ای بخرد، من هـم از ایـن طـرف و آن طـرف       برادرم تصمیم داشت خانه  59در سال   

 متری حـوالی بزرگـراه    120ای    خانه. رض و وام گرفتم و با او در این کار شریک شدم           ق
این خانه دو طبقه بـود و در        .  هزار تومان خریدیم   550آهنگ و شهید محالتی به قیمت       
پس از خرید خانه،    . ای از آن در اختیار من قرار گرفت         هر طبقه دو اتاق داشت، که طبقه      

دختـر  : گفـت . ای دست و پا کرده و آمـاده ازدواج هـستم         هرفتم سراغ جواد و گفتم خان     
اند، اما به دالیلی  اش رفته ای دارم که خیلی خوب است و خیلیها هم به خواستگاری          عمه

دانم با شما چه برخوردی شـود         اند، راستش نمی    خود و یا خانواده با آنها موافقت نکرده       
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پدر و مادرم فوت    : گفتم. دهم  ش را می  وآیا تورا بپذیرند یا خیر؟ به هر حال من پیشنهاد         
اما بهتـر اسـت     . اند ولی برادران و خواهرم هستند که برای این کار پا پیش بگذارند              کرده

  .قراری بگذاری من اول خود او را ببینم
جواد رفت تا مقدمات کار را فراهم کند، اما پدر، سر سـختی نـشان داد و مخالفـت                   

شود به همین راحتی اعتماد کرد حاال کـه           ر دارند، نمی  به آنها که پدر و ماد     : کرد و گفت  
من حاج محمـد بـاقر      . دهم  من به آدم بی پدر و مادر دختر نمی        . این پدرومادر هم ندارد   

شناختم و مدتی هم با اسـداهللا بادامچیـان در زنـدان              بادامچیان و بعد پسران ایشان را می      
هند که فالنی پـسر خـوبی اسـت         د  کنند و توضیح می     آنها صحبت می  . قصر زندانی بودم  

کننـد امـا حـاج آقـا زیـر بـار              خود جواد، پدرش حاج سعید و اسداهللا اصرار زیادی می         
  .رود نمی

گیرند که دختـر خـانم مـارا ببینـد و صـحبت کنـد اگـر                   به هر حال اینها تصمیم می     
 صبح در منزل 10قراری به ساعت    . پسندید، آن وقت راهی برای راضی کردن پدر بیابند        

به سر کوچه کـه رسـیدم،       . من سر وعده راه افتادم    . نها در سه راه امین حضور گذاشتند      آ
چه شده؟  : رفتم نزدیک گفتم  ! دهد که نیا    دیدم جواد امانی آنجا ایستاده و دست تکان می        

اسـت کـه    ) نه معصومین بلکه فرزندان آنها    (امروز یکی از روزهای وفات متفرقه       : گفت
و برای همین حاج آقا در منزل مانـده اسـت و اگـر اآلن تـو                 بازار برای آن تعطیل است      

آقـای  (شما برو خیابان ایران، منزل یکی از دامادهای ایشان          . افتد  بروی آنجا دعوا راه می    
فرستیم تا شما صحبتهایتان      ای دختر خانم را با مادرش به آنجا می          ما هم به بهانه   ) نظیفی

ا رفتم، آنها هم آمدند و ما را به هـم معرفـی             یک ساعت بعد به آنج    . را در میان بگذارید   
مادر ایشان هم تسبیح بـه      . کردم  ای فقط به زمین نگاه می       ده دقیقه . کردند و چای آوردند   

مـن دربـارۀ خـود،      . بعد یواش یواش سر صحبت باز شد      . گفتند  دست داشتند و ذکر می    
یی که از من      ریفهاگول این حرفها و تع    : خانواده، گذشته و وضع حالم شرح دادم و گفتم        

 مـن   …است را نخور که این بابا مبارز بوده و زندان رفته و اهـل بهـشت اسـت و                    شده
رفتم   پامنبر می . معتقدم بسیاری از زندانیان در قعر جهنم هستند و وضع من هم این بوده             

 دندانهایم خراب اسـت، کمـرم       …ام و   ها کار کرده    ام، با این گروه     و چندتا کتاب خوانده   
ای و امکـان      ای، مغـازه    لنگم، شهرستانی هستم، سرمایه     پایم تیر خورده و می    . کند  یدرد م 

ای ایـن چنینـی هـستم و بعـد از زنـم       فقط در آسـتانه تهیـه و خریـد خانـه         . مالی ندارم 
 این وضع و شرایطم است، فکر و مـشورت کنیـد بعـد    …خواهم که پوشیده باشد و      می

لذا فقط یک . در آن زمان مدرس کالس عربی بوددختر خانم . خبر را به آقا جواد بدهید    
بـه لحـاظ    : تواند کالس عربی برود و درس بدهـد؟ گفـتم           جمله از من پرسید که آیا می      

فکـر باشـیم، امـا مـن          سیاسی هر کس از ما باید خط خودش را برود گر چـه بایـد هـم                
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بـه مـن    پذیرم که شـما چیـزی         خواهم کاری و امری را به شما تحمیل کنم و نه می               نمی
اول اینکه فقط به زنان و دختـران        :  عربی را هم قبول دارم ولی با دو شرط         ،تحمیل کنید 

درس بدهی و با مردها سروکار نداشته باشی دوم اینکه وقـت اضـافه داشـته باشـی واز                   
  . و آماده نیستم وقت خانه و زندگی کم نکنی، چرا که من اهل ساندویچ و غذای سرد

بعد سایرین هم کوشیدند تـا حـاج        . واب مثبت به ما داد    خالصه ایشان پذیرفت و ج    
من هم سرزده رفـتم و      . بعداز چند روز قرار شد من به دیدن او بروم         . آقا را راضی کنند   

مـن کـه از تـو اصـالً خوشـم           : نشستم، با حاج آقا احوالپرسی کردم، او دو جمله گفـت          
س که آقا اسداهللا و آقا سـعید        آمد، راضی هم نبودم که دخترم را به تو بدهم، اما از ب              نمی

در جملـه بعـد   . مثـل اینکـه آدم بـدی نیـستی     . از شما تعریف کردند من هم قبول کردم       
مـن انتظـار نـدارم کـه        : حاج آقا چه شرطی؟ گفت    : گفتم! ولی من دو شرط دارم    : گفت

ای داشته باشی حتـی       دخترم را به خانه بزرگ و مجللی ببری ولی حتماً و باید یک خانه             
اش را بـه دوش       ام هر شش مـاه اسـباب و اثاثیـه           خواهم بچه   ن یک اتاق باشد، نمی    اگر آ 

اگر این شرط را قبول کردی، من هم حرفی ندارم          . بگیرد و از این خانه به آن خانه برود        
ای  من حرفی ندارم و بعد توضیح دادم که با بـرادرم خانـه       : گفتم. اهللا  مبارک است ان شاء   

رط دوم را طـرح کـرد و آن اینکـه فاصـله نـامزدی و عقـد و          بعد حاج آقا شـ    . ام  ه  خرید
. قبول کـردم . دو ـ سه ماه باید بیایی و زنت را ببری : گفت. عروسی خیلی طوالنی نشود

به او یاد آور شدم که حاج آقا ما قبالً چند تا فحش سر قضیه آن پاکت عکسی که برای                    
  .من که چیزی یادم نیست:  و گفتحاج آقا خندید. آقا اسداهللا آورده بودم از شما شنیدم

دامـن،     به این ترتیب قدم در عالم زندگی متأهلی گذاشتم و به لطف خدا زنی پـاک               
  !مان شد، خدا را شکر بساز، قانع و مؤمنه نصیب

  
  حقوق، بودجه و امکانات 

 من ریالی حقوق از کمیته و کـالً از جمهـوری اسـالمی نگرفتـه                1359تا پایان سال    
ــودم ــودم و خــرج و مخــارجی نداشــتمچــون مجــر. ب ــه . د ب شــب و روزم را در کمیت
جـا را هـم       غـذای همـان   . کـردم   گذراندم و از کفش و لباس آنجـا هـم اسـتفاده مـی               می
. گـرفتم   دادم و نـه خرجـی مـی         نه خرجی مـی   . ای نداشتم   خوردم و هیچ خرج اضافه      می

ز به مـسجد مطهـری       به همراه چند نفر دیگر از دوستان برای اقامه نما          1360اوایل سال   
دو یا  ) مسئول تدارکات کمیته  (رفته بودیم که هنگام بازگشت آقای حاج حسن میرزایی          

سه هزار تومان به زور در جیبم گذاشت، گفت این عیدی است، آقای مهـدوی کنـی آن               
  .که البته این هم حقوق نبود عنوان عیدی داشت. را داده که به شما بدهیم
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گرفـت و هـر کـه مثـل مـن       خواسـت، مـی   قـوق مـی   هـر کـه ح  60تا قبل از سـال     
از این سال به بعد نیمچه قانونی وضع کردند کـه هـر مـاه بـه                . گرفت  خواست، نمی   نمی

  . تومان بپردازند300 تومان و برای هر فرزند 2000 تومان و به متأهلها 1500مجردها
 جالـب بـود  . گـرفتم  من هم در این سال ازدواج کردم و طبق همـین قاعـده حقـوق       

گرفت و من دو هزار تومان؛ چرا که او زودتر ازدواج کرده  تلفنچی ما سه هزار تومان می   
  .و صاحب سه فرزند بود

داد، اگر نیاز بـه       انصافاً این دو هزار تومان به هیچ وجه کفاف زندگی مشترک را نمی            
ـ           . دارویی داشتیم لنگ پول آن بودیم      در و  نه ثروتی، نه مغازه ای، نه ملک و امالکی، نه پ

  . داشتم که کمک حالم باشند، خودم بودم و خودم…مادر پولداری و
م بـه اقـساط خانـه اختـصاص         از این به بعد باید بخشی از آن دو هزار تومان را هـ             

تا زمانی که آقایان مهدوی کنی و باقری کنی در کمیته بودند، در مخارج کمیتـه                . دادم  می
مـثالً بودجـه    . گرفـت   شد، ریخت و پاش و ولخرجی صـورت نمـی           به احتیاط عمل می   

های   چیزی حدود یازده میلیارد تومان در سال بود، و اینها در ماه           ) 1360در سال   (کمیته  
   بودجـه 60قبـل از سـال     .  میلیارد تومان خرج کرده بودند     4 _ 3م و یا ششم حدود      پنج

در . کردنـد   مصوبی برای کمیته نبود، و امور را از طریق پولهای خیراتی و هدایا اداره می              
کردند، وسایل نقلیه کمیتـه را از محـل ماشـینهای             ها دقت داشتند، خرجی هم نمی       هزینه

  .کردند های ساواکیها و درباریان فراری تأمین میمسروقه یا متروکه، یا بنز
در .  تعدادی پیکان استیـشن بـرای گـشت و بازرسـی خریدنـد     1360در اواخر سال  

ها با مشکالت بودجه و امکانـات مواجـه بودنـد، امـا بـرای رفـع ایـن                     مناطق هم کمیته  
ندتا از  در بعضی مناطق حتی دوربین عکاسی نداشـت       . هایی پیدا کرده بودیم     مشکالت راه 

  .متهم عکس بگیرند
ما اینهـا   . شد  در آن ایام مقدار معتنابهی نوار ویدئو و کاست مبتذل کشف و ضبط می             

برخی انتظار داشتنداین غنایم را به دیگران هم خیـرات          . فروختیم  کردیم و می    را پاک می  
 کاسـت بدهیـد بـه حـوزه     500یک بار آقای قدوسی نامه نوشت که از این نوارها    . کنیم

حکم و نظر آقای قدوسـی بـرای مـا          : گفتیم. لمیه قم، یا چند صد تا بدهید به فالن جا         ع
 222دهیم ولی باید برای هر کاست نوار ده تومان بریزیـد بـه حـساب                  محترم است، می  

کردیم، و از محـل   به این ترتیب پول و بودجه جمع می      . آقای رجایی، و فیش را بیاورید     
  . کردیم  ه میآن دوربین و سایر ملزومات تهی

ای و ایروانـی      گاهی امثال آقایان سید مهدی دروازه     . این کارها هم بدون اشکال نبود     
کنیـد بایـد عـین        کردند که شما چرا این پولها را قاطی می          گرفتند و اعتراض می     ایراد می 

ما هم که این چیزها حالیمون نبود که مثالً باید اینهـا از هـم سـوا باشـند،                   .  باشد 22لقطه
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آقا ما گاو صندوق سوا سوا نداریم، از هر کجا پول به دست بیاوریم              : گفتم.  نباشند قاطی
با صورت جلسه مشخص است     . ریزیم داخل یک گاو صندوق      ای می   طی صورت جلسه  

قدرش از اینجا آمـده       قدرش از آنجا و آن      که از مجموع پول موجود در گاو صندوق این        
  .کند فرقی میاست، حاال این اسکناس با آن اسکناس چه 

های ضبط    گرفتند که مشروبها و نوار      مشکل دیگر آن بود که این آقایان به ما ایراد می          
نجس و تصاویرش حرام است اما شیشه و خـود نـوار مالکیـت           شده، مشروبش حرام و   

ما گاهی  . ها را خالی و نوارها را پاک کنید و به صاحبش برگردانید             دارد، شما باید شیشه   
گفتنـد کارهـای شـما        می. دادیم  کردیم گاه به آن تن نمی       و نظرها عمل می   به این حرفها    

شـدند چـرا کـه     هـا سـرخورده مـی    بچه. وضع پیچیده و مشکلی بود   . خالف شرع است  
هـا را     حـاال بایـد شیـشه     . زحمت کشیده بودند، کلی هزینه شده بود تا اینها به دام بیفتند           

گرداندند تـا برونـد دوبـاره همـان            برمی کردند و به صاحبانش     خالی و نوارها را پاک می     
  !کارها را بکنند

  
  دادستانی کمیته انقالب اسالمی

کس و کار بودند، مشکلی نداشتیم ولی اگر طرف به            در میان بازداشتیها، با آنها که بی      
شناختند، حتی اگر خیانت و گناهش از دیگران بیشتر بود، هزار       جایی بند بود و او را می      

اید؟ اصالً شما  زدند که آقا چرا این آدم متشخص را گرفته      دائم زنگ می  . تا مدعی داشت  
  !مالقات بدهید! کنید؟ ولش کنید دانید که چه کار می نمی

شانسی که ما داشتیم این بود که آقای الجوردی دادستان و با ما هماهنگ بـود، اگـر                  
ا نبینـد، سـریع بـا       گرفتیم و نیاز بود که قبل از اتمـام بـازجویی کـسی او ر                متهمی را می  

شـد    بعد که تلفن زدنهـا شـروع مـی        . گفتیم این وضع را دارد      الجوردی تماس گرفته می   
خوشـبختانه آقـای    . گفتیم ممنوع المالقات است مگر اینکـه دادسـتان اجـازه بدهـد              می

حتماً باید ایـن    : گفتند  گاهی سنبه خیلی پرزور بود و می      . کرد  الجوردی هم همکاری می   
شود آقا ایـن امانـت دادسـتانی          نمی: گفتیم  می. ا باید حتماً مالقات بدهید    فرد آزاد شود ی   

بعـد سـریع مـتهم را بـه         . شما بروید دادستانی مجـوز بگیریـد      . است، به ما ربطی ندارد    
بعد که دوباره با دستور از مـافوق بـرای          . اش این است    گفتیم قضیه     دادستانی فرستاده می  
  .دادستانی متهمش را از ما تحویل گرفته است: فتیمگ می. آمدند آزادی و یا مالقات می

این مسائل موجب کدورتهایی بـین مـا و آقـای مهـدوی و برخـی سیاسـتگذاران و                   
شـما بیخـودی    ! هماهنگید! شما با الجوردی باندید   ! نه: گفتند  شد، می   مسئوالن کمیته می  

  .کنید برای مردم مزاحمت ایجاد می
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 متخلفین و مجرمین و ضد انقـالب بـا کمیتـه            تا قبل از شکل گیری سپاه، دستگیری      
آنهـا  . سپاه که روی کار آمد، اختالالت و اختالفاتی نیز پـیش آمـد            . انقالب اسالمی بود  

رفتـیم متهمـی را بگیـریم، آنهـا زودتـر             گـاه مـی   . کردنـد   درحیطه وظایف ما دخالت می    
تـداخل  . آمدند  یشدیم، آنها هم م     به خانه تیمی گروهکی وارد می     . گرفتند  رفتند و می    می

  .در این امور باعث شد تا چند نفر بیخودی از بین رفته و کشته شدند
ای مهم در کمیته رخ داد و آن اینکه وقتی دیدند مـا سـفت                 پس از این اوضاع مسئله    

بر سر حرف و مواضع خود هستیم و دادستانی هم با مـا هماهنـگ اسـت، آمدنـد یـک                     
 و چهـارراه قـصر تـا آموزشـهای الزم را بـرای              روحانی را علم کردند و فرستادند اوین      

  . حاکم شرع شدن بگیرد
ای خواست، باقری کنـی و علـی قنادهـا هـم              شبی، آقای مهدوی کنی ما را به جلسه       

مـا بـا دادسـتان      : مهـدوی کنـی گفـت     . های جلسه معادیخواه نیـز آمـد        بودند و در میانه   
 دادسـتانی در کمیتـه دایـر        7شعبه  ایم که     ایم و به این نتیجه رسیده       توافق کرده ) قدوسی(

برای رسیدگی به امور متهمین حاکم شرعی هم تعیین شود که بتواند متهمین تا ده               . شود
 را بفرسـتد  …سال محکومیت را محاکمه کند، ده سال به باال یا موارد مـصادره امـوال و      

یـد  خیلی خوب است از خدایمان است که کسی بیا        : من هم استقبال کردم و گفتم     . اوین
و باالی سرمان باشد و مسئولیت بپذیرد، اما کسی که وقت بگذارد و فقـط اسـمی روی                  

توانیم تا صبح از او بـازجویی         گیریم و نمی    کار نباشد، چرا که ما متهمی را آخر شب می         
حـاکم  . نکنیم و منتظر بمانیم تا صبح حاکم شرع بیاید و بگوید چه بکنیم و چـه نکنـیم                 

ر اختیار اینجا و دم دست باشد، هر وقت الزم شد بتوانیم تلفـن         شرع باید وقتش کامالً د    
  . بزنیم که بیاید و بگوید که چه کنیم و چه نکنیم

را به عنوان حاکم شـرع شـعبه هفـت دادسـتانی در             » سلطانیاهللا    حبیب«فردی به نام    
 به سبب شناختی کـه از او پیـدا کـرده بـودیم، خیلـی تحـویلش                  23.کمیته معرفی کردند  

رفـت آنجـا درس         کمیته برای خودش پادگانی درست کرده بود که این آقا مـی           . منگرفتی
با تحقیقی که کرده بودیم فهمیدیم ایـشان اصـالً          . گفت  اخالق و مسائل ایدئولوژیک می    

او با لباس روحانی آمده بود ولی لباس پاسـداری          . زند ندارد   اعتقادی به حرفهایی که می    
حـاج  : ها به اوگفـت     یکی از بچه  . خوری آمد   به ناهار روزی با همین لباس     . کرد  تنش می 

آبروی شما، احترام شما، به آن لباستان است، شما با آن لباس باشید بهتر است، ایـن               ! آقا
ایـشان  . خورد، لباس پاسبانی است برای شما مایه آبروریزی است          لباس به درد شما نمی    

ان از نظـر اخالقـی مـشکل    م کـه ایـش  یما از آنجا فهمید. برگشت حرف بسیار زشتی زد   
  .دردا



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 512

ای از مـرز      تر در منطقه    از این پس درباره او بیشتر تحقیق کردم و دریافتم که او پیش            
وقتی درصـدد دسـتگیری     .  پیش آورده است   …و  بازرگان حاکم شرع بوده و مسائل مالی      

کمـی کـه پـیش رفـت        . او بودند فرار کرده به اینجا آمده و شده است حاکم شرع کمیته            
خواهـد حکـم    حـاال چنـین آدمـی مـی       . یدم که او اصالً آقای خمینی را قبول نـدارد         فهم

   .…دستگیری بدهد، تعزیر کند و
. با این حال ما سکوت کردیم تا آقایان فکر نکنند ما دنبال بانـد و بانـدبازی هـستیم                  

خواهید تحویل بگیریـد      کردند گفته بودم هر کس را می        فقط به دوستانی که بامن کار می      
کلیه امکاناتش را هم صورتجلسه کنیدو بگیرید تا بعد ادعا نکنند کـه آقـا مـا ماشـین                   و  

  . اینها از ما ضبط کردند…داشتیم، پول داشتیم، خانه داشتیم و
ای طرفدار سازمان مجاهدین انقالب و بهزاد نبوی بودند که بـه            در انتظامات هم عده   

 اوین هـم  209بند  . کردند  یا برخورد می  های سپاه آسان با قضا      بچه. سپاه کانال زده بودند   
در اختیارشان بود، لذا طرفداران بهزاد نبوی بیشتر مایل بودند از این کانال عمـل کننـد،                 

کردند، اگـر   رفتند عمل می   مسئولین انتظامی اینها بودند، شبانه می     . کردند  دوگانه عمل می  
 استفاده کنند به ما تحویـل       خواستند از امکانات ایشان     کردند می   کسانی را که دستگیر می    

ای تحویـل     دانستند ما متهم را با کلیه امکانات طی صـورت جلـسه             دادند چرا که می     نمی
دادنـد، آنهـا    گیریم، لذا خود مستقیم عمل کرده و این قبیل متهمان را تحویل سپاه می           می

  .کردند گیری نمی در حد ما سخت
: مهدوی گفت . هم آنجا بود  » انیسلط«. ای خواست    شبی مهدوی کنی ما را به جلسه      

. کمکـش کنیـد   . ایشان از فردا عالوه بر حاکم شرع بودن، مسئول بازپرسـی نیـز هـست              
این آقا صالحیتش را ندارد، مهدوی ناراحت شد        : گفتم! چرا؟: گفت. شود  نمی! نه: گفتم
در ایـن لحظـه     . این تشخیص ماست هر چه ایشان گفت شما باید رعایـت کنیـد            : گفت

هیچ عیبی ندارد، ایشان خیلـی هـم آدم محترمـی اسـت             : ردم تند شد و گفتم    کمی برخو 
بیاید و با رفقایی مثل گالب بخش که دارد بیاید مسئولیت بازپرسی را هم بپذیرد، شـما                 

نـه  : گفـتم . شود تو هم بایـد بمـانی    آنها اصرار کردند نه نمی    ! را به خیرو مارا به سالمت     
علـت ایـن نظـرم را    ! ایشان صالحیت این کار را ندارد. توانم با چنین آدمی کار کنم     نمی

هر چه پرسیدند طفره رفتم و فقط گفتم برای من ثابت شده که ایشان صالحیت این کار             
را ندارد، دلیلی هم ندارد که من با وی کار کنم، حاال شاید دوستان دیگرم بتواننـد، مـن                   

  .کنم که با ایشان همکاری کنند هم به آنها توصیه می
من نماینده ولی فقیـه هـستم، هـر چـه        ! آقاجان: ی مهدوی خیلی تند شد و گفت      آقا

مـا  : گفـتم . گویم الزم االطاعه است باید رعایت شود غیر از این هم پذیرفتـه نیـست            می
توانید بـه مـن تحمیـل         توانید این نظر را داشته باشید، ولی نمی         مخلص شماییم، شما می   
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. زادم که حرف شمارا قبول کنم یـا بـروم پـی کـارم             من اینجا آ  . کنید که حتماً چنین کنم    
من که حـرفم    : گفتم. تواند کار کند برود     حاال که این طور است هر که نمی       ! باشد: گفت

  . از اول همین بود
لـذا اسـتعفایی نوشـته کنـاره        . دیدم اگر خودم بروم بهتر از این است که با زور بروم           

ودند که اینها شکنجه گرند، خـالف شـرع        بعد از آن جوی علیه ما درست کرده ب        . گرفتم
زدیم،  کردیم، شالق نمی کنند، در صورتی که خدا وکیلی ما آنجا کسی را شکنجه نمی            می

دادیم ولی اگـر    لواطی بود، کمی گوش مالی می چرا اگر سارق مسلحی بود، مسئلۀ زنا و  
  . فرستادیم زدیم، او را به اوین می متهم سیاسی بود به هیچ وجه نمی

کف، مخـصوص زنـدانیان عـادی بـا      ا در کمیته دو زندان داشتیم، یکی در طبقه هم     م
در همین . جرمهای سبک و دیگری برای زندانیان با جرمهای سنگین اقتصادی ـ سیاسی 

شرایط و جوی که علیه ما درست شده بود، چندبار برخی آقایان برای بازدید و تحقیـق                 
 د بشارتی و محمـد منتظـری آمدنـد، منتظـری          محم  از مجلس آمدند از جمله آقایان علی      

بلـه  : جای دیگری هم زندان داری؟ گفتم   ! عزت: کف را دید پرسید     وقتی زندان طبقه هم   
آنجا یک سری زنـدانیانی هـستند کـه         : پرسید چرا؟ گفتم  . دهم  اگر تنها بیایی نشانت می    

با زنـدانیان عـادی     توانیم آنها را      اتهامشان سنگین است و نیاز به بازجویی دارند، ما نمی         
شان هم بـه      دست آوردن اطالعات    قاطی کنیم، ممکن است اطالعات آنها بسوزد برای به        

  24.شویم، راه خودمان را داریم زور و شکنجه متحمل نمی
با این وصف طرفداران سلطانی، جوی علیه ما درست کرده بودند تا با استفاده از آن                

  .ما را محکوم و یا به انفعال بکشانند
ح روزی که این سلطانی آمد، من هم همه چیز را تحویلش دادم و گفتم آقا ایـن                  صب

رغم سفارش من، حاضر نیستند با شـما کـار            دوستان هم علی  . تلفن، این دفتر و این میز     
آورنـد،   متهمانی را که می. خواهید بازجویی کنید حال از این به بعد آن طور که می        . کنند

خواهید قبول نکنید، بفرستید اویـن یـا           هرکه را هم نمی    خواهید تحویل بگیرید،    شما می 
یعنی کسی که چهار ـ پنج هزار خالف شرع از نظر  . دادگستری، دیگر به ما ربطی ندارد

گفتند که اینها خـالف       آنها برای خراب کردن جو علیه ما می       . شما دارد که نباید کار کند     
ود پنج هزار نفـر را بـه عنـوان          من هم حساب کردم دیدم تا آن موقع حد        . کنند  شرع می 

کـه از ایـن تعـداد       .  تا متهمین سیاسـی    …از سارق، کاله بردار، فاحشه و     . ایم  متهم گرفته 
حدود هزار و سیصد نفر را به دادگستری یـا اویـن تحویـل داده بـودیم و البـاقی را بـا                       

ن صالحدید خودمان در بازداشتگاهی که داشتیم، یک ماه، دومـاه نگهداشـته و بـا گـرفت                
  .نامه آزاد کرده بودیم تعهد و ضمانت
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خواهـد    دیگر زندان و متهمان در اختیار شماست هرکاری دلتان می         : به سلطانی گفتم  
چـون ایـن طـوری      . ها هم کسی حاضر نشد با او کار کند          از بچه . ما دیگر نیستیم  . بکنید

ین حرف من ا: او هم مرا خواست و گفت. رود، رفت نزد آقای باقری کنی   کار پیش نمی  
گـویم، مـا بـدون شـما      را دیشب هم به حاج آقا مهدوی گفتم اآلن هم بـه خـودت مـی           

ها کـه اگـر شـما        حاالفکر نکنی : بعد حاال یا شوخی یا جدی گفت      . توانیم کار کنیم    نمی
رویم از چهارراه مولوی  باالخره ما هم باالجبار می . ماند، نه   بروید، کارهای اینجا لنگ می    

شود همانهـا بـه    تر تمام می  گفتم چه بهتر همانها را بیاورید، ارزان      . ریمآو  چهار نفر را می   
  . خورند درد شما می

ما مانـدیم، ولـی بعـداز آن هـر          . به این ترتیب سلطانی هم حاضر نشد به آنجا بیاید         
فرستادیم به اوین و اگـر خالفـش خیلـی سـنگین      آوردند، یکسره می    وقت متهمی را می   

در آنجا دوستی داشتم که در امر بازجویی        . فرستادیم  بان وزرا می   در خیا  3نبود به منطقه    
رسید بـه اینکـه واقعـاً جـرمش سـبک             اگر می . توانست از پس کار برآید      وارد بود و می   

است، از طرف ما مجاز بود تا با گرفتن ضمانتی مانند خانه و ملک او را آزاد کند و اگـر     
  .فرستاد غیر از این بود به اوین می

احمد : به دوستان و همکارانی که داشتم     . یط جدید ما کمی به خودمان آمدیم      در شرا 
سعادت، مرتضی میرباذل، مختار ابراهیمی، حسین دقیقی، حسین مدبری، اکبـر براتچـی             

دهـد، کـسانی کـه بعـد از مـا        گفتم اگر بنا بشود که ما برویم حمله مغـول رخ مـی         …و
تـا مـدرک و سـندی پیـدا کننـد و مـچ              گردند    می. آیند دنبال گزک و فرصت هستند       می

با توجه به شرایط آن زمان، یـک        . توانیم پاسخ گوی مردم باشیم      بگیرند، آن وقت ما نمی    
یعنی قانونی نبود که کارها و برخوردهای مـا در قالـب            . بخش از کارهای ما صوری بود     

تـیم سـند   گف  به فرد خاطی می   . کردیم  ما اسناد و ضمانتها را توقیف نمی      . آن رسمیت یابد  
اش   مـا هـم ضـمیمه پرونـده       . آورد  خانه، جواز کسب یا شناسنامه و گذرنامه بیـاور، مـی          

سـپردند، مثـل موتـور،        حتی گاهی آنها عین مال را به عنوان وثیقه به مـا مـی             . کردیم  می
تـوانیم   رود و دیگـر نمـی    لذا به دوستانم گفتم در نبود مـا اینهـا از بـین مـی        …ماشین و 

منتها قبلش بیاییـد وضـع      . هتر است همه را به صاحبانش برگردانیم      جوابگو باشیم پس ب   
کنند و در تـرور و انفجـار نقـشی     کسانی را که کارهای سیاسی نمی     . آنها را بررسی کنید   
آنهایی که شماره تلفن دارنـد تمـاس بگیریـد و بگوییـد کـه بیاینـد                 . نداشتند، سوا کنید  

ه آدرس دارند ببرید بـه آدرسـشان و رسـید    ها و ضمانتها را پس بگیرند، آنها هم ک    وثیقه
  . بگیرید
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اسناد مربوط به متهمین سیاسی را هم صورتجلسه کنید و به اویـن تحویـل دهیـد و                  
ها و اسـناد و امـوال زیـادی از مـردم را بـه خودشـان         به این ترتیب وثیقه   . رسید بگیرید 

  .دیم برگرداندیم یا تحویل اوین نمو
گردنـد    ن اموری بودیم، شنیدیم که دنبال سلطانی می       در این موقع که ما مشغول چنی      

و ) ؟(! خواستند مسئولیت بازپرسی را هم به او بدهنـد            تا او را که حاکم شرع بود و می        
سـیم و چنـد پاسـدار محـافظ در اختیـارش بـود،                امکاناتی از قبیل خانه و ماشین و بـی        

 این امر ادعای مرا نـسبت       .چرا که بند را آب داده خودش را رو کرده بود          . دستگیر کنند 
  . به نداشتن صالحیت او به اثبات رساند

همـین  ! نـه : استند که بمانیم و به کارمان ادامه دهیم، گفـتم           بعد از این اتفاق از ما خو      
آقـای مهـدوی کنـی هـم بـا          . اینجا دیگر جـای مـا نیـست       . خورند  تیپها به درد شما می    

. ها را ردیف کردیم، آمـدیم بیـرون         ه  روند کارها را که مرتب و پ      25.استعفایم موافقت کرد  
کار بودم ولی برخی دوستان را که با من همراه بودند بـه اویـن    من سه ـ چهار ماهی بی 

  .کار نباشند فرستادم تا به دادستانی کمک کنند و بی
  

  26دوران ریاست فالحیان
ـ                  ه در همین ایام اتفاق دیگری رخ داد؛ آقای مهدوی کنی از وزارت کشور رفـت و ب

آقای ناطق به ادامـه همکـاری مـن بـا کمیتـه             . جای او آقای ناطق نوری وزیرکشور شد      
اصرار کرد و وعده داد که تغییرات زیـادی را در کمیتـه بدهـد و تیپهـای قبلـی را کنـار         

من هم قبول کردم اما بعد از سه ـ چهار  . بگذارد و برای آن مسئول دیگری انتخاب کند
  .مشکالت ما تازه شد!  فالحیان داد، دیگر نور علی نور شدماه او کمیته را تحویل آقای

با آقای سید   ) واقع در چهارراه قصر     (آقای فالحیان پیش از این در دادسرای انقالب         
موسـوی بـا الجـوردی      . کرد  همکاری می ) دادستان کل انقالب  (حسین موسوی تبریزی    
ز دادسـتانی اویـن     خواست به هر نحوی که شـده الجـوردی را ا            خیلی مخالف بود، می   

  . بردارد و فالحیان را جایگزینش کند
آنها به لطایف الحیلی در صدد برکناری الجوردی بودنـد، امـا هـر چـه کردندکـه او                

من استعفا بده نیستم، اخراجم کنید، بگویید مرا بیرون کننـد، امـا   : استعفا بدهد، گفته بود  
انی که آقای خمینی راضی اسـت مـا         کنم و تا زم     چرا که من دارم کارم را می      ! استعفا، نه 

  .دهیم کار خود را انجام می
آقای بهشتی هم به الجوردی گفته بود که گوش به حرف هیچ کـس نـده، سـفت و                   

  . محکم سر جایت باش و کارت را بکن
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تواننـد الجـوردی را کنـار بگذارنـد، ترفنـد             وقتی اینها دیدند که به هیچ طریقی نمی       
ا که الجوردی کمی خشن بود و چهره تندی داشت، گفتنـد           از آنج . دیگری به کار بستند   

اند که دیگر شرایط تغییر کرده و اآلن اوضاع         که آقای خمینی به حاج سید احمد آقا گفته        
را بایـد از دادسـتانی   ) آقـای الجـوردی   (تـر بـود و ایـشان          سرو سامان یافته باید مالیـم     

آنهـا جـواب   ! امـام اسـت؟   پرسد کـه ایـن حـرف و نظر          الجوردی به تأکید می   . برداشت
الجوردی هم مهـر دادسـتانی را تحویـل         . دهند حاج سید احمد آقا چنین گفته است         می
نه چیزی آورده بودم و نـه چیـزی دارم کـه            ! روم  می! پس خداحافظ : گوید  دهد و می    می
 …رفقـای او آقایـان عـسگراوالدی، سـعید امـانی و             . آید   از دادستانی بیرون می    …ببرم

کنند که مرد حسابی چرا این کار را کـردی حـداقل              ده به او اعتراض می    متوجه قضیه ش  
  . دادند خمینی نشانت می گفتی یک دستخط از آقای می

در این دیدار آنهـا     . کنند  فردا یا پس فردای این واقعه آنها با آقای خمینی مالقات می           
ا بـه آقـای     دهند که بله مسائل دادستانی چنین است و از قول شم            موضوع را گزارش می   

آقای خمینی خیلی ناراحـت     . اند که باید برود که او هم بیرون آمده است           الجوردی گفته 
اند، حاال ایشان تازه جا افتـاده         آنها بیخود کرده  ! کنند که نه    شوند و آنها را سرزنش می       می

   ….است
پس از این مالقات، الجوردی بدون اینکه با آنها مشورت کند و یا خبر دهـد رفـت                  

شـما اسـتعفا    : گفتنـد . اید پس بدهیـد     مهری را که از من گرفته     : اتاقش نشست، گفت  در  
طور نظـر دارنـد، شـما برویـد یـک دسـتخط از امـام                  شما گفتید امام این   : گفت. اید  داده

به این ترتیب نقشه آنها نگرفت و الجوردی سر جایش ماند           . بیاورید تا من استعفا بدهم    
 ءحال که او مسئول کمیته شده بود مـرا جـز          . منتفی شد و قضیه دادستانی آقای فالحیان      

از طرفی هـم آقـای نـاطق       . دانست و حاضر نبود که به من میدان دهد          باند الجوردی می  
  . وضعیت برزخی درست شده بود. نوری اصرار داشت که من در کمیته بمانم

مـال  هـای سـپاه بـه نـام ج     بعد از دو ـ سه ماه که فالحیان پاگیر شد، یکـی از بچـه   
تا . را آورد و سمت اطالعات کمیته را به او واگذار کرد          » اصفهانی«اسماعیلی معروف به    

آن زمان ما نه واحد اطالعات داشتیم نه واحـد تحقیقـات و تمـام ایـن بگیـر و ببنـدها،                     
هم گـروه اطالعـات بـودیم     . دادیم  بردنها و آوردنها را با حدود بیست نفر نیرو انجام می          

توانـستیم از     رسـید و مـی       هر کاری که بـه دسـتمان مـی         …بازجو و هم تحقیقات و هم     
  .کردیم انجامش دریغ نمی

قبل از اینکه بیاید مستقر شـود تلفنـی تمـاس           . شناخت  آقای اصفهانی از قبل مرا می     
مـن  : گفت. ها رفتیم به دیدنش من هم با یکی ـ دو تا از بچه . بیایید سپاه: گرفت و گفت

مـا  . مانم  آیم و اگر نه همین جا می        شما قول همکاری بدهید می    آیم، اگر     به امید شما می   



  
  
  
  

 517 □ لب تنور

هم برای اینکه ثابـت کنـیم جـزء هـیچ دار و دسـته و بانـدی نیـستیم و از کـسی خـط                          
کند چه شما باشید چه دیگری، تا آنجـا کـه بـه مـا      برای ما فرقی نمی  : گیریم، گفتیم   نمی

ای وارد  اورها و افکار ما خدشهکنیم تا جایی که به اعتقادات، ب        مربوط است همکاری می   
اما اگر کسی بخواهد با فکر و عقیده ما بازی کند و آسیب بزند نه با شما و نه بـا                     . نشود

  . کنیم هیچ کس دیگر همکاری نمی
او در  . پس از این دیدار آقای اصفهانی آمد و مسئولیت اطالعات کمیتـه را پـذیرفت              

خواهـد گـروه      رست کنـد، گفـت مـی      قدم اول خواست که چارت تشکیالتی و اداری د        
 درست کند، گفتیم  …و) کیس راست، کیس چپ، کیس التقاط     (تحقیق، گروه اطالعات،    

دادیـم، او بـا ایـن      نفر انجـام مـی  25خالصه کارها و اموری را که ما با         ! باشد! بفرمایید  
  . نفر را به کار گرفت، ساختمان و دفتر و دستکی راه انداخت150تشکیالتش حدود 

ب اینکه او برای من که از بدو تأسیس کمیته مسئول تحقیـق و بازپرسـی کمیتـه                  جال
از این پس احساس کردم که جای من        . مرکز بودم، هیچ مسئولیتی تعریف و تعیین نکرد       

های  اینجا نیست و برای اینکه آنها نگویند که ما باند و دسته هستیم، صبر کردم و به بچه       
 بهانه هستند تا ما را خراب کنند، حواستان جمع باشـد کـه              اینها دنبال : هوادارم نیز گفتم  

ای کـه   گزک دستشان ندهید، هر کاری به شما گفتند انجام بدهید، به هر قـسمتی و اداره  
شما هم سابقه و هم تجربه و هم سوادتان از آنهـا بیـشتر              . خواستند واردتان کنند، بروید   

ه کسی ضربه بزنیم، هـدف آن اسـت         خواهیم ب   شما آنها را جذب کنید، ما که نمی       . است
  . که کارها زمین نماند
دار آقای    و  در این گیر  . جا کردند         به      ها و دوستان مرا پخش و پال و جا          به هر روی بچه   

آقای اصفهانی که از صدور حکـم بـاخبر   . فالحیان طی حکمی مرا مسئول بازپرسی کرد      
داده است، حکم فالنی را من باید       شد، در جایی گفته بود فالحیان بیخود کرده که حکم           

 یـک سـری مـسائل شخـصی را هـم پـیش              …بدهم، ایشان زیر نظر من باید کار کند و        
  . کشیده بود

مـن بـه    . او آمـد  . وقتی خبرش به گوشم رسید، پیغام دادم که بیاید، من کـارش دارم            
شـده  فالن فالن   : خیز از روی صندلی بلند شدم و با تندی و صدای بلند گفتم              حالت نیم 

کـردی کـه      خواهم بیایم و اصرار می      مگر تو نبودی که در سپاه گفتی من به امید شما می           
کس  کنم، هیچ ما با تو همکاری کنیم، من اآلن چهار سال کمتر و بیشتر دارم اینجا کار می              

ام، نه آقای مهدوی نه آقای باقری و نـه            به من حکم نداده است به حکم خودم کار کرده         
ام انجـام     اند، آنچـه را کـه فهمیـده         کس دیگر به من حکم نداده        نه هیچ  آقای الجوردی و  

بعد حکم آقای فالحیان . کنی این حکم برای من چه ارزشی دارد ام، حاال تو فکر می داده
بردارش و ببر بده به آقـای       : را پاره کردم و ریختم تو ظرف جا سیگاری روی میز، گفتم           
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ام که اینجا کار کـنم، مـن          ، من برای حکم نیامده    فالحیان بگو فالنی حکمت را پاره کرد      
کند، همکـاری خـواهیم       آن روز هم به شما گفتم که با شما یا هر کس دیگری فرق نمی              

روم، اگر    حال هم از اینجا می    . کرد مگر اینکه او بخواهد به اعتقاد و افکار ما آسیب بزند           
گـذارم تـا    ز جلـساتی مـی  خواهید کسی یا کسانی کار یاد بگیرند، یـک مـاه ـ ده رو    می

  . روم تجربیاتم را منتقل بکنم، بعد می
ی این حرفها چیست، من اشتباه کـردم، منظـور        ! او وقتی این موضع مرا دید گفت نه       

. روم  گفتم به هر حال من از اینجا مـی        . ما به شما احتیاج داریم    .  شما باید بمانید   ،منداشت
 بانـد الجـوردی   ءسید از قبـل مـرا جـز   این جریان از وقتی که به گوش آقای فالحیان ر       

بـرای امکانـات    . داد  گرفت، وقـت نمـی      دیگر تحویل نمی  . دانست، نگاهش بدتر شد     می
بدین ترتیب ما شدیم طفیلـی آنجـا،        . گفت با آقای اصفهانی هماهنگ کنید       اداری هم می  

شـدم کـه بـرای رفـع ایـن بحـران از               نه مسئولیتی داشتیم نه کاری، هیچ هم حاضر نمی        
بـه  ) …منتظری، هاشمی رفسنجانی، ربانی شیرازی و     (ای که به آقایان       باطات گسترده ارت

  . خصوص از دوره زندان داشتم، استفاده کنم
توانست حـضورم را      مانده بود که چه کند، نه می        آقای فالحیان حسابی در قضیه من       

یـان بـه او     توانست بیرونم کند چرا که ممکن بود همان آقا          در کمیته تحمل کند و نه می      
  . از طرفی آقای ناطق نوری هم اصرار کرده بود که من بمانم. اعتراض کنند

و در حرکتی صـوری     . به هر روی سعی فالحیان بر این بود که مرا به استعفا بکشاند            
ماندیم بعد بگویـد او خـودش رفـت،           هم استعفا را نپذیرد، در این مرحله ما هم که نمی          

  . ل نبودیمخودش خواست، ما در رفتنش دخی
نشـستم   هفت ـ هشت ماهی وضع بدین منوال بود که من در اتاق آقای اصفهانی می 

اگـر  . دادم، تا اینکه رفته رفته امر بر او مشتبه شد که واقعاً کـسی اسـت                 تلفن جواب می  
داد تا من گوشی را بردارم و بعد بگویم که آقا با شـما کـار    زد جواب نمی  تلفن زنگ می  

جالب اینکه من این اشتباه او را به خوبی دریافتم و بـرای             ! لفن چی آقا  دارند؛ ما شدیم ت   
کشیدم، شیشه را پـاک       آمدم اتاق را تی می      اینکه او در این اشتباه بماند صبح به صبح می         

 البته دوستان و رفقایم اصرار داشـتند        …کردم و     کردم، میز و صندلی را گردگیری می        می
ای نبود چرا که خودم را برتر از دیگـران            رای من مسئله  که من این کارها را نکنم، ولی ب       

  . دانستم نمی
ادامه این وضع، کامالً آقای فالحیان و یک روحانی به نام صالحی را مستأصل کـرد،                

عـزت بـا سـکوتش دارد پـدر مـا را            : صالحی گفته بـود   . دانستند که با من چه کنند       نمی
زنـد، بیـشتر مـارا     ت که هیچ حرفی نمیآورد، همین که اینجا نشسته و چند ماه اس         درمی

دادم، هـر وقـت هـم بـر حـسب             من واقعاً این مدت هیچ نظری نمـی       . کالفه کرده است  
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ای،   کـردم، نـه اعتراضـی نـه گالیـه           دیدم تعظیم و خوش و بش می        تصادف آقایان را می   
چـرا کـه بعـضی از       . کردم در کارها به آقای اصفهانی کمـک کـنم           البته سعی می  ! هیچی
گرفتنـد،   ا در صدد سوءاستفاده از او بودنـد، بـه انحـای مختلـف از او امـضاء مـی      ه  بچه

آمدند از او امضاء      کردند بعد می    بردند، تصادف می    ماشینش را برای کار غیر ضروری می      
. ای پرداخـت کننـد      کردند، بدون اینکه هزینـه      گرفتند و در تعمیرگاه کمیته درست می        می

ها بـین     کردم که به راحتی امضاء ندهد، لذا بچه         نمایی می   اهوقتی من در اتاق بودم او را ر       
خواهید از اصفهانی امضاء بگیرید زمانی به اتاقش برویـد کـه              گفتند اگر می    خودشان می 

  . عزت نباشد، یا در گوشه و کناری غیر از اتاق او را گیر بیاورید و امضاء بگیرید
یکی از کارهایی که در دوره      . در این مدت کار دیگری نیز برای من درست شده بود          

 اصفهانی شکل گرفت، تهیه بولتن از وقایع و اخبار مربوط به کمیته و ارسـال                -فالحیان
محتوای ایـن بـولتن بـه عنـوان اخبـار کمیتـه در              . آن برای مسئولین درجه اول نظام بود      

از آنجا که آقای اصفهانی فرصت کافی برای        .شد  شورای امنیت کشور طرح و بررسی می      
رفت و خبرهای سوخت شـده و از          بررسی اخبار بولتن نداشت گاهی از دستشان در می        

کردندو این باعـث آبروریـزی        در بولتن درج می   ) حتی برای شش ماه قبل    (زمان گذشته   
آقای فالحیان چند بار به اصفهانی ایراد گرفت که آقا این مطالب چیست که تـو                . شد  می

 پس از آن از من خواستند که کنترل و بررسی نهایی            !ای؟ آبرویمان رفت    در بولتن آورده  
بولتن را به عهده بگیرم که پذیرفتم و تا زمانی که این کار در دستم بـود خبـر سـوخت                     

  .شده و غیر ضروری در آن چاپ نشد
  

  استعفا
خیلی هـم  . خواست که مطرح شود آقای اصفهانی به لحاظ شخصیتی خیلی دلش می      

گرفت و شرح وظایف و   انون قدرت و مسئولیتی تماس می     کرد، با هر جا در ک       تالش می 
 …شهری، نـاطق نـوری و       به افراد مختلف من جمله آقایان اردبیلی، ری       . داد  عملکرد می 

البته آقـای فالحیـان     . کرد  رفت و خودنمایی می     گرفت، می   زد وقت مالقات می     زنگ می 
چه بهتـر کـه     . رح شود آمد که کارهایی به عنوان کمیته به رخ کشیده و مط            هم بدش نمی  

توانـستند    این ارتباطات برای آنها خوب بـود چـرا کـه مـی            ! از زبان آقای اصفهانی باشد    
آن زمـان کارهـا و طرحهـا بـر اسـاس روابـط پـیش                .کمک بگیرند و تأمین بودجه کنند     

در گرفتن بودجه و اعتبارات، میزان و وسعت ارتباطات تعیین کننده           . رفت نه ضوابط    می
   .بود

داد چند نفری مثل آقای صالحی        صفهانی در دیدارهایی که با آقایان ترتیب می       آقای ا 
کرد کـه در برخـی        برد و هر کسی را مسئول عنوان و کاری معرفی می            را همراه خود می   
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چند مرتبه هم از من خواستند کـه بـا ایـشان بـروم، نپـذیرفتم و                 . موارد حقیقت نداشت  
  .رشی ندارم که بیایمای نیستم، حرفی و گزا کاره که گفتم من

اصـفهانی و صـالحی   . روزی قرار بود که به مالقات آقـای موسـوی اردبیلـی برونـد           
کنـی؟ آخـر    قدر لج می چرا این: گفتند. آیم نمی: گفتم. که تو هم باید بیایی   . اصرار کردند 

روند هر کـس مـسئولیتی    کسانی که به این مالقات می    : آیی، گفتم   علتش چیست که نمی   
خب شـما هـم     : من چه مسئولیتی دارم که بیایم؟ آقای اصفهانی بی درنگ گفت            )  ! (دارد

مورچه چیـه کـه     : این حرف به من برخورد، ناراحت شدم و گفتم        ! رئیس دفتر ما هستید   
 بعد از بگو مگویی     …؟ تو که هستی که من رئیس دفتر تو باشم و          ! باشد هاش چ   پاچه  کله

  .آیم رشی دارم بدهم و نه به مالقات کسی مینه آقا جان بروید من نه گزا: مختصر گفتم
به این نتیجه رسیدم که اگر رفتنی هستم حـاال وقـتش        . این قضیه مرا به فکر فرو برد      

روز بـه اصـفهانی       آنها به خوبی و خوشی به مالقات رفتند و بازگشتند، فردای آن           . است
 حاال هم هفت ـ  ببین در همان روزهای اول هم به شما گفتم که من رفتنی هستم،: گفتم

هشت ماهی از آن زمان گذشته است، امیدوارم برایتـان ثابـت شـده باشـد کـه مـا بانـد                      
بَعـد امـور    ها هم که هر کدامشان در قسمتی دیگر مشغول به کار هستند، مِن    نیستیم، بچه 

آنها هم ارتباطی به من ندارد و دیگر من از شنبه زحمت را کم خـواهم کـرد، لـذا اگـر                      
ه من است بگویید تا ظرف دو ـ سه روزی که به آخر هفته مانـده انجـام    کاری مربوط ب

  .دهم
گنجید، کـسی کـه    اصالً این فکر در خیالش نمی . او انتظار چنین تصمیمی را نداشت     

بـا  ! هفت ـ هشت ماه بر همه چیز سکوت و صبر کرده است یکدفعه بگوید خداحافظ  
  ! انیدگذارم، باید بم چرا؟ من نمی: ناراحتی خاصی گفت

  . این کار دیگر در دست خودم است: گفتم
  . ای صبر کن من بروم مسافرت برگردم پس دو هفته: گفت

خیلـی خـب،    : خواهم بـروم،گفتم    اند که می    او فکر کرد که کاری برای من در نظر گرفته         
کنم، اما فقـط همـین دو         خواهم بروم خانه استراحت کنم، اینجا استراحت می         من که می  

  ! هفته
ای   در همین مدت به گوشـه     . دو هفته دیگر ماندیم ولی این آقا به مسافرت نرفت         ما  

. خزیدم و بدون اینکه کسی را به مشورت بگیرم شروع کردم به نوشتن دالیل اسـتعفایم               
قدری تند بود کـه احتمـال         متن به . لحن نوشته خیلی تند و خطاب به آقای فالحیان بود         

  .کرد، مهم گفتن این حرفها بود میدادم، اما برایم فرقی ن برخورد می
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  ارزیابی
من در متن استعفا به ارزیابی روند و روال جدید پرداختم و به تفکـر وارد شـده بـه                    

  .کمیته از سوی آقای فالحیان و اطرافیانش خدشه وارد کردم
با آمدن آقای فالحیان در سیاستهای کلی و جزیی کمیته تغییرات اساسی ایجاد شـد،               

. مشهود بود بریز و بپاش و اسراف در تمـامی شـئون و مراتـب کمیتـه بـود                  اما آنچه که    
های قبلی در شش ماهـه اول         در دوره . الزمه این اسراف، اخذ بودجه و تأمین اعتبار بود        

شد، اما در این دوره هنوز بودجه تخصیص نیافتـه        سال مقدار کمی از بودجه مصرف می      
در آن زمـان  . شدند کسری بودجه مواجه می  ترتیب در پایان سال با        شد، بدین   مصرف می 

 میلیارد تومان بودجه داشت که در دوره آقای مهدوی و برادرش باقری             11کمیته حدود   
ولـی در دوره    . گرداندنـد   آمد که به خزانه دولـت برمـی         کنی، کلی از این بودجه زیاد می      

 میلیارد  3د  آقای فالحیان در همان سال اول که من بودم، پس از گذشت چهار ماه، حدو              
  27.اش هم مصرف شد که هیچ، کلی هم کسری باال آورد از بودجه خرج شد و بعد بقیه

تز فالحیان و اصفهانی این بود که کسری بودجه بهتر از مازاد بودجه است و سـبب                 
افزایش آن در سال آتی خواهد شد، لذا در پایان سال بـه دلیـل اینکـه بـا مـازاد بودجـه         

یکبار تعـداد زیـادی     . کردند  خرید وسایل و اقالم غیر ضرور می      مواجه نشوند، شروع به     
های جوان و کم سن و سال کمیتـه،           ماشین بنز از خارج وارد کردند، و دادند دست بچه         

یکی بـرد زد بـه درخـت،        . در حالی که رانندگی با اینها قلق دارد و آنها هم ناشی بودند            
ر خیابان تصادف کرد، خالصه همه      یکی زد به تیر چراغ برق، یکی زد به جدول، یکی د           

  .بعد هم آنها را تحت عنوان مازاد بر احتیاج فروختند. را از بین بردند
دریـایی و یگـان       کننـد، یگـان   ) سـیا  (C.I.Aخواستند کمیته را شبیه سـازمان         آنها می 

و . هوایی درست کردند، قایق و هلیکوپتر خریدند، پادگان و لـشکر بـه وجـود آوردنـد                
ای و    سـلیقه . کـرد   خواسـت عمـل مـی       کتابی نبود، هر کسی هر طور می      چون حساب و    

نه بر اساس مصوبات مجلس و دولت، و بـا همـین            . نمود  حسب ارتباطش معامالت می   
رویه مقدار معتنابهی اسلحه و مهمات خریدند، تعدادی را به کالسهای زبـان فرسـتادند               

 بـه  …سیم و  و مهمات و بیتا پس از یادگیری زبان خارجی برای انجام معامالت سالح        
بعـدها ایـن    . داند که ایشان در آن سالها چه معامالتی انجام دادنـد            خارج بروند، خدا می   

خانه در دوره  روند در وزارت اطالعات آقای فالحیان نیز دنبال شد، در واقع این وزارت      
  .ماند تا اطالعات خانه بازرگانی و تجارت می او بیشتر به وزارت
داد، امـا کـاری از    کرد و روحـم را آزار مـی   لها به جد مرا ناراحت می این حیف و می   

  .آمد دستم بر نمی
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های قدیمی و چوبی نقش و نگاردار وجود داشـت،            قبالً در اتاق رئیس کمیته از میز      
هـم    ای به جایش نهاد، زیر آن         را کنار گذاشت و میز شیشه         وقتی آقای فالحیان آمد آنها      

  .کرد ه بود که هنگام صحبت و کار کردن بازی هم میقرار داد» تردمیل«یک 
ام آوردم، و تأکید کردم که حال بر شـما ثابـت              من تمام این مطالب را در استعفا نامه       

گونـه بانـد و بانـد بـازی را            شد که ما باند نیستیم، خاصه باند الجوردی، چرا که من هر           
شما ما را محکوم بـه  . دانم یکنم و آن را خیانتی بیش بر سر انجام وظایف نم     محکوم می 

کنید و علیه ما جـو درسـت کردیـد و دوگانـه برخـورد نمودیـد، تحویـل                     باند بازی می  
  !ورزیدید نگرفتید، گویی ما به شما تحمیل شده بودیم و شما صبر می

ایـد،    اید و برای خودتان برووبیـایی درسـت کـرده           شمایی که دچار این اسرافها شده     
مـن از   . ایـد   شوید، محافظ دارید و دفترودستکی بـه هـم زده           ماشین ضد گلوله سوار می    

خواهم برای خاطر خدا هم که شده بیایید بروید سری هم به قبـر شـهدا بزنیـد،                شما می 
مردم در زیر بار مشکالت     .اند  ببینید و از خود بپرسید که ایشان برای که و چه کشته شده            

اید،   طور زندگی درست کرده     د این اند و شما برای خو      مالی ناشی از جنگ کمر خم کرده      
اگر وحشت دارید روزها در مأل مردم ظاهر شوید، شـما           !! کنید؟  ومیل می   جور حیف   این

  .که ماشین و امکانات دارید، شب سری به قبرستان شهدا بزنید
شدند و اگر کسی  ومیلها را مرتکب می   جالب اینکه آنها همه این بریزوبپاشها و حیف       

و . دهیم فقیه هستیم و چنین تشخیص می    گفتند ما نماینده ولی     رفت می گ  به آنها خرده می   
طـور نبـودم، اگـر همـین نماینـده            بقیه هم باید به این تشخیص عمل کنند، ولی من این          

شما کاری بـه   : گفت  چرا؟ می : پرسیدم  جا، می   فالن! این لیوان را بگذار   : گفت  فقیه می   ولی
من اگـر  ! نشد : گفتم می! شما هم بگو چشم! ارگویم بگذ این حرفها نداشته باش، من می     
به تو چه مربوط اسـت،      : گفت  می. شکند  افتد زمین و می     این لیوان را لب میز بگذارم می      

واهللا کـه مـن،     : گفـتم   مـی . گویم باید انجام شـود      من نماینده ولی فقیه هستم، هر چه می       
فقیه هم این   که خود ولیو مطمئن هم هستم.جوری را قبول ندارم فقیه و نماینده این ولی

گویید بیایید وقت مالقات  وضع و این شکل از تبعیت را قبول ندارد، شما اگر راست می    
! از ولی فقیه بگیریم و برویم نزد ایشان، بپرسیم که آیا این کار شما صحیح است یا نـه؟                  

 بداند  گذاریم، اما من مطمئنم اگر ایشان       اگر گفتند تبعیت کنید، ما هم روی چشممان می        
  .کنید با شما برخورد خواهد کرد گونه عمل می که شما این

ای، آن را درون پاکتی گذاشته مهرومـوم کـردم و بـردم               بعد از تهیه چنین استعفانامه    
: گفت! این استعفانامه را بدهید به آقای فالحیان و خداحافظ        : پیش آقای اصفهانی، گفتم   

گفتید که باید سلسله مراتب رعایت        ه نمی مگر شما همیش  : گفتم. خودتان ببرید و بدهید   
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خب آقای فالحیان مسئول شماست و شما هم مسئول من هستید، به قول خودت              . شود
  28.من رئیس دفترت هستم، پس باید شما این استعفا نامه را به ایشان بدهید

  
  جنگ و جبهه 

رفـتم    د می پس از ناراحتیهایی که در کمیته برایم پیش آمد شاید بهترین جایی که بای             
اول اینکه فیزیک بدنم و آثار و . جبهه بود، اما به چند دلیل این توفیق برایم حاصل نشد

لنگیـد، اجـازه      جراحاتی که در درگیری با ساواک و تیرهایی که خورده بودم و پایم مـی              
خواستم فقط بـه عنـوان    ضمن آنکه نمی. داد حضور مؤثر و مفید در جبهه را به من نمی

 به دوش جلو بروم و در نبرد حضور داشـته باشـم، نقـش بیـشتر و                   اسلحهنیروی عادی   
موقـع نـسبت بـه     دیگر اینکه مـن آن  . مفیدتری را خواستار بودم که امکانش فراهم نشد

شـود جنـگ را در ایـن          کـردم مـی     ادامه جنگ در آن سالها انتقادهایی داشـتم، فکـر مـی           
با توجه به وساطتهایی از طرف وزیر       تر به پایان رساند،       بهتر و خوب  . وضعیت و شرایط  

به نظرم وقت آن رسیده بود کـه جنـگ          . شد   می …امور خارجه الجزایر، یاسر عرفات و     
گردانـد و خـسارت مـا را          تمام شود، شرایط و وضعیتی که صدام را به سر جایش برمی           

ال بـه  آورد قانع نبودند و شعار گذشتن از کرب اما برخی آقایان به این دست. کرد تأدیه می
دادند و خواهان محاکمه صدام بـه عنـوان متجـاوز             قدس و از قدس به کاخ سفید را می        

دانـستم همـین حـد کـه          موقع به ایـن شـعارها اعتقـادی نداشـتم و مـی              بودند، و من آن   
اند، نوعی پیروزی برای ماست و کشورهای اسالمی و عربی            کشورهای عربی پیش آمده   

شعار محاکمه صدام واقعاً عملی نبود اگرچه وضـع         . دبه بیشتر از آن رضایت نخواهند دا      
توانست محقق شود، کما اینکه بعدها هم چنین امـری بـه وجـود                آلی بود، ولی نمی     ایده

نیامد تا زمانی که خود عربها و امریکاییها از صدام آسیب دیدند و غربیها بـرای سـاکت                  
اش   ز هـم در محاکمـه     کردن او لشکرکشی کردند و حکومتش را واژگون کردند اما هنـو           

جوانـان و   از  هایی    فقط در این میان سرمایه    . ادامه جنگ برای ما سودی نداشت     . اند  مانده
  .سرداران بزرگ را از دست دادیم

اما شاید دلیلی که گفتم بهانه باشد، دلیـل اصـلی در سـن و سـالی بـود کـه از مـن                        
 محتاط شده بـودم، هـم      گذشت، و خانواده که به آن وابستگی پیدا کرده بودم و کمی             می

آن اعتقاد هم این وابستگی و هم فیزیک بدنم، همه و همه دست به دست هم دادنـد تـا                 
من در جبهه حضور نداشته باشم، ولی به لحاظ مالی از هیچ کمکی دریغ نداشتم و چند                 

  .بار هم برای رساندن کمکها و بازدید از مناطق عملیاتی مثل فاو به آنجا رفتم
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  مدّ
اگر .  در حالی من از کمیته بیرون آمدم که به نان شبم محتاج بودم62ط سال  در اواس 

  .کردم اما دیگر متأهل شده بودم مجرد بودم با قضیه خیلی راحت تر برخورد می
به هر جهت چند روزی اصالً از خانه بیرون نیامدم، حاضر هم نشدم کـه از روابطـم     

رفتم بدون اتکا به کسی و فقط با امید به          استفاده بکنم و استیفای حقوق نمایم، تصمیم گ       
بـرایم  . ماندن خیلی زیـاد در خانـه هـم صـالح نبـود       . خدا این بحران را از سر بگذرانم      

رفتم بازار نزد  زدم بیرون، می سخت و ثقیل بود که در خانه بمانم، لذا صبحها از خانه می            
  . گشتم بعضی از دوستانم و عصرها بر می

توجه شدم یک سری حرف و حدیثها پشت سر ما هست کـه             در همین ایام بود که م     
های مـردم را مثـل    ها دستشان تا آرنج به خون جوانها آغشته است، بچه           فالن فالن شده  «

آیند و در خیابان راه       رویی می   گوسفند کشتند، چنین و چنان کردند، حاال هم در کمال پر          
  .»…روند و روند به بازار می می

کـاری  . آش نخورده و دهان سـوخته . ایم خیلی سنگین بودشنیدن چنین حرفهایی بر 
توانستم برای خود کاری      در بازار هم نمی   . توانستم بکنم   و برخوردی هم در قبال آن نمی      

بکنم چرا که امکان، جا و سرمایه نداشتم، اما باید هرطوری شده بـود خـود را سـرگرم                   
رفتم و آنجا را » احمد ملکی «نام  یکی از دوستان به     » کاغذفروشی«کردم، لذا به مغازه       می

آمدم بیرون و ساعت پنج ـ شش بعدازظهر    صبح از خانه می9ساعت . پاتوق خود کردم
ملکـی هـر   . کـردم  مثل یک شاگرد و پادو کـار مـی      . گشتم، البته کار خاصی نداشتم      برمی

رفـت، مـن هـم هـر          کرد و می    خواست بیرون برود به امید من مغازه را رها می           وقت می 
 و بـرای  …زدم و فـروختم، آب و جـارو مـی         کردم، کاغذ می    آمد می   ری از دستم برمی   کا
آیـیم    بود که ما برای کار از خانه مـی          گرفتم، فقط اسمش این     همه حتی یک ریال نمی      این

  .بیرون
رفتند ناهار و دنگی حساب  شدند، می ها سه ـ چهار نفر می  گاهی در این حجره بچه

نداشتم که دنگم را بدهم به انحاء مختلف از همراه شدن بـا             کردند، و چون من پولی        می
دادکه بنشینم و نگاه کنم که دیگری  رفتم، عزت نفس و غرورم اجازه نمی     ایشان طفره می  

  .کند پول ناهارم را حساب می
تو که اوضاع و    : خوری؟ گفتم   عزت تو چرا با ما ناهار نمی      : روزی آقای ملکی گفت   

دانی، پولی ندارم که همراه شـما شـوم و خـوش نـدارم کـه                  یاحوال کاری و مالی مرا م     
باشد، به هـر جهـت پـاتوق مـن در           : گفتم! سخت نگیر : گفت. دیگری دنگ مرا بپردازد   

کنی، من حرفـی      دکان توست، با تو دوست هستم، اگر پول ناهار مرا خودت حساب می            
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فتم آن را تـسویه     دارم و در آینـده کـه تمکـن یـا            را هم نگه می     آیم، حساب آن    ندارم می 
شناسی، هم دیگر را حـالل        جوری ماند که تو دیگر مرا می        کنم، اگر هم وضعم همین      می
کردند   دیگر همراهان هم تصور می    . قبول کرد و من هم از فردا همراه آنها شدم         . کنیم  می

  .چون من در دکان ملکی هستم با او حساب و کتابی دارم
همـواره چنـد هـزار تومـانی در         .  کرده بودم  بودجه الزم خانواده را هم با قرض حل       

ام نـشود و البتـه او بـه کارهـای مـن               خانه بود، تا همسرم متوجه وضعیت بغـرنج مـالی         
خواستم در این مشکالت پیش آمـده او          خیلی هم همراه بود ولی نمی     . اعتراضی نداشت 

 که  60 از سال . خبر هم نبود    با این حال همسرم بی    . هم خاطرش نگران شود و رنج ببرد      
با او ازدواج کرده بودم این اولین بار بود که در چنین وضعیت مشقت باری افتاده بـودم                  
و این وضع ظواهر مختص به خود را داشت لذا او نسبتاً متوجه وضعیت نامـساعد مـن                  

گـاه    آورد و الحمدهللا نه آن وقـت و نـه بعـد و نـه هـیچ                  شده بود ولی به روی خود نمی      
او زندگی معمـولی و محقرانـه مـرا         . یجا از من نداشت و ندارد     های ب   توقعات و خواسته  

مان هم او خیلی رعایت حالم را کرد و من برای او فقـط            در مراسم عروسی  . پذیرفته بود 
یک حلقه به قیمت پانصد تومان و یک ساعت به قیمت سیصد تومان خریدم و تا سـال                  

  . نش نبود عمالً هیچ چیزی برای او نخریدم، چون امکا1370 ـ 1369
کردم و اصـالً دوسـت نداشـتم کـه            شأن و منزلت خود را حفظ می        در بین فامیل هم   

که فـرش  ) اکبر بادامچیان(یکی از برادران خانمم . کسی فکرکند من آدم نیازمندی هستم 
کارم به خواهرش دو ـ سه مرتبه اصرار کرده بود   فروش بود وقتی بو برده بود که من بی

 بدهد، اما خانمم نپذیرفته و گفته بـود الحمـدهللا همیـشه در خانـه                که مقداری پول به او    
  .یکی ـ دو بار هم به خود من گفت که قبول نکردم و گفتم الزم ندارم. پول هست

چک صد هزار یا یکـصد و پنجـاه         ) اسداهللا بادامچیان (بار هم دیگر برادر خانمم        یک
ه نپذیرفتم، او هرچه، اصـرار      هزار تومانی در وجه من نوشته بود و خواست قبول کنم ک           

  . که برای دو هزار تومان لنگ بودم کرد، قبول نکردم در حالی
کـردم    خب ایشان این ذهنیت را درباره من داشتند برای پاک کردن آن باید کاری می              

پـس از کمـی     . لذا روزی رفتم نزد برادر خانمم اکبر آقـا در بـازار           . تا خیالم راحت شود   
کـه از     ت بازار فرش پرسیدم، او هم توضیحاتی داد، در حالی         خوش و بش درباره وضعی    

شـود   من سیصد ـ چهارصد هزار تومان دارم، آیا مـی  : به وی گفتم. بردم پولی رنج می بی
. ای خرید، فروخت تا سودی هم گیر مـا بیایـد            گذاری کرد، قالیچه    در این راسته سرمایه   

کـنم، و اگـر چنـین         گفت خبرت می  دهد و خواهد      الفور جواب نمی    دانستم که او فی     می
شد و خبرم کرد به او خواهم گفـت کـه دیـر خبـر کردیـد و مـن آن را جـای دیگـری           

او همین جواب را داد و سه ـ چهار روز بعد هـم کـه خبـرم کـرد      . گذاری کردم سرمایه
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دیگر دیر شد، دیروز رفتم مقداری کاغذ خریدم، نسیه فـروختم، و ایـن شـد کـه                  : گفتم
  . پولی و نداری من پاک شد ن خانمم و فامیل نسبت به بیذهنیت برادرا

 دو نفر دیگر کمکم کردند و       –این وضع تا مدتی ادامه داشت، تا آقای ملکی و یکی            
یک دستگاه پرس پالستیک جلد دفتر برایم خریدند، دکانی را هم از آقای حسین طالب               

من هم رفتم و مـشغول      . ندبه ماهی دو هزار تومان اجاره کرد      ) یکی دیگر از دوستانمان   (
بنـدی و تعـاونی       آن موقع سهمیه  . های خودش را داشت     شدم، ولی این کار هم زد و بند       

اعضای تعاونی و رئیس تعاونی خیلی سروکاری با انقالب نداشتند و از کسانی مثل              . بود
آمـد، لـذا صـالحیتم را بـرای گـرفتن       من هم که سوابق مبارزاتی داشتند خوششان نمـی   

من قبل از انقالب و زندان در کار دفتر و کاغذ بودم ولی آنها (!) کردند   أیید نمی سهمیه ت 
  .ام را قبول نداشتند این تجربه و سابقه

آن موقع هر طاقه پالستیک به قیمت تعاونی هفتـصد          . من هم به بازار آزاد رو آوردم      
 دفتـر بـرای     خریدم هزار و پانصد تومان، هر جلـد         من از بازار می   . ـ هشتصد تومان بود   

بالطبع جنس مـن    .  ریال 23آمد حدود     آمد حدود چهارده ریال برای من درمی        آنها در می  
مدتی گذشت، حدود دویـست ـ سیـصد هـزار     . خرید شد، و کسی نمی تر تمام می گران

  .جلد دفتر درست کردم، مقداری را روز مزدی درست کردم، مقداری هم برای خودم
ام، فکـر     کردنـد کـه چنـین کـاری پیـشه کـرده             ر نمـی  شناختند باو   کسانی که مرا می   

تـو اطالعـاتی هـستی، تـو        : گفتنـد   مـی . کردند این محملی برای دیگر کارهایم است        می
آید، بعضی هم یـا       جاسوس هستی، این کارها کارتو نیست، با این امور خرج تو در نمی            

آیـد    رت مـی  آید، از سفا    گفتند تو حقوقت از وزارت اطالعات می        به شوخی یا جدی می    
  . زدند  خالصه کلی کنایه می…و

پرس دفتر برایم با سن و سالی که داشتم کار سختی بود، ممکن بود جوانِ تروفرزی                
آمدم تا شـب حـدود        بتواند در روز حدود دو هزار جلد دفتر بزند اما من از صبح که می              

ـ        زدم، به علت پا درد و گلوله        هشتصد جلد می   ایم خـورده   هایی که هنگام دستگیری به پ
برای جبران کسری کـار تـا سـاعت ده شـب کـار              . توانستم بیش از آن کار کنم       بود نمی 

گفـت هـر      آمد مـی    سرایدار می . شد  که پاساژ از ساعت هشت بسته می        کردم در حالی    می
  .وقت خواستی بروی، بیا بگو تا در را برایت باز کنم

بها که تنها بودم در حـالی       بعضی ش . گرفت  گاهی از آنچه که برسرم آمده بود دلم می        
چه شد که ما «پرسیدم  شد، از خود می  کردم همین طور چشمم پر از اشک می         که کار می  

گفتم خدایا ما هر چه کردیم و هر چه گفتـیم بـه        و بعد در دل می    » !؟…به اینجا رسیدیم  
خاطر تو بود، حاالهم که کنار آمدیم باز به خاطر توسـت، امـا ایـن حِکمـت کـارت را                     

گونه وضع من بشود، در این سن و سال بیـاییم ایـن جـوری                 فهمم که چرا باید این      نمی
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گفتند که بیا در فالن معامله با ما شریک           آمدند و می    در این مدت خیلیها می    ! زندگی کنم 
کنند، بـوی نـوعی زدو بنـد و           فهمیدم که آنها بی طمع این کار را نمی          شو، ولی خب می   

مدیرعامل یکی  . دادم  آمد، لذا به آنها جواب منفی می        آن می سیاسی کاری و باند بازی از       
گفت که بیا من پالستیک به شما بدهم ببر بفروش هر       سازی می   های پالستیک   از کارخانه 

اگـر ایـن   : گفـتم . درصدش برای من، و الباقی برای خـودت باشـد        20چه فروختی فقط    
 با دیگران فرق داری قبـول       گفت نه تو  . شرایط را برای دیگران هم قایلی، من نیز هستم        

خواهید شریک بشوم بایـد در خریـدش نیـز سـرمایه بگـذارم در                 نکردم و گفتم اگر می    
کارخانه دار دیگری پیغـام داد کـه        . که من چنین توانی ندارم، پس این رشوه است          حالی

ام  بررسی کردم دیـدم او بـه خـاطر سـوابق سیاسـی     . بروم ماهی پنج تن پالستیک بگیرم   
حاضر نشدم آن سوابق را خرج اینجا کـنم، نپـذیرفتم و            . یازی برایم قایل است   چنین امت 

. گیـرم   آیم و مـی     دهید من هم می     اگر به دیگر متقاضیان هم همین تسهیالت را می        : گفتم
  . چنین نبود و ما هم نرفتیم

در این میان به بدشانسی هم خوردم، چون کاغذ کم شده بود دیگر کسی دفتـر صـد          
لـذا  . سـاختند   همه چهل برگ و شصت برگ مـی       . کرد  برگ درست نمی  برگ و دویست    

ها که برای برگهای صد و دویست سایزبندی شـده بـود حـدود دو سـال روی                  این جلد 
  .دستم ماند و من اجاره حتی یک ماه مغازه را هم نپرداخته بودم

ی کرد، از او خواستم تا ایـن جلـدها            رفیقی داشتم که با پالستیک دمپایی درست می       
تولیدشده را بردارد و استفاده کند، او همه جلدها را برد، چهار تکه کـرد و چـسباند تـه                    
دمپاییها، بعد یک دفعه کاغذ در بازار توزیع شد و تقاضا برای جلد دفتر بـاال رفـت، در                   

که دیگر من آنها را از دست داده بودم، به این ترتیب برای هر جلد دفتر حدود دو                    حالی
  .  البد قسمت ما این بود.ریال ضرر کردم

ای کــه بــرایم احیــاء شــده بــود دوبــاره در بــازار مقــداری  از ســرمایه تقلیــل یافتــه
خریدوفروش جلد کردیم؛ نقد خریدیم و نسیه فـروختیم تـا بـه تـدریج زنـدگی مـا را                    

رفـتم    سال دیگر، دکان حسابی خالی شده بود، گاهی به آنجا مـی             بعد از یک  .راه کرد   روبه
  .داشتم شتم چیزی برمیگذا چیزی می

دهم که    خواهم دکان را بفروشم، ترجیح می       عزت می : روزی آقای طالب آمد و گفت     
را برداری، قیمت سرقفلی و پیشنهادی او پنج میلیون تومان بود و مـن چـون                  خودت آن 

 سـاعت مهلـت دهـد تـا آنجـا را            24آهی در بساط نداشتم قبول نکردم، فقط خواسـتم          
بعد از مدت مزبور میـز و صـندلی دکـان را            . لش دهم که پذیرفت   جارو کرده تحوی    و  آب

. سری وسایلش را هم بـردم بـه دکـان برخـی رفقـای دیگـر                 بردم به مغازه برادرم و یک     
قسط ماهی بیست هزار تومان، در        دستگاه پرس را به ششصد هزار تومان فروختم، از دم         
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ه بعد قیمت این دستگاه بـه       ما  که چهارصدهزارتومان خریده بودم، جالب اینکه یک        حالی
  .میلیون تومان رسید یک

پس از آن مدتی دیگر در بازار پلکیدم بعد مدتی در چاپخانه کار کـردم و نهایتـاً بـه                    
الحـسنه فرمهـا و قبـوض الزم چـاپ کـنم و               اینجا رسیدم که برای صـندوقهای قـرض       

ه روزی  خـوش دارم کـ      و دل . گـذرد   مـان مـی      و زیـاد زنـدگی      بفروشم، خدا را شکر کم    
  .روزگاری برای از بین بردن ظلم و برقراری قسط و عدل قیام کردم تا چه مقبول افتد

  
  :نوشتها یپ
بـرای طـی   (سرهنگ نصراهللا توکلی که یک سال و نیم در فرانسه و یک سال و اندی را در پاکـستان                   ـ  1

هـای    سپری کرده بود، برای کسب آموزشهایی، سه بار به امریکا اعزام شـد و دوره              ) دوره دانشگاه جنگ  
 حدود شش   1332داد   مر 28توکلی در جریان کودتای     . جنگ روانی و جنگ چریکی را در آنجا گذراند        

 نیز به دلیل فعالیت علیه رژیم شاه دستگیر و به شش سال زنـدان               1351در سال   . ماه به بهبهان تبعید شد    
 به اتهام تشکیل دسته و جمعیتـی بـا مـرام و             …«: اش این جمله درج شده است       در پرونده . محکوم شد 

 دوره محکومیت مورد عفو قرار      توکلی بعد از دو سال طی     » .شود  رویه ضدسلطنت مشروطه محاکمه می    
  .گرفت و آزاد شد

   )10644 شمـ کیهان،(
 در خـصوص تأسـیس و       5/8/1358به تاریخ   الوثقی   وهعراهللا مهدوی کنی در مصاحبه با روزنامه          ـ آیت 2

  : های انقالب اسالمی گفته است انتظام کمیته
طن به دست مردم افتاد، ولی امام     روزی که رژیم ساقط شد و اسلحه به دست مردم افتاد، پاسداری از و             «

هـا    ها را به مساجد بدهند و بدین ترتیب مساجد به صورت کمیته             برای حفظ آرامش فرمودند که اسلحه     
زیرا این  (ها به وجود آمده بود        گیری از نابسامانیها که در اثر عدم انضباط درکمیته          در آمدند و برای پیش    

ها را به عهده گرفته  امام دستور فرمودند که من سرپرستی کمیته   ) ها یک مسئله پیش بینی نشده بود        کمیته
 منطقه غیر از کمیته مرکزی که در مجلس شورای ملـی          14در نتیجه ناچار شدیم که      . نظمی به آنها بدهم   

هـای فرعـی را تحـت         ای هم برای آنان تنظیم کـرده کـم کـم کمیتـه              نامه  مستقر است ترتیب داده و آیین     
هـای فرعـی    ها را در هم ادغام کـردیم و اآلن کمیتـه   ر آوردیم و بسیاری از کمیته پوشش کمیته مرکزی د   

  . بسیار فشرده هستند
ایم که تحت نظـارت ایـن کمیتـه قـرار             های اصلی و مرکزی درست کرده        در مراکز استانها نیز کمیته     …

   ».کنند های استان نظارت می ها بر دیگر کمیته دارند و این کمیته
ای مـذهبی و       در محلۀ سرآسیاب قریۀ کن در خانواده       1310حمدرضا مهدوی کنی، به سال      اهللا م   آیتـ  3

 1325در فاصـله سـالهای   . تحصیالت ابتدایی را تا سیزده سالگی در کن سپری کرد     . پرجمعیت زاده شد  
پس از آن به قم رفت و در مدارس         .  در تهران به تحصیل علوم دینی در مدرسۀ لرزاده پرداخت          1327تا  
میه فیضیه و حجتیه به مدت چهارده سال از محـضر آیـات عظـام بروجـردی، امـام خمینـی، عالمـه                       عل

او بـه همـراه تعـدادی دیگـر از          .  بهره برد و به درجـه اجتهـاد رسـید          …طباطبایی، گلپایگانی و داماد و      
 مجمع سیاسی تشکیل دادند که هدف از        …روحانیون از جمله محمدی گیالنی و شیخ محمود شمس و           

اهللا    با دختـر آیـت     1328در سال   . ن تحول در وضعیت درسی و وارد کردن حوزه به مسائل سیاسی بود            آ
  . ای ازدواج کرد که حاصل آن دو دختر و یک پسر است سرخه

 به تهران آمد و عالوه بر پذیرش امامت جماعت مـسجد جلیلـی بـه تـدریس در              1340وی از سال    
 مسجد جلیلی با حضور مهـدوی کنـی بـه یکـی از              1342داد   خر 15از قیام   . مدرسه مروی نیز پرداخت   
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 بازداشت و به سه سال تبعید در بوکان محکوم گردید امـا             1353وی در سال    . کانونهای سیاسی بدل شد   

 1357کنی یکبار دیگر در دی   . اش کردند   پس از گذشت دو ماه، مجدداً او را به تهران انتقال داده زندانی            
او قبل از پیروزی انقالب از سوی حضرت امام به عضویت شورای            .  شد توسط حکومت نظامی دستگیر   

های انقـالب منـصوب    انقالب درآمد و پس از پیروزی انقالب به فرمان حضرت امام به سرپرستی کمیته       
او همچنین عضو مؤسس جامعه روحانیت مبارز و سالها دبیر کل آن بـوده اسـت، عـالوه بـر ایـن؛                     . شد

، عـضویت در    )1363(، عـضویت در شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی             )ع(دقتأسیس دانشگاه امام صـا    
نصب از سوی حـضرت     ( عضویت در هیئت بازنگری قانون اساسی         ،)به مدت سه سال   (شورای نگهبان   

 در کارنامه فعالیتها و مـسئولیتهای مهـدوی         …، عضویت در دومین مجمع تشخیص مصلت نظام و        ) امام
  . کنی است

 تـا   11/6/1360 و شـهادت رجـایی و بـاهنر، از           1360 شهریور   8ست وزیری در    پس از انفجار دفتر نخ    
  . وزیری بود دار پست نخست  عهده26/7/1360

  .و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز است) ع(وی همچنان رئیس دانشگاه امام صادق 
؛ 255موحـد،   . ؛ و 10،  362 شمــ     ،جمهـوری اسـالمی   ؛  3،  14949، شمــ    کیهـان ؛  121-120زاد،    قدسی(

   )Who is who, 25-26؛ 332پور، احمد،  عبداهللا
اهللا  اهللا محمدباقر باقری کنی، عضو اولین و دومین دوره مجلس خبرگان رهبری، قائم مقـام آیـت                آیتـ  4

مقام و مدرس دانشگاه امـام     وی هم اکنون قائم   . های انقالب اسالمی بود     کنی در کمیته    محمدرضا مهدوی 
   .است) ع(صادق

    .51نمونه بنگرید به سند شماره برای ـ 5
سیدجواد مادر شاهی از اعضای قدیمی انجمن حجتیه،  به همـراه گلـزاری مـدتی مـسئولیت بخـش            ـ  6

کمیته تحقیق را در این انجمن به عهده داشت، که وظیفـه آن بـه دسـت آوردن خبـرو تحقیـق پیرامـون                        
   . بوداو از اعضای اولین کنگره جبهه ملی ایران. عناصر بهایی بود

های عزت شاهی و سایرین در قبـال گروهکهـا، بنگریـد بـه       برای اطالع از روایت شاهدان بر دیدگاه      ـ  7
   .پیوست نهم

   .برای وقوف بر چنین گواهیهایی بنگرید به پیوست نهمـ 8
در گذشته از آن به عنوان صفحه حایل میان صفحات دفتر نقاشی اسـتفاد              . کاغذ سبک، زر ورق مانند    ـ  9

دلیل حجم کم و سبکی وزن کاغذ مناسبی بـرای نوشـتن مطالـب و پیامهـای فـشرده و                      ، مالت به  شد  می
   .مخفی است

واقع در همـدان بـه مراکـز        » نوژه  « کودتاگران تصمیم داشتند از پایگاه هوایی شهید       1359 تیر   19در  ـ  10
سـت جمهـوری، دفتـر    اقامتگاه امام خمینی ، مدرسه فیضیه قـم، مقـر ریا   : مهمی در تهران و قم از جمله      

انبارهـای مهـم    ] ستاد فعلی نیروی هـوایی سـپاه      [عصر    وزیری، مراکز سپاه پاسداران، پادگان ولی       نخست
حکومـت سوسـیال      «ارتش حمله و آنها را بمباران کنند و پس از تسلط بـر اوضـاع، حکـومتی بـه نـام                      

  .  ایجاد کنند »دمکرات ایران
ان انقالب، کمیته، انجمنهای اسالمی نیروی هوایی و مـردم          این کودتا و توطئه امریکا، توسط پاسدار      

  . کشف و درهم شکسته شد و در پی آن چندین افسر خلبان و افسران ارشد ارتش نیز دستگیر شدند
   )1359 تیر 21 –جراید (

جواد قدیری، از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق که در رژیم پهلـوی بـه زنـدان افتـاد و در                     ـ  11
زهره عطریانفر خواهر محمد عطریانفر همـسر قـدیری اسـت کـه بـا               . د رجوی قرار گرفت   کمون مسعو 

قدیری پس از پیروزی انقالب اسالمی خود را بـه دسـتگاه   . شاخۀ اصفهان مجاهدین خلق ارتباط داشت    
گفته . اطالعاتی کشور نزدیک کرد و اطالعات بسیاری را در خصوص کودتای نوژه از کشور خارج کرد               
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ه جواد قدیری فرماندهی عملیات اطالعاتی را به عهده داشت که قـصد آن تـرور حـضرت                  شده است ک  

  . توسط زنی به نام عفت غنی پور از بستگان دور خانواده همسر امام بود که ناموفق ماند) ره(امام
   )484و476-475گلپور چمرکوهی، (

   .بنگرید به خاطرات احمد سعادت در پیوست نهمـ 12
گـروه  «ی تشکیل شد و در آغاز به عنوان         دود دو سال پیش از پیروزی انقالب اسالم       گروه فرقان، ح  ـ  13

این نظریـه   . های دکتر شریعتی است     نها برخاسته از نگره    اساس نظریات سیاسی آ   .  شهرت داشت   »کهفیها
انـد، در     که هر کس انقالبی است، تشیع علوی دارد و سایرین همه محکوم به قبول عنوان تشیع صـفوی                 

فرقانیها بیـشترین بهـره را از ایـن نظریـه           . های انقالبی منحرف این دوره رسوخ یافت        ات سایر گروه  ادبی
اهللا مطهری و دیگر روحانیون را تحت این عنوان که آنان مدافع تشیع صـفوی هـستند،       بردند و ترورآیت  

را ، نماینده رسمی    آنان تمامی روحانیت موجود، منهای افراد انگشت شمار مانند طالقانی           . توجیه کردند 
  . دیدند تشیع صفوی می

سعید : سایر اعضای معروف آن عبارت بودند از      . سازمان اصلی فرقان روی دوش اکبر گودرزی بود       
، محسن سیاهپوش، حمید نیکنام، علی اسدی، بهرام تیموری، عبـاس           )ضارب هاشمی رفسنجانی  (واحد  

  .…ا رضوانی، امیر فعله نو تاش و عسگری، کمال یاسینی، سعید مرآت، حسن اقرلو، عبدالرض
زمان با رشد فزآینده نسل جدید مذهبی و متأثر از جریانهـای روز توانـست در شـماری از                این گروه هم  

و از آن جمله جـذب معلمـانی در مدرسـه جهـان آرا و               . ای را جذب کند     مدارس و مساجد تهران، عده    
ا پایگاهی بـه دسـت آورد کـه بـا مخالفـت      گودرزی تالش کرد تا در مسجد قب   . کسانی از مسجد رفعت   

فرقـان  . های اصلی فرقان بـود     مسجد رفعت نزدیک خیابان دولت یکی از پایگاه       . رو شد   شهید مفتح روبه  
معتقد بود که ضعف عمده تشکلها و سازمانهای انقالبی از مـشروطه تـا آن زمـان، عـدم وجـود نـوعی                       

نمود خارجی جنگ سراسری و دایمی      «: ت است از  اعتقاد توحیدی فرقان عبار   . آگاهی مکتبی بوده است   
  »روز تحقق استعدادها  «و قیامت با تعبیر   » موجودات برای حل تضادها و راه یافتن به تکامل برتر و باالتر           

تـوانیم    پـس از دیـد کلـی و طبیعـی مـی           «گیرند    آنان پس از ارایه برخی آیات نتیجه می       . شود  تعریف می 
علیت سعی عمومی موجودات به حساب آورد و از دیـد اجتمـاعی و              قیامت را مرحله تحقق ساعت یا ف      

دارتـرین و فراگیرتـرین و        تـرین و دامنـه      در رابطه بـا پیکـار خـونین انقالبگـران توحیـدی آن را نهـایی               
  » .ترین انقالب توحیدی و مرجع همه انقالبات تاریخی به حساب آوریم سازنده

برگزاری جلسات تفسیر قـرآن شـروع کـرد در پایـان             با   1355این گروه که فعالیت خود را از سال         
گیـری    از آن پس، گروه، افزون بـر تـالش بـرای پـی            .  به کار تدوین ایدئولوژی فرقان پایان داد       56سال  

کارهای ایدئولوژیک، به تحلیلهـای سیاسـی و درک شـرایط سیاسـی جهـان و طـرح اسـتراتژی جنـگ                      
  .  منتشر کرد1356 در اسفند فرقان به نام اش را مسلحانه علیه رژیم پرداخت و اولین نشریه

نخستین عاملی که فرقان را به رویارویی مسلحانه با جمهـوری اسـالمی کـشاند، قربـانی شـدن بـه                     
آزاد ساختن اسالم علی از اسارت      « همچنین تالش برای      .»ارزشهای راستین تشیع سرخ علوی    «اصطالح  
اهللا    که نتیجه آن ترور شخصیتهایی چون آیت        !شده بود عامل دیگر این مبارزه قهرآمیز عنوان       » آخوندیسم

نـی،   اهللا هاشمی رفسنجانی، سـپهبد محمـدولی قـره        اهللا مفتح، آیت    اهللا قاضی طباطبایی، آیت     مطهری، آیت 
  . بود) حسام(حاج مهدی عراقی و پسرش 

  .  دستگیر و به سزای اعمال خود رسیدند1358عوامل این گروه در پاییز سال 
  )93-88؛ گلپورچمرکوهی، 580-568، 511 جعفریان،(

در . از توابـع الیگـودرز بـه دنیـا آمـد          » دوزان  «  در قریه    1328اکبر گودرزی فرزند حسن، به سال       ـ  14
 رفت و پس از یک سال به تهـران آمـد و تـا                »خوانسار  « برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه         1351
او بـه دلیـل     . به تحصیل علوم دینـی پرداخـت      » حسینشیخ عبدال « و    »چهلستون« در مدارس    1356سال  
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رانی و کالسـهای تفـسیر        روحیات تند و هیجانی، خود را به حوزه علمیه محدود نکرد و جلسات سخن             

مسجد فاطمیه خزانه، مسجد الهادی خیابان شوش، مسجد شیخ هـادی،           (قرآن در مساجد مختلف تهران      
جلـسات و محفـل او در آن زمـان بـه نـام              . کرد  میبرگزار  ) مسجد خمسه قلهک، مسجد رضوان اتابک     

  . شد  شناخته می »گروه کهفیها«
گودرزی پس از پیروزی انقالب اسالمی بنا بر ایدئولوژی و مرام تدوین یافته فرقان بـه زعـم خـود                    

پرداخـت و بـه طـور مـستقیم در تـرور سـپهبد       ! » رژیم آخوندیسم«به مخالفت و رویارویی مسلحانه با  
» چوپـان زادۀ آزاده  «او که پدرش چوپـان بـود در میـان یـاران خـود بـه        . شرکت کرد   ره نی محمد ولی ق  
  . معروف بود
هـای فرقـان    های تلویزیونی به تبیین ایـدئولوژی و دیـدگاه    دستگیر شد و طی مصاحبه    1358او در پاییز    
   . اعدام شد3/3/1359او پس از محاکمه در . پرداخت

شبکه نفوذ بـه    (هاشم کالهی از نفوذیهای شبکه محمدرضا سعادتی        جواد منصوری معتقد است که      ـ  15
است که توانسته بود به حزب جمهوری اسالمی رخنه کنـد و فاجعـه              ) سیستم اطالعاتی و امنیتی کشور    

  .  پدید آورد1360انفجار حزب را در هفتم تیر 
آن تعیـین   ترین جلـسات حزبـی کـه دسـتور جلـسه              شبکه پس از دریافت خبر تشکیل یکی از مهم        

 نفـر از    120 تـا    100رئیس جمهور بعدی بود نسبت به طراحی انفجار دفتر مرکزی حزب هنگـامی کـه                
  . مدیران ارشد سه قوه در آن جمع بودند، اقدام کرد

   )، منصوری»…مختصری راجع« (
وی پس از اخذ دانشنامه افسری، در ارتش بـه          .  در رشت به دنیا آمد     1306ای به سال      جالل سجده ـ  16

 لشکر اهواز، مدتی هم فرمانده ضـداطالعات گـارد          2مدتی رئیس شعبه تجسس رکن      . خدمت پرداخت 
 مأمور به خدمت در ساواک شد که ریاسـت سـاواک زنجـان و ریاسـت                 1346در سال   . شاهنشاهی بود 

ای چهارمین و آخرین رئیس کمیتـه         سجده. ه مسئولیتهای وی در این سازمان بود      لساواک اصفهان از جم   
ای بـر کمیتـه       در دوران مدیریت سـجده    .  بازنشسته شد  16/11/1357ک ضد خرابکاری بود که در       مشتر

داران تیـپ نوهـد بـه         داران شهربانی، تعدادی از افـسران و درجـه          مشترک، به دلیل کمبود افسر و درجه      
  .منظور سرپرستی و خدمت در اکیپهای گشتی به کمیته مشترک منتقل گردیدند

. ن خدمتش در ارتش، ساواک و کمیته مشترک بارها مورد تشویق قرار گرفت            ای در طی دورا     سجده
  . اعدام شد30/9/1360وی پس از پیروزی انقالب دستگیر، محاکمه و در 

 در تهران به دنیا آمد و از نوجوانی با شرکت در            1330محمدصادق کاتوزیان فرزند ابوالفتح به سال       ـ  17
ی سیاسی و مبارزاتی سوق یافت و در پانزده سالگی با حضور            محافل و مجالس مذهبی به سوی فعالیتها      

 بـه دلیـل   1346در سـال  . هـایی علیـه رژیـم پهلـوی نمـود      در محفلی ده نفری، شروع به توزیع اعالمیه       
فعالیتهای به اصطالح مضره این محفل، او به همراه سایر اعضای گروه دستگیر گردیـد و سـه مـاه را در           

 وقتی در بازار مشغول به کار بـود بـا عـزت شـاهی آشـنا و نـسبت بـه او        1347در سال   . زندان گذراند 
کاتوزیان هنگامی که در بازار به فروشندگی اشتغال داشت موفق به اخـذ دیـپلم ریاضـی                 . سمپاتی یافت 

  . شد
 پـس از  24/10/1351 از طریق شاهی به عضویت سازمان مجاهدین در آمـد و در              1350او در سال    

از اصابت تیر به پای راستش، دستگیر شد و به موجب حکم دادگاه تجدیـد نظـر                 درگیری مسلحانه پس    
 از زنـدان آزاد شـد و بـه فعالیتهـای سیاسـی و               8/3/1352به سه سال حبس مجرد محکوم گردید و در          

   .مبارزاتی بازگشت
شـکری  «: نژاد چنین گفته است     مهدی خانبابا تهرانی در بیان خاطراتش در خصوص دستگیری پاک         ـ  18

را در حال بازگشت از قرارگاه مجاهدین، در اتومبیلی که رانندگی آن را یکی از اعـضای مجاهـدین بـر                     
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ماجرا به این ترتیب بـوده  . اند  شان بوده دستگیر کرده عهده داشته و همسرش نیز به عنوان پوشش همراه        

 و اتومبیـل    بـه شـکری   ] کمیته درسـت اسـت    [ بعد از ظهر، اتومبیل گشت سپاه        3 و   2که حدود ساعت    
شکری و دو سرنشین دیگر اتومبیل را هم از همان جـا            . کنند  حامل او مشکوک شده و آن را متوقف می        

مـسئول  [عزت شـاهی مـسئول کمیتـه        . دهند  به مرکز کمیته انقالب اسالمی در میدان بهارستان انتقال می         
ایی و دوسـتی داشـته، او را   که از زندانیان دوران شاه بوده و با شکری سابقه آشن  ] بازپرسی صحیح است  

و ایـن   » شکری مجاهد خوش آمدی   «: گوید  آن وقت به شکری می    . کند  شناخته و گویا با او روبوسی می      
خـاطرات مهـدی    (» .در واقع به نشانه آن بود که رژیم از همکاری شـکری و مجاهـدین اطـالع داشـت                  

   )80خانبابا تهرانی ، 
او هنگامی کـه دانـشجوی      .  در قزوین به دنیا آمد     1328 سیداحمد هاشمیان فرزند سید علی به سال      ـ  19

وی از  . بود به عضویت سازمان مجاهدین خلق در آمد       ) دانشگاه علم و صنعت   (هنر سرای عالی نارمک     
هاشمیان در جریـان تغییـر      . گاه دست ساواک به او نرسید        تحت تعقیب قرار گرفت اما هیچ      1351اسفند  

 57ی آورد و با شاخه کمونیستی سازمان همکاری نمود و در سـال              ایدئولوژی سازمان به مارکسیسم رو    
تشکیل شد یکی از اعضای مؤثر و رده باالی آن محـسوب            » سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر      «که  
یافـت، و بـه تبلیـغ و فعالیـت بـرای حـزب تـوده        ) حـزب تـوده  (ای  او بعد از مدتی مشی توده    . شد  می

  . گیر شدپرداخت، و پس از چندی دست
   ) 433؛ جعفریان، 126  ،تاریخچه مختصر گروهکها  ، سید احمد هاشمیان؛…جزوه عکس و (

برخـورد بـا    (برای اطالع بیشتر از این عملیات و کشف سالح و مهمات نگاه کنید به پیوست نهـم                  ـ  20
   .الدین میرباذل خاطرات سید کمال) گروهکها

ضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقـالب اسـالمی   فر، مهندس ساختمان و از اع       عباس یزدانی ـ  21
   .که اکنون مدرس دانشگاه علم و صنعت است

المالک، که برای تملک یابنده و یا برگردانـدن آن بـه صـاحبش احکـام                  لُقَطَه؛ مال پیدا شده مجهول    ـ  22
   .خاصی در کتب فقهی بر آن تعریف شده است

   .52بنگرید به سند شماره ـ 23
هانی از جمله کسانی اسـت کـه پـیش و پـس از انقـالب اسـالمی، شـاهی را خـوب                       ـ احمدعلی بر  24
  :شناسد و در این باب برای ما گفت می

کـرد، حاضـر      دانم عزت همواره در کمیته از فکرش برای تخلیه افراد اسـتفاده مـی               من تا آنجایی که می    «
 روش غیـر انـسانی و بـه          بزنـد و از    …ترین تلنگری به یک بازداشتی، منـافق، قاتـل و             شد کوچک   نمی

تعبیری از شکنجه استفاده کند، کسی را به زیر شالق بگیرد تا اعتراف کند، اصـالً عـزت در ایـن فازهـا                       
دانـم قبـل از انقـالب در          تـا آنجـا کـه مـی       . کـرد   اش اسـتفاده مـی      همیشه از فکر و تجربه    . کرد  سیر نمی 

 بودند، و کسانی جلوترآن مسائل را لـو         کرد که قبالً رو شده      بازجویهایش همیشه از مواردی صحبت می     
بعد از انقالب هم با دستگیرشدگان بـه زیرکـی برخـورد            . برای گفتن مطلبی پیش قدم نبود       . داده بودند 

  » .تر از بقیه بود ای که داشت موفق کرد و با دانش و تجربه می
   )1383مصاحبه با احمد علی برهانی، (

   .53بنگرید به سند شماره ـ 25
تحصیالت ابتدایی و اوایل دبیرستان     .   در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد       1328فالحیان به سال    علی  ـ  26

مشغول بـه تحـصیل   ) حقانی(را در آبادان گذراند و در چهارده سالگی به قم رفت و در مدرسه منتظریه            
، علوم حوزوی و دینی شد و از محضر حضرات آیات تبریزی، احمدی میانجی، جنتـی، جـوادی آملـی                  

او بـه   .  بهره برد و به درجه اجتهـاد رسـید         …مصباح یزدی، انصاری، شبیری زنجانی، وحید خراسانی و       
وی پس از پیروزی انقالب اسـالمی  . دلیل فعالیت علیه رژیم پهلوی دو بار در قم و اصفهان دستگیر شد            
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حـاکم شـرع    : دار مـسئولیتهای مختلفـی بـوده اسـت از جملـه             در ارکان مختلف قضایی و اجرایی عهده      

های انقالب اسالمی آبادان، باختران و خراسان، رئیس بنیاد مسکن آبـادان، رئـیس کمیتـه انقـالب           دادگاه
اسالمی، قائم مقام دادستان کل انقالب، قـائم مقـام وزیـر اطالعـات، دادسـتان ویـژه روحانیـت، وزیـر                       

  .، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری)1368-76(اطالعات 
   )3، 1043، شمـ رسالت؛ 6، 226، شمـ ابرار؛  641، 14، شمـ سالم؛ 242ور چمرکوهی، گلپ(

   .ارقام ذکر شده تخمینی وتقریبی است نه تحقیقی ـ 27
شاهی و برخوردهایی که منجـر بـه          های مدیریتی آقای عزت     برای اطالع بیشتر از خصلتها و دیدگاه      ـ  28

   . دهم و یازدهمگیری وی شد بنگرید به پیوستهای هشتم، کناره



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پیدایش 
، 1نـژاد   پیدایش سازمان مجاهدین خلق به فعالیت دانشجویانی چـون محمـد حنیـف            

 در شاخه دانشجویی نهـضت      …زادگان و   اصغر بدیع   ، مهندس عبدی، علی   2 محسن  سعید
  .گردد آزادی باز می

اهللا سـیدمحمود     پس از دستگیری شماری از اعضای مؤسس نهضت آزادی نظیر آیت          
 سـحابی و تنـی چنـد از اعـضای شـاخه      دکتر یـداهللا طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و     

، فرصـتی بـرای     1341نژاد و سعید محسن در سال         دانشجویی آن همچون محمد حنیف    
های مبارز برای اعضای شـاخه دانـشجویی      تبادل افکار در آشنایی با نظریات دیگر گروه       

  .شود فراهم می
 جــوان و پرشــور کــه شــیوه مبــارزاتی نهــضت آزادی یعنــی مبــارزات دانــشجویان

بویژه پـس از  . دیدند، به مخالفت برخاستند نتاریستی و رفورمیستی، را مناسب نمی      پارلما
جویانۀ سیاسـی      بر این باور رسیدند که مبارزات مسالمت       1342 خرداد   15وقایع خونین   

روسـت کـه      از ایـن  .  دست بـه اسـلحه بـرد        کارآیی الزم را ندارد و باید       مبتنی بر قانون،  
دهد که نهضت آزادی آخـرین گروهـی اسـت        اش هشدار می    مهندس بازرگان در دفاعیه   

هایی رو به رو خواهـد شـد          که به قانون اساسی اعتقاد دارد و از این پس دولت با گروه            
  .که هیچ اعتقادی به قانون اساسی و پارلمان نخواهند داشت

ناد به همین دفاعیه ادعا کردند که ما از اول بازرگـان را قبـول               بعدها مجاهدین با است   
آنها این دفاعیه را نقطه عطـف       . کردند  داری متهم     نداشتیم و او را به طرفداری از سرمایه       

  .دانند حرکت مسلحانه می
شوند که پـس از خالصـی از حـبس بـه دنبـال          زندانیان جوان در زندان هم عهد می      

از این رو پـس از آزادی از زنـدان جلـسات         . اف خویش باشند  کاری برای تحقق اهد     راه
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کننـد و بـه مطالعـه وسـیع کتابهـای سیاسـی و جنبـشهای                  مشترک بسیاری برگـزار مـی     
  .آورند بخش روی می رهایی

 اقـدام بـه عـضوگیری کـرده بـرای ایـن کـار بیـشتر بـر                   1344مجاهدین از اواسط    
ز شناسایی در کوه و یا در جلـسه هیئتـی،   آنها افراد را پس ا  . شوند  ها متمرکز می    دانشگاه

افـراد در اوایـل، کارشـان را بـا مطالعـه کتابهـای              . آوردنـد   عضویت در مـی   به  معرفی و   
کردند، کتابهای مارکسیـستی و نیـز متـون اسـالمی از جملـه کتابهـای           گوناگون آغاز می  

ح و  رفسنجانی و نیز شر      از هاشمی  سرگذشت فلسطین مطهری و عالمه طباطبایی، کتاب      
  .البالغه نهجتفسیر قرآن و 

خـواهیم مبـارزه کنـیم،         اعتراضاتی از افراد بلنـد شـد، کـه مـا مـی             47در اوایل سال    
آنهـا از   . باید دست به عمل بزنیم    ! خواهیم فیلسوف شویم، تا کی باید مطالعه کنیم؟         نمی

افـات   برخـی من    این کار با اعتقـادات مـذهبی      . اول هم برای مبارزه مسلحانه آمده بودند      
رو ایجـاد نارضـایتی در        از این . کرد  داشت اما برای بیشترشان هدف، وسیله را توجیه می        

آنهـا  . دانستند  انقالبی می   کردند و کمک به بینوایان و فقرا را عمل ضد           مردم را تشویق می   
زن (ای سقوط کند و راننده آن بمیرد خـانواده او             معتقد بودند که مثالً اگر ماشین به دره       

شوند و این ناراحتی و نفرت به سوی مخالفت با دستگاه حاکمه              ناراحت می ) اش و بچه 
با همین تفسیر تا زمانی که مـذهب در راسـتای هدفـشان بـود مـذهبی                . شود  هدایت می 

گفتنـد مارکسیـسم علـم      . ای هم جلو آمدند، اما بعد کمونیست شـدند          بودند و تا مرحله   
آنهـا اصـالت را بـه مبـارزه آن هـم            . یستگوی نیازهای ما ن     مبارزه است و مذهب پاسخ    

الگـوی  .  آنها مبارزه حـق و باطـل نبـود     مبارزه. داری و امپریالیسم دادند     مبارزه با سرمایه  
آنها جنبشها و حرکتهای خلقی نظیـر جبهـه آزادیـبخش فلـسطین و جبهـه آزادیـبخش                  

. نبودبرقراری حکومت اسالمی هدف آنها      .  بود …کنگ و   الجزایر جبهه آزادیبخش ویت   
 بودنـد کـه      از اول هم به این نتیجه رسـیده       . دنبال حکومتی شبیه حکومت الجزایر بودند     

کردند، به دوگانگی بـا مـردم    خورد، اما اگر آن را طرح می جامعه مذهبی به دردشان نمی   
لذا معتقد بودند که باید طوری حرکت و جو را هـدایت کـرد کـه مـردم بـه                    . افتادند  می

  .ای جدید بکنند  تا بتوانند اعالم جبهه الزم برسند آمادگی
از ابتدا چپ و مارکسیـست بـود   گذاران سازمان بود که   از زمره بنیان   3مهندس عبدی 

 به وضعیت دوگانه سازمان ایراد گرفت و آن را           مجاهدین بعد از چند سال همراهی با     و  
تمـام طـرز    او به مرکزیت سازمان اشکال کرد که ما         . نه مذهبی و نه مارکسیستی دانست     

مان مارکسیستی است فقط ظاهر مذهبی داریم و من با این وضـع               تفکر، تحلیل و مسائل   
لذا او  . مان را مشخص کنیم، اما آنها قبول نکردند         بیایید موضع . توانم کار کنم    دوگانه نمی 

. ای بود که بر سازمان وارد شد        این اولین ضربه  .  از سازمان کناره گرفت    48از اوایل سال    
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 پس تالش شد که نام عبدی به عنوان یکی از بنیـان گـذاران از کتـب و جـزوات                     از آن 
  .سازمان حذف شود

 و 50من تا سـال  : پرویز یعقوبی یکی از سردمداران مجاهدین در زندان به من گفت     
یک بار از . کرد او در شرکتی کار می. رفتم ام خیلی به سراغ عبدی می       تا قبل از دستگیری   
تو با فکر خـودت و مـا        : به او گفتم  . ان برگردد و با ما همکاری کند      او خواستم به سازم   
  .توانیم با هم کار کنیم، اما او قبول نکرد با فکر خودمان، می

 او را در ارتبـاط بـا اعالمیـه    52 ـ  53عبدی فعالیت مسلحانه نداشت، گویا در سال 
ی از زنـدان رفـت      او بعـد از آزاد    .  سال زندان هم محکوم شد     5/1میتینگی گرفتند و به     
بعـدها از او هـیچ   . زن گرفت و فعالیت سیاسی را کنـار گذاشـت      . دنبال زندگی خودش  

  .اسمی در سازمان به میان نیاوردند
یعقوبی گفـت بعـد از      . عبدی واقعاً نقش مؤثری در ترجمه متون مارکسیستی داشت        

سائل شدن از عبدی به سراغ مهندس بازرگان رفتـیم تـا او در خـصوص تبیـین مـ                    جدا  
بازرگان گفت من حاضر نیستم با شما کـار کـنم، شـما             . ایدئولوژیک با ما همکاری کند    

. ام را در بیـاورم      ام باشـم و خـرج زنـدگی         خواهم دنبال زنـدگی     منحرف هستید، من می   
مـا بـه هـیچ کـس ایـن          . دهیم، فقط مطلب بنویس و به ما بده         ما به تو حقوق می    : گفتیم

ان قبول نکرد و گفت هر کسی بخواهد با شما کار کند باید             بازرگ. دهیم  مسئله را لو نمی   
  .مخفی باشد و من حاضر به کار مخفیانه نیستم

  
  هواپیماربایی

 بـرآن شـدند تـا افـراد       49مجاهدین در پی رسیدن به الگوهایی مانند الفتح، در سال           
 در های نظامی ـ آموزشی الفتح  خود را از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس به پایگاه

ای خطرنـاک روی    بر سر این موضوع حادثـه     1349در آبان   . مرز سوریه و لبنان بفرستند    
فارس رفته بودند، در دبـی بـرای          نشینهای خلیج   چند نفر از افراد سازمان که به شیخ       . داد

این افراد که برای شناسـایی و یـافتن راهـی           .  پا کردند    و  ای و پایگاهی دست     خود خانه 
احتیـاطی،    تجربگی یا عوامل دیگر و یـا بـی          نان در دبی بودند، براثر بی     برای رسیدن به لب   

تعدادی شناسنامه، گذرنامه، مدارک و مهرجعلی و کتابهای کمونیستی با خـود بـه آنجـا                
گشتند، در روزهای آخر اقامت آنها، در         آنها مدتی در دبی عالف بودند و می       .  بودند  برده

کنند و  شود و آنها را دستگیر می  به آنها مشکوک می   شود و پلیس نیز       بازار دبی دزدی می   
های جعلی بـه دسـت        بعد در بازرسی خانه آنها آن مدارک و شناسنامه        . برند  به زندان می  
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 بـود و جـزء تیـول          عربی بـه اسـتقالل نرسـیده         متحده  در آن زمان هنوز امارات    . آید  می
  .گلستان بودندهای دبی زیر نظر پلیس ان آمد و شرطه انگلیس به حساب می

شوند از طریـق      اما آنها موفق می   . اندازد   را به زندان می    4پلیس شش نفر دستگیر شده    
دو ـ سـه نفـر بـرای نجـات آنهـا بـه دبـی         . چیهای زندان با بیرون تماس بگیرند نظافت

شـوند کـه زنـدانیان در         گیرند متوجه می    روند و با پیامی که ایشان از داخل زندان می           می
ساواک هـم یـک نفـر را بـه دبـی            . شوند   در چه زمانی به ایران منتقل می       چه تاریخی و  

  .فرستد تا زندانیان را تحویل بگیرد می
 مأمور از سازمان مجاهدین به طریقـی  5هنگام انتقال زندانیان به ایران ـ سه نفر ناجی 

در میانـه راه هنگـامی کـه هواپیمـا بـر فـراز              . شـوند   موفق به حضور در آن هواپیما مـی       
  کنند، ابتـدا در کویـت سـوختگیری         فارس در پرواز بود اقدام به ربودن هواپیما می          یجخل

عراق اجازه نشستن بـه آنهـا در فرودگـاه بغـداد را نـداد و آنهـا           . روند  کرده به عراق می   
عـراق بـا توجـه بـه روابـط          . ای بیابانی در عراق فرود بیاینـد        مجبور شدند تا در محوطه    

. کـرد   ن داشت از هواپیما ربایان استقبال اما بعد آنهـا را بازداشـت            ای که با رژیم ایرا      تیره
خواستند   بودند، زیرا نمی    چرا که آنها حاضر به همکاری با عراق نشده و مصاحبه نکرده             

بـود کـه ایـشان        لذا دولت عراق به آنها مشکوک شـده پنداشـته           . از نظر امنیتی لو بروند    
ترک هواپیما با خدمه و حتی آن مقـام امنیتـی   مجاهدین هنگام . جاسوسان ایرانی هستند 

آنها را به بازداشـتگاهی  .  بود ظن عراقیها افزوده بودند، و این به سوء   ایرانی روبوسی کرده  
برده به شدت شکنجه کردند اما آنها حاضر به افشای ماهیت واقعی خود نشدند و فقـط                 

بعـد از ده ـ بیـست    . نان بروندخواهند به سوریه یا لب اعالم کردند که ایرانی هستند و می
یابنـد و بـه لبنـان         روز باالخره ایشان با وساطت نماینده الفتح از این مخمصه نجات می           

  .روند می
 نفر از مجاهدین موفق شدند به لبنان و سـوریه رفتـه و   32 ـ  30در آن سالها حدود 

  .و برگردندهای الفتح آموزشهای نظامی ببینند  در مرز با فلسطین اشغالی در پایگاه
  

  1350ضربه شهریور 
های گروه جزنی برای مطالعه و شناسایی منـاطقی            تعدادی از بچه   49در اواخر سال    

شان ته  بعد از مدتی که آذوقه. شوند روند و در جنگلهای سیاهکل مستقر می      به شمال می  
ایـن  در بین راه مأمورین ژاندارمری به       . شوند  کشد، دو نفر برای خرید راهی شهر می         می

آیـد ، ایـن دو نفـر کـشته یـا زخمـی                شوند و درگیری به وجود می       دو نفر مشکوک می   
رفقای دیگر که در جنگل منتظر بودند با دریافـت خبـر درگیـری آن دو نفـر،                  . شوند  می
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شـاید اگـر ایـن احـساس بـه          (کنند که شناسایی شده و در محاصره هستند           احساس می 
، لـذا بـا     )داد   هرگـز وقـایع بعـدی رخ نمـی         کردنـد   آمد و شتابزده عمل نمـی       وجود نمی 

پردازند، که در نتیجه تعدادی کـشته و زخمـی و بقیـه               مأمورین به رویارویی مستقیم می    
  .شوند هم دستگیر می

شود از آنان به نام گروه سیاهکل یـاد           در دادگاهی که برای دستگیرشدگان برگزار می      
خلـق را انتخـاب       چریکهـای فـدایی   اما بعدها در زندان خودشان نشستند و نام         . شود  می

بینی شدند و گفتند که ما نباید از          مجاهدین در برابر واقعه سیاهکل دچار خودکم      . کردند
اینها عقب بمانیم و سعی کردند پس از آن از کارهای تئوریک خود کـم کـرده و بیـشتر                    

مـراد    ی اهللا از اینجا به بعد پا    . برای این منظور نیازمند اسلحه و مهمات بودند       . عمل کنند 
  .شود  به میان کشیده می6دلفانی

.  در زندان با ایـن شـخص آشـنا شـده بودنـد      42 و   41مؤسسین سازمان در سالهای     
او پـس از آزادی از      . دلفانی از اعضای حزب توده بود که به همکاری با ساواک تـن داد             

 جمـع  زندان با استفاده از آشنایی و دوستی که از قبل بـا مؤسـسین سـازمان داشـت بـه         
  .ایشان رخنه کرد و اعتماد و اطمینان آنها را به خود جلب کرد

زدگـی افتـاد، برنامـه عملیـات          وقتی بعد از حادثه سیاهکل، سازمان به ورطـه عمـل          
.  ساله را در دستور کار خـود گنجانـد         2500گسترده و خرابکاری و انفجار در جشنهای        

او قـبالً ادعـا     . شد  به دلفانی مراجعه    لذا  . برای این منظور به اسلحه و مهمات نیاز داشت        
تواند با اسـتفاده از ارتباطـات و نفـوذ خـود در منـاطق                 بود که در صورت نیاز می       کرده  

وی بـرای جلـب اعتمـاد و        . مرزی کرمانشاه، برای سازمان سالح و مهمات تـأمین کنـد          
رزی و های سـازمان را بـه نقـاط مـ     اطمینان بیشتر حتی یکی ـ دو مرتبه تعدادی از بچه 

آماده کرده بـود    ) از اوباش یا ساواکیها   (ای را هم      از قبل عده  . های کرمانشاه برده بود     کوه
خواست وانمود کنـد ایـن گـروه مـسلحانه در      او می. که در کوه باشند و تیراندازی کنند      

  .کوه تحت فرمان هستند
 ـ   یکی. دگذاشتن های خود را به راحتی با او در میان می پس از آن مجاهدین خواسته

دو بار هم سالحهایی را در اختیار سازمان گذاشت، جالب اینکـه او ایـن سـالحها را از                   
البته ساواک . است گفت که مثالً از فلسطین یا افغانستان آورده        ولی می . ساواک گرفته بود  

داد اما  داد فشنگ هم می داد؛ وقتی اسلحه می   کند و جنس جور نمی      دانست که چه می     می
به غیر از ایـن، او چنـدین حرکـت و تاکتیـک             . خورد  ها نمی    که به آن اسلحه    فشنگهایی

بود به آنها انتقال داد؛ اینکه آدرسها را نباید           تشکیالتی و امنیتی را که از ساواک یاد گرفته        
 یک بار هم او با …کس بداند، یا به کارگیری اسم مستعار و نحوه استفاده از تلفن و              هیچ

ها را بـه خـودش در         گوید زنش است و این زن اسلحه        شود و می    خانمی وارد گاراژ می   
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همـین امـر موجـب      . کنیم  یعنی ما مسائل امنیتی را خیلی رعایت می       . زیر چادر بسته بود   
شد که پس از آن مجاهدین به فکر استفاده از خانمها بیفتند، لذا شروع به عضوگیری از                 

  .ی راه دادندهای تیم میان خانمها کردند و تعدادی را به خانه
هـای سـازمان      گیرد و از بچه      ساله شاهنشاهی او تماس می     2500در آستانه جشنهای    

بودند اگر یک مقـدار بـه         آنها هم گفته    . پرسد  هایشان در روزهای جشن می      درباره برنامه 
 ساواک که از موضوع مطلـع شـد از          …ما اسلحه برسد قصد داریم کارهایی انجام دهیم       

ای را در یـک شـب بـه چنـد             حمله گسترده . عاً دست به کاری بزنند    ترس اینکه آنها واق   
آمـدهای    و  ها و ارتباط آنهـا قـبالً توسـط رفـت            این خانه . خانه تیمی سازمان صورت داد    

رسید که مجاهدین امکان عملیات ندارند        اگر ساواک به این باور می     .  بود  دلفانی لو رفته  
خت تا با نفـوذ بیـشتر، تعـداد بیـشتری را     اندا چند صباحی عملیات خود را به تأخیر می    

بـود کـه مجاهـدین بـه غیـر از دلفـانی از              ولی ساواک فهمیده  . شناسایی و به دام بیندازد    
 بودند بـه مقـداری       کانالهای دیگر بویژه از طریق اعضایی که قبالً به سوریه و لبنان رفته            

در . نها درنـگ نکردنـد    اند و از بیم غافلگیری، در حمله به آ          سالح و مهمات دست یافته    
 امن آنها حمله کردندو تعداد زیادی از کـادر مرکـزی و    یک شب به هفت ـ هشت خانه 

از مرکزیت سازمان سه ـ چهار نفر بیشتر نماندند از جمله خـود   . اعضا را دستگیر کردند
 سیدی کاشانی سنش از همه باالتر       …نژاد، احمد رضایی، سیدی کاشانی و       محمد حنیف 

  .گفتند می» سیدبابا کاشانی« اول در تشکیالت به او بود لذا از
  7 .دلفانی هم بعد از این قضیه غیبش زد

در ایــن وضــعیت نفــرات باقیمانــده در مقابــل عمــل انجــام شــده قــرار گرفتنــد و  
پیمانانشان ساکت بنشینند، و به فکر راهـی          توانستند در قبال دستگیری دوستان و هم        نمی

گیـری پـسر اشـرف        بعد از مطالعه و بررسی زیاد، گروگان      . ندبرای آزاد کردن ایشان بود    
تحلیل آنها این بود که شاه در برابر اشرف ضعیف اسـت و اگـر مـا در ایـن                    . مطرح شد 

تواند در برابر درخواست اشرف مبنی بر معامله بر سر آزادی             طرح موفق شویم، شاه نمی    
رفتن پـسر اشـرف،     طرح آنهـا ایـن بـود کـه پـس از گروگـان گـ               . پسرش مقاومت کند  

  .درخواست هواپیما کرده و او را به فلسطین، اردن یا سوریه ببرند
ای نداشـتند و فرصـتی هـم نداشـتند کـه       تجربه. این اولین کار آنها در این زمینه بود    

از یک آژانس کرایه اتومبیل، یک سـواری کرایـه کردنـد و             .  ببینند  بروند در خارج دوره   
 ورزشـکار بـود و   8اما پـسر اشـرف  . ت، دست به کار شدندبعد از کلی شناسایی و مراقب   

اندازی کشیده شد، پیرمرد سرایداری هم که در آنجا بود دخالت             کار به تیر  . مقاومت کرد 
در این زمان پلیس از راه رسید و مهاجمان فرار کردند، شماره ماشـین              . کرد و کشته شد   
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زادگـان   علوم شـد کـه بـدیع   آژانس کرایه دهنده مشخص شد بعد م. به دست پلیس افتاد  
  .اتومبیل را کرایه کرده بود

او را  .  را دستگیر کنـد    9زادگان  اصغر بدیع   شهربانی با تعقیب و مراقبت موفق شد علی       
داد که قـبالً سـاواک در    او اطالعاتی را در اختیار شهربانی قرار      . به شدت شکنجه کردند   

العات سوخته را در اختیـار آنهـا        دستگیری شهریور به آن دست یافته بود، به عبارتی اط         
  .گذارده بود

بقیـه کـادر    . زادگان ناامیـد شـد او را بـه سـاواک تحویـل داد               شهربانی وقتی از بدیع   
مثالً سیدی کاشانی، علیرضا تشید و چند نفر دیگـر   . مرکزی هم به ترتیبی دستگیر شدند     

برق تهـران را قطـع   روند تا با انفجار دکل برق فشارقوی،  هنگامی که به شمال تهران می   
آنها با توجیهـات گـردش و عیاشـی در صـندوق عقـب ماشـین                . شوند  کنند دستگیر می  

افتند، در قـسمتی از ماشـین هـم کولـه             گذارند و با ظاهر تفریحی به راه می         مشروب می 
کنند، با این حال پاسگاه ژاندارمری آن منطقه به ایشان            پشتی و کفش کتانی جاسازی می     

دهند، یک بطری مشروب هم       ها خود را مست و الیعقل نشان می         چهب. شود  مشکوک می 
پشتی   کنند؛ کفش کتانی و کوله      مأموران ماشین را بازرسی می    . کنند  به مأموران تعارف می   

در این  . کنند  شوند و آنها را دستگیر می       آید، مشکوک می    با مستی و عیاشی، جور در نمی      
ور   کند و بعد به سوی مأموری حملـه          می مرحله علیرضا تشید شروع به پرخاش و تندی       

ای هـم بـه       کند و گلولـه     شود تا اسلحه او را بگیرد و بگریزد، اما مأمور تیراندازی می             می
  .برند خورد، او را به بیمارستان و بقیه را به زندان می سیدی کاشانی می

  تنها عضو این مرکزیت است، که از ضربات        10بعد از این ماجراجویی، احمد رضایی     
کند تـا اعـضای باقیمانـده سـازمان را            برد و خیلی تالش می      ساواک جان سالم به در می     

  . کند یافته تجدید سازمان
  

  کشتی توفان زده
 1350ضربات پی در پی ساواک به سازمان مجاهـدین در فاصـله شـهریور تـا آبـان         

) دانچه در درون و چه در بیرون زن       (شرایط جدیدی را برای رهبران و اعضای سازمان         
  .پدید آورد

نژاد، در میان خود اعضا حرف و حـدیثهای بـسیاری             بعد از دستگیری محمد حنیف    
ای، مطالـب     گفتند حنیف بدون تحمل فشار و شکنجه        در گرفت ازجمله اینکه برخی می     

  .بسیاری را در اختیار ساواک گذاشته و از خود ضعف نشان داده است
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گفتند، او بر این باور بود که؛ مایی      در زندان   نژاد    برخی در نتیجه بحثهایشان با حنیف     
که در رأس کار بودیم، با اعتقادی خدشه ناپذیر به دنبال مبارزه مسلحانه بـودیم و چنـد                 
سال سابقه کار تئوریک فشرده و تجربیات دیگر داشتیم و به این سادگی دستگیر شدیم،               

تـر از مـا       پذیر  اند ضربه   یماندهتری از ما بودند ودر بیرون باق        که در سطح پایین     پس کسانی 
شـوند و یـا بـه شـکلی تلـف         شوند یا فراری مـی      روند کمونیست می    هستند، اینها یا می   

لذا قبل از اینکه آنها به این ورطه بیفتند، بهتر است بـه زنـدان بیاینـد چهارتـا                   . شوند  می
تواننـد در    مدتی زندانی بکشند، ببینند مـی     . شالق بخورند و با شرایط عینی مواجه شوند       

تر به کار خواهند پرداخت،  این راه بمانند یا نه؟ اگر توانستند که با تجربه بیشتر و محکم        
  . صورت بهتر است که به زندگی عادی برگردند و خود را تلف نکنند در غیر این

گفتند او را   می. کردند  این قبیل نظریات حنیف را دوستان وی در زندان برایم نقل می           
آوردند تا نصیحتمان کند که؛ مطالب خودتان را بگویید           تفکر باالی سر ما می    گونه    با این 

ایم، کسانی هم که بیرون هـستند توانـایی ادامـه راه را ندارنـد،                 ما دیگر تقریباً تمام شده    
  .داند، شما بیخودی فشار را تحمل نکنید، اذیت نشوید ساواک همه چیز ما را می

های اصـلی باقیمانـده سـازمان         کردم، مهره    می در مدتی که من با مجاهدین همکاری      
، محـسن فاضـل، وحیـد افراختـه، عبـاس جـاودانی، محمـد یزدانـی                 11چون بهرام آرام  

خیلی مفـت بعـضیها   . نژاد خیانت کرده است  بر این باور بودند که حنیف …و) یزدانیان(
 از طریـق    نژاد بود، سـاواک خـود       ترین ایشان حنیف    اما به نظر من سالم    . را لو داده است   

نفوذ به سازمان اطالعات الزم را درباره همه افراد سازمان به دسـت آورده بـود، و اگـر                   
نژاد در برابر ساواک کوتاه آمده و حرفی زده است، فقط به خاطر اصـالح برخـی                   حنیف

  .امور و نیز کمتر اذیت شدن افراد بوده است
 بیرون زنـدان باشـند، حتـی    ها در اما دیدگاه دومی هم بود با این تعریف که اگر بچه       

این .  ست که به زندان بیایند و به پوچی بیفتند ا اگر در دامن کمونیستها بیفتند بهتر از آن 
رضـا  . دید  دانست، مانعی بر همکاری با مارکسیستها نمی        دیدگاه چون مبارزه را اصل می     

ی شـده از  از این رو تالش کرد تـا بـه هـر شـکل    .  از طرفداران این دیدگاه بود12رضایی
  .زندان خارج شود

گفتند کـه خـود سـاواک         درباره فرار رضا رضایی هم برخی بد بینیهایی داشتند و می          
امـا  . طراح این ماجرا بوده و او با نقشه و همکاری ساواک دست به این کـار زده اسـت                  

تـرین    در درگیری با سـاواک بـزرگ    1352من این امر را قبول ندارم، و مرگ او در بهار            
او با قال گذاشتن مأمورین توانـست از دسـت آنهـا           . نادرست بودن این تفکر است    دلیل  

بگریزد، وی در زندان به این نتیجه رسیده بود که تشکیالت بایـد نجـات یابـد و اصـالً                    
تحلیل درون سازمانی وی آن بود که دستگیر شـدگان          . ریزی شود   تشکیالت جدیدی پی  
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برونـد و سـازمان را از نـو احیـا کننـد، اگـر             به هر نحوی که شده است از زندان بیرون          
ها و امکانات را در اختیار چریکهـای فـدایی خلـق قـرار                خواهید؛ بچه   توانید و نمی    نمی

  ! دهید و با آنها همکاری کنید
باشد، و بایـد بـه        دهی مجدد می    دانست که چنین شخصی قادر به سازمان        ساواک می 

روسـت کـه    بد گمانی فرار رضا رضـایی از آن . کردند هر ترتیبی که بود او را متوقف می    
اما . گفتند این طرح و نقشه خود ساواک است، تا به این ترتیب به احمد دست بیابند                 می

گفتند که قرار شد رضایی برای انتقال تجربه و نیز ادامه راه              خود مجاهدین در زندان می    
از این روسـت    . کرد   می دهی به بیرون برود، و برای این کار تظاهر به همکاری            و سازمان 

کرد که حاضر به همکاری است، و حاضر به شناسایی افـراد              که رضا رضایی وانمود می    
ها و برادرم خواهم خواست که خود را  او گفته بود که اگر من بروم بیرون، از بچه . است

  . معرفی کنند
ـ                  وده حال به واقع پیدا نیست که این طرح و نقشه فرار رضا چقدر از طرف ساواک ب

است؟ به هر روی به بهانه همکاری با ساواک او را چند روزی به بیرون زندان و داخـل       
خوابیدند تا با آمدن احمد او را         مأمورین چند شبی هم در خانه رضایی می       . برند  شهر می 

در آنجـا  . برنـد  بعد از سه ـ چهار روز، او را به خیابـان بـوذرجمهری مـی    . دستگیر کنند
اشت، یک در آن در خیابان بوذرجمهری بود و در دیگر آن به بـازار     حمامی بود دو در د    

گوید ممکن است برادرم در حمام باشد، من سری بزنم و  رضا می. شد نوروزخان باز می  
رود و از در بازار نوروزخان     او به داخل حمام می    . کنم  بیایم، شما اینجا باشید خبرتان می     

باز هم  . (یکی از رفقا در آنجا منتظرش بود      . شود، گویا هماهنگی هم شده بود       خارج می 
دانستند کـه آن   معلوم نیست که پای ساواک در کار بوده است یا نه؟ آیا آنها به واقع نمی     

شـود و بـه بـرادرش         وبه این ترتیب رضا موفق به فرار مـی        !) حمام دو در داشته است؟    
 قـراری در محاصـره      احمد بر سر  . همکاری دو برادر زیاد طول نکشید     . پیوندد  احمد می 

به ایـن   [شود    کشد و او شهید می      گیرد، کار به درگیری و تیراندازی می        مأمورین قرار می  
 خود رضا رضایی هم یک شـب در خانـه مهـدی             ].ترتیب او اولین شهید سازمان است     

تقوایی در اطراف خیابان غیاثی در محاصره افتاد، درگیر شد و هنگـام فـرار بـا اصـابت                   
  .، جان باختگلوله مأمورین

: گفتنـد   امثال رضا رضایی و دیگر رهبران سازمان در پی مبارزه مکتبـی نبودنـد، مـی               
خواهیم حکومت اسالمی تشکیل      لذا هیچ وقت هم نگفتند که ما می       » مبارزه اصل است  «

طبقه توحیدی در شرایط آرمانی، بر        به حداکثر چیزی که قایل بودند، حکومت بی       . دهیم
هرکسی که با امپریالیسم مبارزه کند، اعم از مذهبی یا غیرمذهبی،           گفتند    همین اساس می  

کسانی هم که بـا     . توان به یکدیگر کمک کرد      خط است و می     از نظر استراتژیک با ما هم     
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هایی که با ما وحدت استراتژیک دارنـد و در خـط مبـارزه بـا امپریالیـسم جهـانی                      گروه
.  مرتجع و در خط امپریالیسم هـستند       هستند مخالف باشند، اعم از مذهبی و غیرمذهبی؛       

ای بـر روش   مقدمـه رو است که کتابهای آقایان مطهری، عالمـه طباطبـایی، ماننـد           از این 
 برای افراد و اعضای سازمان غیر از کادر مرکـزی ممنـوع             … و تفسیر المیزان  و   رئالیسم

که اگر این شان این بود  پرسیدم جواب و تحلیل وقتی من از علت این ممنوعیتها می     . بود
داشت، و مـا      کتابها و اگر این مذهب تحرکی داشت، خود این آقایان را به تحرک وا می              

دیدگاه ایشان را قبول نداریم چرا که آنها مخـالف کمونیـسم هـستند، پـس در راسـتای                   
ها سمی    منافع امپریالیسم قرار دارند، لذا خواندن مطالب ایشان برای زیربنای فکری بچه           

 زندان هم افراد سازمان بیشتر از همان کتابهای مارکسیستی بسیار ساده            در. و مضر است  
 استفاده   است  نسل میمون   از انسان و   انسان چگونه غول شد   و پیش پا افتاده مثل داستان       

 دکتـر یـداهللا سـحابی را      تکامـل خیلی هم کـه وضعـشان خـوب بـود کتـاب             . کردند  می
با موضوع کتاب، علمی برخورد نشده : فتندگ گرفتند و می خواندند، به آن هم ایراد می می

  .است
های دست اول سازمان بود که همه دستگیر، اعـدام و یـا در درگیـری          این وضع بچه  

، بهـرام آرام،    13اما در بیرون از زندان، بازماندگان سازمان مثـل فرهـاد صـفا            . کشته شدند 
خودشـان در   خواسـتند      از جمله افرادی بودند که مـی       …وحید افراخته، محسن فاضل و    

دهی کننـد، و از تجربیـات    خالء رهبران اصلی، سازمان را احیا و هدایت و از نو سازمان   
  .مند شوند دستگیر شدگان هم بهره

  
  پروسه تغییر ایدئولوژی

 بود که به ده سال زندان محکوم شد و 50 دستگیر شدگان شهریور   ء جز 14تقی شهرام 
  . بعد او را به زندان ساری منتقل کردند

از گروه مارکسیستی ستاره سرخ و بـه قـول          (م در زندان ساری با حسین عزتی        شهرا
این دو یک زندانبان به نام ستوان احمدیان را با خود همـراه             . دمخور شد ) میثمی طوفان 

ظـاهراً سـاواک از ایـن تغییـر و تحـول و             . شـوند   این سه ظاهراً با هم رفیق مـی       . کردند
  .همراهی اطالعی نداشت

 زندانیان تبعیدی را جمعی به صورت ده ـ بیست نفـره بـه برازجـان،     معموالً ساواک
داد، اما جای شبهه است که چطور در این مـورد،              انتقال می  …مشهد، کرمانشاه، شیراز و   

  . به ساری تبعید کرد) دونفره(فقط شهرام را از مجاهدین وعزتی را از مارکسیستها 
ن دو نفـر را بـه دفتـر خـودش           یک شب ستوان احمدیان که افسر نگهبـان بـود، ایـ           

عزتـی  . کنـد   کند و بعـد خـود بـا ایـن دو فـرار مـی                جا می   نگهبانها را هم جابه   . آورد  می
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مارکسیست بود، گویا احمدیان هم مذهبی نبود و تمایالت چپ داشت، اما شهرام که از               
هـای    ایـشان بـا خـود تعـدادی از اسـلحه          . شـود   سازمانی مذهبی بود، با آنها همراه مـی       

  .برند خانه زندان را نیز می هاسلح
های سازمان را از جمله افراختـه و فاضـل             الباقی بچه  52شهرام پس از فرار در سال       

. خوانـد   کند، و خود و سازمان را به بازکاوی و باز بینـی فرامـی               را به دور خود جمع می     
ه رسد که مذهب در کارکردی که از خـود در سـازمان نـشان داد                شهرام به این نتیجه می    

توان کار تشکیالتی کرد و تا        رسد که با مذهب نمی      او به این نتیجه می    . موفق نبوده است  
ایـن  . شـود   در آخر هم آدم به یک عنصر محافظه کار و ترسو بدل مـی             . آخر راه را رفت   

هـایی را در آنهـا        ها راه باز کرد و شـک و شـبهه           طرز تفکر شهرام، آرام آرام در دل بچه       
 نوشـت و رسـماً سـازمان را         تغییـر مواضـع ایـدئولوژیک     بی به نام    شهرام کتا . زنده کرد 

  .تشکیالتی مارکسیستی اعالم کرد
اگـر  . ز عقیده واقعی خـود بـیم داشـتند        کسانی که تا آن زمان در زندان بودند، از ابرا         

 البالغـه   نهجخواندند، اگر     خواندند مصلحتی و سیاسی بود، و بدون وضو هم می            می نماز
 کاظم شفیعیها   خواندند، از جمله    کردند ولی نمی    ردند فقط به آن نگاه می     ک  و قرآن باز می   

از ) اسـقف (مردیـان   العابدین حقـانی و علیرضـا ز         از زندان مشهد، زین    15 حسن راهی  و
  . سازنوری و بهمن بازرگانی از مرکزیتشیراز احمد بنا

 کـرده   تغییر ایدئولوژی سازمان موجب شد تا آنها آشکارا و علنـی اظهـار المـذهبی              
  .خوانند رسماً اعالم کنند که مارکسیست هستند و نماز نمی

ساواک همـه  . مجاهدین مارکسیست در زندانهای مشهد، شیراز و قصر پراکنده بودند 
سران آنهـا را از قـصر       . ایشان را از شهرستانها جمع کرد و به زندان قصر در تهران آورد            

ایط تضادی در میـان آنهـا بـه وجـود     در این شر. به اوین برد و مقداری محدودشان کرد   
خواستند همچنان سیاست صبر و انتظار را  برخی می. آمد و بین خودشان اختالفاتی افتاد 

از . پیشه کنند و یکی دو سال دیگر هم به نماز خواندن ادامه دهند، تا آبروریـزی نـشود                 
یـستی خـود را   اما آنها که دیگر رسماً هویت مارکس    . که چنین کنند  . خواستند  بقیه هم می  

اعالم کرده بودند و از بیرون زندان هم توسط سازمان و تشکیالت پـشتیبانی و حمایـت      
خوانیم، تـا حـاال هـم اشـتباه کـردیم کـه               ما دیگر نماز سیاسی نمی    : گفتند  شدند، می   می

کردیم، تـا حـاال هـم         خواندیم، منافق بودیم، ما باید از اول موضع خودمان را آشکار می           
های بیـرون     گفتید که نماز بخوانید تا بچه       ندیم به خاطر این بود که شما می       اگر نماز خوا  

کاری   اند دیگر ضرورتی برای پنهان      های بیرون خود به این امر رسیده        نبرّند، حاال که بچه   
  .ما نیست
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، 16های مذهبی مثل مجید شریف واقفـی        در بیرون زندان و در برابر این حرکت، بچه        
بالطبع مارکهـا و انگهـایی      . ید شاهسوندی ایستادگی کردند    و سع  17مرتضی صمدیه لباف  

اش را هـم از       گفتند تو خرده بورژوا هستی و اسلحه        را به آنها زدند؛ به شریف واقفی می       
او گرفتند و او را به کارگری در کوره آجرپـزی فرسـتادند تـا بـه اصـطالح خـصلتهای                     

  .اش حل شود بورژوازی
ای هم    عده. خواند   رسیده بود و حتی نماز نمی      گفتند مجید مدتی به پوچی      برخی می 

داشتن مرکزیت سازمان و به خاطر آنکه بتواند خـودش            گفتند او به خاطر راضی نگه       می
  . داد را حفظ کند و در میان آنها باشد، خود را به ظاهر با آنها تطبیق می

اما مرتضی صمدیه لباف سـعی نکـرد خـودش را تطبیـق بدهـد، او خیلـی محکـم                    
هـردوی  . اطش را با مجاهدین مارکسیست قطع کرد و با شریف واقفی مـرتبط شـد              ارتب

ایشان اصفهانی بودند، وقتی  به هم رسیدند، درد دل کردند و به این نتیجه رسـیدند کـه                   
شان را با مجاهدین مارکسیست کم کنند، تا به مرحله قطع            خودشان باید آرام آرام ارتباط    
  . تراتژی خود حرکت جدیدی را شروع کنندارتباط برسند و در کنار این اس

متأسفانه در آن شـرایط زمـانی، مـصالح تـشکیالت بـاالتر از هـر اصـل، ضـابطه و                     
جـست تـا حرکتهـای مخـالف را           ای تمسک می    مصلحتی بود، لذا مرکزیت به هر وسیله      

در این میان برای کنترل شریف واقفی، قـرار شـد کـه لـیال زمردیـان                 . کنترل و مهار کند   
اما مجید با امید بـه اینکـه بتوانـد     لیال مارکسیست بود و مجید مسلمان،.  او باشد همسر

در همین ارتباط مجیـد مطـالبی از طـرح          . بر روی او اثر بگذارد تن به چنین وصلتی داد         
 و تصمیماتش را با لیال در میان گذاشت و لیال هم تمام آنها را به شـهرام و                    ، برنامه   نقشه

رادر لیال، علیرضا زمردیان اولین فـرد از مجاهـدین بـود کـه از طریـق                 ب. آرام منتقل کرد  
  .محمد مهرآیین با من تماس گرفت

ها نزد مجاهدین مارکسیست لو رفت و آنها فهمیدند           ترتیب این طرحها و نقشه      بدین
مجاهدین مارکسیست این حرکـت و نقـشه را برنتافتنـد و            . که این دو چه در سر دارند      

  .ای شکل گرفت لذا توطئه. ین دو گرفتندتصمیم به تصفیه ا
نقشه . با شریف واقفی در خیابان ادیب، نزدیک بیمارستان سوم شعبان قرار گذاشتند           

بکشند و بعد اعالم کنند کـه در   آنها این بود که در سر قرار به مجید یورش برند و او را      
خیابـان شـهید    (آبـاد     طور با صمدیه هم در خیابان نظـام         است، همین   درگیری کشته شده  

شریف به سر قرار رفت و بعد درگیری قالبی روی داد تـا             . قرار گذاشتند ) اهللا مدنی   آیت
شریف واقفی مورد اصابت چنـد گلولـه        . وانمود کنند که ساواک در حال عملیات است       

پیکر نیمه جان او را به صندوق عقب ماشین انداختنـد و بعـد از چنـد تیـر               . قرار گرفت 
ینکه مأمور ساواک هستند، به راه افتادند و به بیابانهـای اطـراف افـسریه           هوایی با اعالم ا   
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زا پر کـرده جـسد او را          رفتند و در آنجا شکم مجید را دریدند و از مواد منفجره و آتش             
در ایـن توطئـه خـونین،       . منهدم کردند و به آتش کشیدند تا هویت وی شناسایی نـشود           

  .اله دست داشتندتقی شهرام، وحید افراخته و حسین سیاه ک
کـه  ( بعد از ظهر هم وحید افراخته و یک نفر دیگر 8 ـ   7بعد از ظهر حدود ساعت 

دانـستند    البته این بار آنها نمی    . به سر قرار با صمدیه لباف رفتند      ) دانم  من اسمش را نمی   
که پیش از آنها، صمدیه با شریف قرار داشته است و از آنجا که او عالمـت سـالمت را                    

شود و با احتیاط به قرار با  یابد، به اوضاع مشکوک می    د و مجید را سر قرار نمی      ندیده بو 
حـدس  . وحید به لحاظ فردی همیشه یک مقدار تـشنج و دلهـره داشـت             . رود  وحید می 

شود شروع به تیرانـدازی    لذا وقتی کمی به او نزدیک می      . زد که مرتضی بو برده باشد       می
صـمدیه  . شود  طرف خارج می    خورد و از آن     صمدیه می   ها به گونه    یکی از گلوله  . کند  می

اش ماند و از طرفـی در تهـران امکانـات و              اما زخم و جراحت بر گونه     . کند  هم فرار می  
کسی را نداشت، ما هم که در زندان بودیم، به ناچار شب بـه منـزل یکـی از بـستگانش                    

 تمام بیمارسـتانها و   روز به   در این مدت ساواک هم بعد از اطالع از درگیریهای آن          . رفت
ها اعالم کرد که اگر آدم مشکوک به تیرخوردگی به آنجا آمد سـریع                کلینیکها و درمانگاه  

  .اطالع دهید
آنها نیز . شود که به بیمارستان سینا برود آن شب یا بعد از آن شب مرتضی مجبور می

   .دهند به شهربانی خبر می
ر شد اطالعات نداد، اگـر هـم داد،         او وقتی دستگی  . من صمدیه را در بازجویی دیدم     

گفت که فعالیتش درحد نوشـتن و تکثیـر اعالمیـه و پخـش                می. ای بود   اطالعات حاشیه 
در حالی که او چند عملیـات  .  است است، و نپذیرفت که در کار نظامی دخالت داشته  آن

عمل چون در حین این     . کرده بود و در اطراف فرودگاه مهرآباد پاسبانی را هم کشته بود           
او خیلی سعی کرد تـا سـر سـاواک را      . کسی همراهش نبود، بعداً هم کسی او را لو نداد         

شیره بمالد، تا جایی که او را برای مدتی به بیمارستان بردند و خـوبش کردنـد و حتـی                    
  .دندانهایش را هم درست کردند

او گفته بود کـه مجاهـدین مارکسیـست فهمیـده بودنـد کـه مـن و شـریف واقفـی                      
انـد    یم خود را معرفی کنیم و به خاطر اینکه اطالعات ما لو نرود، تصمیم گرفته              خواه  می

حاال هم حاضرم همکـاری  . اش هم تیری است که به من اصابت کرد        ما را بکشند، نشانه   
ای   طوری که اتاق جداگانـه    . صمدیه خیلی حساب شده ساواک را سر کار گذاشت        . کنم

  .به وی دادند
نماز مـسجد      خلیل فقیه دزفولی که پدرش روحانی و پیش        فرد دیگری هم بود به نام     

. برادرش هم، جلیل، فراری بـود     . خواهرش هم، بتول، در درگیری دستگیر شده بود       . بود
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او و  . خلیل پذیرفته بود که با ساواک همکـاری کنـد وحتـی مـصاحبه تلویزیـونی کـرد                 
قات هـم آنهـا را بـه        گاهی او . کردند  صمدیه لباف را پایین ساختمان کمیته نگهداری می       

بردند، تا برخی را شناسایی و لو دهند، اما صمدیه لباف هیچ کسی را لـو                  شهر گردی می  
  .نداد

مرتضی صمدیه لباف دوستی داشت به نام سعید شاهسوندی که مذهبی بود، بعـد از               
ترسید که بیاینـد و   قضیه مرتضی و شریف واقفی به واخوردگی و پوچی رسیده بود، می     

به عبـارتی پناهنـده     . لذا به ساواک زنگ زده بود که بیایند و او را ببرند           . بکشنداو را هم    
  .شده بود

اما بـا دستگیرشـدن وحیـد       . با تمام این اوصاف، صمدیه خود را تا مدتی حفظ کرد          
کس   حدش دربارۀ همه     و همکاری وسیع او با ساواک و اعترافات بی         54افراخته در سال    

 در اعترافاتش، صمدیه را هم لـو داد کـه او پاسـبانی را               وحید. چیز ورق برگشت    و همه 
  .کشته و در چند عملیات هم شرکت داشته است

مدتی هم به او پابند     . او را خیلی زدند   . براین اساس شکنجه صمدیه لباف شروع شد      
من در این شرایط دو ـ سه بار او را در جاهای مختلف زندان دیدم  . و زنجیر زده بودند

 …فـروش   من نه خائن هستم و نه آدم      : اشاره و کلمات شکسته و بسته گفت      و با ایما و     
باش، او خائن است و همه چیز را راجع به من و تو و بقیـه                ] افراخته[اما مواظب وحید    

سرانجام صمدیه لباف را به خاطر سرسختیهایش به همراه چنـد نفـر دیگـر               . گفته است 
  .ازجمله خود وحید افراخته اعدام کردند

همه همکاری با سـاواک و لـو دادن تعـداد بـسیاری از                کرد که با این     فکر نمی وحید  
او زیر بار هر خفت و خواری رفـت تـا شـاید از اعـدام                . ها، کارش به اعدام بکشد      بچه

او به قدری به مأموران نزدیک شده بود که خود به همراه بازجویان در برابر             . رهایی یابد 
خصوص که دسـتش هـم         جرم او خیلی سنگین بود به      با این حال  . شد  زندانیان ظاهر می  

به خون دو مستشار امریکایی آلوده بود و این مورد قابل اغماض نبود و رژیـم از بابـت                   
  .آن خشمگین بود

وحید هنگام اعدام در میدان تیر چیتگر، وقتی که دید قضیه جدی است، برای گریـز                
دارم، مطالبی به یادم افتاده است      با بازجویم کار    : از مرگ به مأمورین اجرای حکم گفت      

مأمورین هم بـا بـازجوی وی تمـاس    . خواهم قبل از مرگم در اختیار او قرار دهم    که می 
اگر حرفـی   ! غلط کرده است  : گوید  بازجو می . گذارند  گیرند و موضوع را در میان می        می

  !دارد بنویسد به شما بدهد
مده از خود ضـعف نـشان داده        اما سعید شاهسوندی که خود با پای خود به زندان آ          

 57او بریده بـود و تـا سـال          . بود، و به خاطر زنش هم که چپ شده بود، مسئله داشت           
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کرد تنها نقش سعید در زندان زدن ماسـت از شـیرهای    خیلی ولنگار بود و لش بازی می      
معروف شد، به خاطر ضعفی کـه او نـشان          » بند  سعید ماست «خریداری شده بود، لذا به      

تا اینکه  . گرفت و کسی با وی ارتباط نداشت         تا پایان زندان کسی تحویلش نمی      داده بود 
  .آزاد شد

سازمان بعد از اینکه رسماً اعالم کرد پیرو مـرام مارکسیـستی اسـت، چنـد عملیـات           
و ) مستشاران امریکایی (ترین آن ترور سرهنگ شفر و سرهنگ ترنر           شاید مهم . انجام داد 

د،که در هر دو این عملیات وحید افراخته نقـش محـوری            پور بو   بعد ترور سرتیپ زندی   
خواستند بگویند که مـا بعـد از        مجاهدین مارکسیست با این کارها و عملیات می       . داشت

اینکه مارکسیست شدیم، امکان چنین کارهایی را پیدا کردیم، پیش از این مذهب قیـد و                
  .بند بود و دست و پایمان را برای این کارها بسته بود

  
  های انحراف هریش

: کننـد  مجاهدین بر این نظر بودند که فقط سه قشر از جامعه با حاکمیت مبـارزه مـی                
در تحقیقات آنها، بازاری، روحانی و حتی دانشجو قایل بـه           . دانشجو، روحانی و بازاری   

. اندازنـد   حرکت خلق نیستند و موقعیت و پایگـاه اجتمـاعی خـویش را بـه خطـر نمـی                  
ن اسـت و    ادار  ت از خودش اسـتقالل نـدارد، وابـسته بـه سـرمایه            گفتند اصالً روحانی    می
خواهد موقعیـت خـودش را حفـظ          بازاری هم می  . تواند در رأس مبارزه قرار بگیرد       نمی

در مورد خودشان معتقد بودند کـه       . داری کمپرادور، از بین  نرود       کند تا به دست سرمایه    
هـا را ملـی       بـرد و کارخانـه      اهند  داری را از بین خو      در صورت توفیق و پیروزی، سرمایه     

شـوند پـس نبایـد        دار با روحانی علیه مـا متحـد مـی           اگر الزم بشود سرمایه   . کرد  خواهند
بگذاریم که قشر بازاری و قشر روحانی سررشـته مبـارزه را در دسـت بگیرنـد، امـا در                    

لی بـه هـیچ   و. کرد و آنها باید رهبری ما را بپذیرند       خواهیم    مواقع لزوم از ایشان استفاده      
بـه ایـن    . روی نباید در رأس حرکتی قرار بگیرند چون احتمال انحرافـشان زیـاد اسـت              

کردند و هـر جـا الزم         ترتیب آنها هر جا الزم بود از این دو قشر به نفع خود استفاده می              
مهم این بود که تمامی اقشار خواهان تغییر و تحـول در سـاختار        . کوبیدند  بود آنها را می   
  . پذیرفتند ری آنها را میحکومتی، رهب

از طرفـی بـه دنبـال جـذب        . مجاهدین برای تبیین ایدئولوژی با مشکل مواجه بودند       
خواستند روحانی و طلبـه و بـازاری          قشر دانشجو و روشنفکر بودند و از طرفی هم نمی         

برای دانشجو و روشنفکر مباحث تضاد و تکامـل، اقتـصاد، زیربنـا و              . را از دست بدهند   
مطرح بود و کاری به معجزه و وحی و جن و انس نداشتند، اما برای بـازاری             …روبنا و 

و روحانی این مسائل مطرح نبود و درصورت وقوف به افکار و عقاید واقعی مجاهدین، 
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لذا اینها بین دو جریان روشنفکری و قشری اجتماعی دست و پا   . کردند  آنها را تکفیر می   
 روحـانی و بـازاری   البالغـه،  نهـج تمسک به قـرآن و      دانستند که با      از طرفی می  . زدند  می

شد و از طرفی هم واقف بودند که با اتخـاذ ایـن روش، دانـشجوها                  همراه آنها خواهند    
پس باید راهی میانی در پیش گرفت، راهی بـین مـذهب و      . شوند  بریده و کمونیست می   

ـ کمونیسم، باید برای ایدئولوژی توجیه علمی      ورت علمـی  سازند و خداونـد را بـه صـ   ب
  .گیر آنها شد اثبات کنند، و این همان التقاط بود که دامن

گفتند این هم به صـورت        برای برخی که مسائلی چون معجزه و وحی مطرح بود می          
مثـل خیلـی از     . گـو باشـد     علمی قابل توجیه است اما هنوز علم تکامل نیافته کـه پاسـخ            

بود ولی اآلن به اثبـات آن رسـیده         مسائل که علم در بیست سال پیش ناتوان از تبیین آن            
مانند ادعای گالیله برای گرد بودن زمین، با این روش آنها در برابر هر دو جریـان                 . است  

ها دیگر درباره مـسائلی چـون معجـزه، وحـی، جـن و                اما بعد . کردند  خود را توجیه می   
: گفتند میحتی بعضی مواقع . کند گفتند اینها که مشکلی از ما را حل نمی  می…مالئک و

سن و  ، محـ  نـژاد   ما اصالً اینها را قبول نداریم، حتـی مـن شـنیدم بعـد از اعـدام حنیـف                  
آقـای  . زادگان، رفقای ایشان در زندان قزل قلعـه برایـشان مجلـس خـتم گذاشـتند      بدیع

رانـی کـرد و دربـاره         هاشمی رفسنجانی آن زمان در قزل قلعه بود و در آن مراسم سخن            
 مضمون گفت که مالئک بـال خـود را زیـر پـای شـهدا پهـن                  شهادت مطالبی را به این    

 بعد از صحبت وی، مجاهدین به او اعتراض کردند که این چـه حرفهـایی                …کنند و   می
ای کـه مارکسیـستها و    زنی؟ اصالً ما این حرفها را قبول نداریم و در جلـسه             است که می  

  .چپیها حضور دارند این حرفها مایه آبروریزی است
کـرده و در اختیـار کمونیـستها قـرار            شرعی را از مردم و بازار جمـع         آنها وجوهات   

دهیـد، کمونیـست      شد شما بر چه مبنایی این پولها را می          دادند، وقتی به آنها گفته می       می
حـضرت پیـامبر    : گفتنـد   مسئله ناسخ و منسوخ را پیش کشیده می       . که ضد مذهب است   

کردنـد، اخـذ وجوهـات در          مـی  اگر در زمان ما بودند چنین     ) ع(و حضرت علی    ) ص(
صرف وجوهات فقط در راه اسـالم نیـست، ایـن حکـم             . اصل برای تعدیل ثروت است    

در زمان صدر اسـالم هـم حـضرت         : گفتند  بعد در توجیه دیگری می    . اآلن منسوخ است  
المال به    کرد و از بودجه بیت      ای از کفار کمک می      برای تألیف قلوب به عده    ) ص(پیامبر  

داد و    ای می   این پولها را به عده    ) ص(ایراد من به آنها این بود که پیغمبر         . بخشید  آنها می 
شوند و یـا حـداقل بـه سـمت دشـمنان اسـالم            امید داشت که با تألیف قلوب، مسلمان        

دهید باج سبیل اسـت کـه شـما را            نروند، در حالی که شما پولی را که به کمونیستها می          
  .اذیت نکنند
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گوارا را به عنـوان سـمبل شـهادت و مـصداق آیـات                تو چه آنها کسانی را چون ارنس    
که ما در همـان صـدر اسـالم ابوذرهـا، سـلمانها،               کردند در حالی    شهادت قرآن طرح می   

 را داشتیم که بر سر ایمان خود شکنجه، تبعیـد و شـهید              …حبشیها، عمار یاسرها و     بالل
  .شدند می

آنها این عمـل را بـه       .  بودند مجاهدین موافق دستبرد چریکهای فدایی خلق به بانکها       
  .کردند مصادره اموال کفار ثروتمند تشبیه می

هـای تیمـی فرسـتادند و     این اوصاف مربوط به مراحل اولیه بود، بعد همه را به خانه     
اینها به کسی اعتماد نداشـتند، بـا        . کسی حق نداشت حرفی بزند، هر کسی کاری داشت        

ما در پـی  : گفتند به مردم می. های یخ بود ههمردم روراست و صادق نبودند، قلبهاشان جب  
طبقـه توحیـدی هـستیم، و در برابـر اعـضای              برقراری حکومت اسـالمی و جامعـه بـی        

گفتند مبارزه با امپریالیسم هدف ماست و کارهـای           های چپ می    مارکسیست و نیز گروه   
  .کردند آنها را توجیه می

می، روحانیت و بازار و بقیـه  خود را عل. این نتیجه همان پروسه علمی ـ قشری بود 
از ایـن رو بـه ورطـه التقـاط افتادنـد و طـرز تفکـر دیالکتیـک و             . دانستند  را، قشری می  

آنها از قرآن، بیشتر آیـات جهـاد و         . مارکسیسم را با زیربنای ظاهری اسالم تطبیق کردند       
 شهادت و سوره توبه و سوره محمد را قبول داشتند و بـه مـسائل اخالقـی و انـسانی و                    

از همـان ابتـدا هـم مـسئله تقلیـد را کنـار              . کردنـد   حتی مسائل اقتصادی آن توجه نمـی      
تـوانیم بـرای      ما خودمان با اشراف به مسائل سیاسی و اجتمـاعی مـی           : گذاشتند و گفتند  

در بحث کفر و ایمان معتقد بودند کـسی         . خود اجتهاد کنیم و راهمان را تشخیص دهیم       
باشد از نظر ما کافر نیـست، بلکـه بـرای مـا      نداشته که ضروریات و اصول دین را قبول   

. هـا تفـسیر کردنـد       اهللا است؛ راه خدا راه خلق و راه مـردم و تـوده              سبیل  معیار، مالک فی  
 و چون استالین و لنـین در سـبیل          18.خلق است   سبیل  اهللا همان فی    سبیل  ترجمه کردند فی  

ما چطور قبول کنیم  : گفتند  نها می ای. خلق هستند، آنها هم نهایتاً در راه حق و خدا هستند          
خوانند ولی    دار که نماز شب هم می       باهللا یا فالن بازاری و سرمایه       اهللا و عالم    که فالن آیت  

مینـه،    روند، اما فـالن آدم مارکسیـست مثـل مـائو، هوشـی              کنند به بهشت می     مبارزه نمی 
ان را بـرای آزادی     کنند و جانش     که مسلمان نیستند ولی مبارزه می      …گوارا، کاسترو و    چه

مـا جـوابی بـرای      : لذا بعد از مـدتی هـم گفتنـد        . روند  کنند به بهشت نمی     خلقها نثار می  
  .بهشت و جهنم نداریم

مجاهدین با چنین طرز تفکری، دشمن اصلی را در وهله اول امپریالیسم امریکا و در               
 نمـاد آخونـد و      مرتبه بعد رژیم شاه که وابسته به امریکا بود و در آخر ارتجاع داخلی با              

هـایی چـون سـرتیپ        ترور مستشاران امریکـایی و بعـد تـرور مهـره          . دانستند  بازاری می 
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برخوردهـای تنـد و     . پـور را در همـین راسـتا صـورت دادنـد             طاهری و سرتیپ زنـدی    
جهـت و     آمیز آنها در زندان با مسلمانان و روحـانیون نیـز در همـین               کننده و توهین    خرد

  .برآمده از همین تفکر بود
قـدری تنـد بـود کـه چپیهـا            بـه ) امریکـا (گیری مجاهدین در برابر امپریالیسم        موضع

. آنها امپریالیسم را مـساوی امریکـا قـرار دادنـد          . تر هستید   گفتند شما از ما کمونیست      می
هر کسی بخواهد با دشـمن      . کند با ما وحدت دارد      هرکسی با امپریالیسم مخالفت   : گفتند

ایستیم، چون مارکسیستها مخالف امپریالیـسم        ا در برابرش می   امپریالیسم مخالفت کند، م   
امریکا هستند با ما وحدت استراتژیک دارند و هر کس مخالف آنها باشد بـا مـا دشـمن                   

مطهـری    روی کتابهای آقایان      خواندند و از همین       آنها مخالفین خود را مرتجع می     . است
  .کردند  را بایکوت می…و عالمه طباطبایی و سیدقطب و

شهرام بتواند سازمانی را بـه تنهـایی    من این بحث را قبول ندارم که یک نفر مثل تقی 
 نفر از یک سازمان را بـه سـمت و سـوی              تواند دویست   تغییر عقیده بدهد، یک نفر نمی     

من . اگر اینها خودشان نخواهند، امکان چنین تغییری میسر نیست        . مارکسیسم سوق دهد  
ژی در سازمان را قبول ندارم و معتقدم ایـن حرکـت مـسیر              کودتایی بودن تغییر ایدئولو   

های سازمان و نوع تربیت افـراد، اینهـا دیـر یـا      با توجه به آموزه. کرد  طبیعی خود را طی   
شـهرام در ایـن جریـان عاملیـت او در             حداکثر نقش تقـی     . رسیدند  زود به این نقطه می    

. بود  تار و پود سازمان نفوذ کرده       قبل از شهرام، مارکسیسم به      . تصفیه بود نه عامل اصلی    
دانستند، و با آنها وحـدت اسـتراتژیک          اینها در استراتژی خود را با مارکسیستها یکی می        

  .کننده بود داشتند و شهرام فقط کاتالیزور و تسریع
نژاد در برابر فعالیت کمونیستها تـصمیم بـه تـشکیل هیئتـی               گروهی از رفقای حنیف   

مارکسیـسم مطالعـه کننـد و از نـشر و گـسترش عقایـد آنهـا                 گرفته بودند تا راجـع بـه        
  .نمایند جلوگیری

: از این گـروه، وقتـی بـه زنـدان آمـد گفـت             ) که اآلن جراح است   (خانی    دکتر سارو 
  .نژاد به من اخطار داد که پایت را از کفش کمونیستها خارج کن  حنیف

مپاتی دیدی در اختیار    اگر در بیرون س   : بود  نژاد در زندان به رضا رضایی گفته          حنیف
سؤال این است که آیا فداییها کمونیست نبودند؟ مگر وضع آنها مشخص            . فداییها بگذار 

 بودن مهم نیست، اینکـه آنهـا مبـارزه          کمونیست: گفتند  کردند و می    نبود؟ اینها توجیه می   
پس مجاهدین بـه    . پس مبارزه مکتبی و مذهبی آنها ادعایی بیش نبود        . کنند مهم است    می

لحاظ عملی و علمی به هر شکل با مارکسیستها وحدت استراتژیک داشتند چرا که آنهـا                
در این مرحلـه    . کردند   می همراهیدانستند و با آنها       می) امریکا(را هم مخالف امپریالیزم     



  
  
  
  

 555 □ مجاهدین خلق ایران

شـود، دشـمن      هرکسی بخواهد با مارکسیستها مبارزه کند منحرف است و بـایکوت مـی            
  . فقط امریکاست

هـر کـسی اسـتراتژی      : آمد و گفتنـد     وجود    حله انحراف دیگری نیز به      بعد از این مر   
در . مذهبی  تواند عضو ما باشد، اعم از مذهبی و غیر          ما را بپذیرد می   ) مبارزه با امپریالیزم  (

به شرطی که ایدئولوژی مذهب     ! قبول: این برهه برای برخی که مذهب مطرح بود گفتند        
این فقط حـرف    . گیریها نباشند    مرکزیت و تصمیم   مذهبی در درون    مسلط باشد، افراد غیر   

اگـر بناسـت آنهـا در       : گفتـیم   مـا مـی   . خـورد   بود و فقط بـه درد توجیـه خودشـان مـی           
نظر کنند چطور ممکـن اسـت نظـر آنهـا در              توانند اعمال   گیریها نباشند، پس نمی     تصمیم

سـت کـه    ا  کاری تأمین نشود ولی آن را انجام دهند؟ درثانی مگـر حکـومتی برقرارشـده              
بخواهیم سیاست داخلی و خارجی خود را تبیین و تعیین کنیم؟ و خط بکشیم کـه ایـن                  

هـای مـا      برنامـه . گیریها و دایره حاکمیت بگنجند یا کنار بروند         توانند در تصمیم    افراد می 
اآلن از حد یک انفجار و ترور بیشتر نیست، اگـر ایـن بـرخالف فکرشـان باشـد قبـول                     

های فعال سیاسـی غیرمـذهبی        که مگر در منطقه و کشور ما گروه       نکته آخر این  . کنند  نمی
وجود ندارند که آنها باید آویزان شما باشند؟ فرد غیر مذهبی اگر بخواهـد مبـارزه کنـد                  

مگر او مرض دارد کـه بـا افکـار و       . های متعدد غیرمذهبی حضور یابد      تواند در گروه    می
د که ایـدئولوژی مـذهبی بـر آن    عقاید غیرمذهبی و حتی ضدمذهبی به گروهی وارد شو    

. کننـد   های غیرمذهبی هم افراد مذهبی را عـضوگیری نمـی           کمااینکه گروه ! مسلط است؟ 
گیریها نقـش     خواهید در تصمیم    کنید و نمی    پذیرید، عضوگیری می    شما چطور آنها را می    

 الگـوی مـا   . گفتند مگر همه افراد سازمان الفتح مسلمان هـستند          برخی می ! باشند؟  داشته  
ولی سازمان الفتح هیچ وقت ادعـای مبـارزه مکتبـی           ! بله: گفتیم  می. تواند الفتح باشد    می

گوینـد   کننـد، و مـی   است و ندارد، آنها به عنوان نیرویی انقالبی ـ ملـی کـار مـی     نداشته 
کشور ما در اشغال دشمن است و فعالً مذهب اولویت ما نیست، مهـم بـرای مـا آزادی                   

ایـن مباحـث در داخـل و خـارج          . و حرکت شما غلط است    پس مبنای کار    . کشوراست
  .ای برای ما نداشتند کننده زندان مطرح بود و آنها جواب قانع
 و دسـتگیری بـسیاری از سـران و ایـدئولوگهای            50برخی معتقدند که بعد از سـال        

ای نبــود تــا کــار تــشکیالتی یــا ایــدئولوژیکی بکنــد، و اگــر  ســازمان، دیگــر آدم پختــه
اما من معتقدم اگر آنها هم بودند، بـه  . آمد ن بودند، این انحراف به وجود نمیگذارا بنیان

آمد، حاال شـاید دو سـال         خاطر طرز تفکری که داشتند باز هم این انحراف به وجود می           
  .دیرتر و یا با یک ناپختگی بیشتر، به هر روی بروز این انحراف قطعی بود

ــار کم  ــود کــه بیــشتر توســط  خیلــی از متــون اولیــه ســازمان ترجمــه آث ونیــستی ب
مرکزیت بـه ایـن کـار ادامـه         راد  بعد از جدایی او، دیگر اف     . شد  عبدی ترجمه می    مهندس
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آنها معتقـد  . کننده نظام اقتصادی کمونیستی است ، تبییناقتصاد به زبان ساده  کتاب  . دادند
. ه کـرد  توان مکتب اقتصادی پیـاد      بودند که اسالم اقتصاد ندارد و با روشهای مذهبی نمی         

. زاده است   های شخصی عسگری    این دیدگاه : شد گفتند   وقتی ایراداتی به این کتاب گرفته     
طـور بـود کـه مرکزیـت آن را تـصویب و منتـشر                 این حرف درست نبود زیرا اگر ایـن       

  .کرد نمی
، چهار اصل دیالکتیک را پذیرفته بودند و برای اینکه حـرف و    شناختآنها در کتاب    

مـا  : گفتند  را هم به آن افزوده بودند و می       » هدفداری«شد، اصل   حدیثی پشت سرشان نبا   
به این اصول تکامل بخشیدیم، و اصل هدفداری را بـه آن اضـافه کـردیم، کـه زنـدگی                    

اگر حرفـشان جـدی بـود و چنـین          . وددر حالی که این هم در حد حرف ب        . هدفی دارد 
اما بـرای   . شدند  گرفتند و متهم به ارتجاع می       اعتقاد قویی داشتند، در برابر چپیها قرار می       

گفتند و در برابر      آنها در برابر چپیها چیزی می     . شدن با مسلمانها توجیه خوبی بود       مواجه
  . مذهبیها چیز دیگر

پور را به      آریان شناسی  جامعه و    غول شد  انسان چگونه از کتابهای رایج دیگر سازمان      
  .یاد دارم

رفته رفته مجاهدین به این نتیجه رسیدند که ایـدئولوژی خـرده بـورژوازی موجـب                
خود آنها گفتند این طـرز حرکـت و ایـن روش التقـاطی              . ضربه پذیری تشکیالت است   

 کـه  در حـالی . مـا علمـی نیـست     ما علمی اسـت امـا ایـدئولوژی     است، چرا که مبارزۀ
شان هردو علمی است، لذا موفق هستند، اما ایدئولوژی           مارکسیستها، ایدئولوژی و مبارزه   

. مـا بایـد تکلیـف خودمـان را مـشخص کنـیم       ما خرده بـورژوازی و التقـاطی اسـت و   
بعد تقـی شـهرام در راسـتای ایـن تفکـر            . خوانند  ما با هم نمی       ایدئولوژی و کار سیاسی     

تغییر  را نوشت و دست آخر با انتشار جزوه          تر کنیم   فراشته ایدئولوژی را برا   پرچمجزوه  
  19. کمونیست شدن سازمان را رسماً اعالم کردمواضع ایدئولوژیک

سازمان مجاهدین خلـق پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی در تمـام مـدتی کـه در                     
انقالب کومله و دمکرات درگیر بودند، آنها ایـن           کردستان نیروهای انقالب با عناصر ضد     

هنگـامی کـه مـسعود رجـوی کاندیـدای          . کردند  ها را تأیید و دولت را محکوم می         روهگ
بـه هنگـام ناآرامیهـا در       . ها از او پـشتیبانی کردنـد        ریاست جمهوری شد، همه این گروه     

کردستان، اگر کسی کارت عضویت سازمان مجاهدین یا فداییان خلق          ) مهاباد و سنندج  (
برخـی اسـرای    . کردند   نداشتند بلکه اسکورتش هم می     تنها با او کاری     را همراه داشت نه   

  .اند گفتند با وساطت مجاهدین آزاد شده دردست ضدانقالب کردستان می
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  مجاهدین و روحانیون
و معتقـد بودنـد کـه       .  مجاهدین برای روحانیان در جریان مبارزه نقشی قایل نبودند        

  .کند جنبش را منحرف میروحانیت نباید جایی و نقشی در جنبش داشته باشد، چرا که 
دانـستند و معتقـد       بورژوازی می   ه  داری و خرد    آنها روحانیت را وابسته به قشر سرمایه      

. خیزنـد  شان را به خطر بیندازد با آن به مقابله و مخالفـت برمـی    بودند که هر امری منافع    
نـد و از    البته روحانیت را به عنوان وسیله قبول داشتند ولی تا جایی که حرف آنها را بزن               

. منـد سـازند     عینک آنها به مسائل نگاه کنند و از حمایـت و کمـک خـود، آنهـا را بهـره                   
ای بـرای   روحانیت تا زمانی برایشان قابل احترام و ارزش بود که آلـت دسـت و وسـیله              

  . شد مطامع آنان قلمداد می
. شتنددانستند و اسالم مدنظر آقای خمینی را قبول ندا          اسالم واقعی را از آن خود می      

گرفتنـد کـه پایگـاه        آنها دچـار دوگـانگی بودنـد از یـک طـرف بـه مـذهب ایـراد مـی                   
بـورژوازی    خواستند که بین روحانیت و خـرده        بورژوازی است از طرف دیگر نمی       خرده

: گفتنـد   دانـستند و مـی      چرا که آن را مزاحم بینش و استراتژی خود می         . تضاد ایجاد شود  
 بگذاریم علنی شود، یـا بـروز تـضاد را بایـد عقـب               اگر تضادی هم بین آنها است نباید      

آنهـا جـزوه    . و این نطفۀ شومی بود که از ابتدا در بطن سازمان شـکل گرفـت              . انداخت
 1قشر  . 3 و شناخت قشر   2، شناخت قشر  1شناخت قشر : جور ارائه کردند     را سه  شناخت

شناخت . ودای برای آنان ممکن ب      شامل دانشجویان و روشنفکران بود که طرح هر مسئله        
  . سواد بود  برای طبقه کارگر و بی3بورژواها بود و قشر  مختص روحانیت و خرده2قشر 

اصطالح علمی، سوسیالیستی و      دادند مبتنی بر شناخت به      شناختی که به قشر اول می     
  . ماتریالیستی بود

ایـن نظـر کـه      : گفتنـد   در لفافه مـی   . زمان نداشتند   مجاهدین اعتقادی به معجزه و امام     
رهبـر  «باشد نظری علمی نیست و به لحاظ علمی معتقد بودند              سال زنده  1400زمان    امام

کردند اسالم هم همین را گفتـه         و توجیه می  » مبارز هر زمان، امام زمان همان زمان است       
شـود و او در آن زمـان          آید که رهبر مبارزان مـی       که در زمانی هم کسی به نام مهدی می        

  .امام زمان است
شـد بـه همـان         این نگرش به شکلی دیگر مطرح می       3 و قشر    2ناخت قشر   اما در ش  

پـردازان مجاهـدین      نظریـه . داشـتند   صورت که روحانیت و کارگران باید آن را قبول می         
 و  3 و   2خوانی نداشـتند، بـرای جلـب نظـر قـشرهای              خلق که اعتقادی به دعا و روضه      

  .کردند جذب نیرو از میان آنان، تظاهر به اعتقاد می
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آقایانی نظیر خوانساری   : گفت  رجوی نجس بودن مارکسیستها را قبول نداشت و می        
که ضد خلق و ضد مبارزه هـستند نجـس هـستند نـه سـازمان و آزادیخواهـانی چـون                     

  .کافر فقط امپریالیسم است: گفت او می. گوارا مینه و چه هوشی
 مبـارزه، هـر     دانـستن   آنها با چنین نگرشی به مذهب و جایگاه روحانیت و نیز اصـل            

هـای مـذهبی و هـم         لـذا هـم بچـه     . کردنـد   ای جذب سـازمان مـی       کسی را با هر عقیده    
  .را به این تشکیالت آوردند) نظیر بهمن بازرگانی و احمد بناسازنوری(مارکسیستها 

طالقـانی،  : در سالهای نخست فعالیت سازمان مجاهدین، روحـانیون بـسیاری چـون           
کردند و    از آنها حمایت می   ... نی، حقانی، الهوتی و   ک  رفسنجانی، مهدوی   منتظری، هاشمی 

رفسنجانی از نظر مـادی       دادند، آقای هاشمی    کمکهای مالی زیادی در اختیارشان قرار می      
  .کرد آقای طالقانی هم کمک فکری و هم کمک مادی می. کمکهایش چشمگیرتر بود

 آقایـان  50 ـ  51در سـال  . وقت موافق نبـود  هیچ) مجاهدین(اما آقای خمینی با اینها 
ای خطاب به ایشان خواستار اختصاص بخشی از وجوهات به         هاشمی و طالقانی در نامه    

ایشان کالً مبارزه مـسلحانه     . عنوان کمک به سازمان شدند، اما آقای خمینی اجازه ندادند         
طوری بـود    منتها چون جو این   . عالوه بر این با مرام آنها نیز موافق نبود        . را قبول نداشتند  

وقـت    برداری کند، ولی از طرف دیگـر هـیچ          کردند تا دشمن بهره     خالفت علنی هم نمی   م
  .هم تأیید نکردند

 دادنـد کـه بـه        شد، ایـشان اجـازه      هایی برای آقای خمینی نوشته      بعد از مدتی که نامه    
ایشان اجازه دادند که بخشی     . های زندانیان اینها کمک کنند نه به خود تشکیالت          خانواده

  .های زندانیان سیاسی پرداخت شود  شرعی به خانوادهاز وجوهات
 که تعدادی از رهبران سازمان را اعدام کردند، آقای هاشمی در زنـدان  51اوایل سال   

بود؛ و ما همان موقع نسبت        قلعه بود و تا حدودی هم از ایدئولوژی آنها مطلع شده              قزل
ندان بیرون آمد انتقادات خـود      به بعضی مسائل انتقاداتی داشتیم، وقتی آقای هاشمی از ز         

ایدئولوژی آنها چنین است و چنان، شما حواستان جمع         : را نزد او مطرح کردیم و گفتیم      
بکنیـد،    خواهید شقّ عـصای مـسلمین         شماها می : اما او ما را محکوم کرد و گفت       . باشد

  . و قرآن هستندالبالغه نهجاینها حافظ 
 از مجاهـدین خلـق بـدان علـت بـود کـه              به نظرم علت تأثیرپذیری برخی از آقایان      

ها با ایدئولوژی اسالمی      دیدند که این بچه     بودند و حاال می     خودشان کار مسلحانه نکرده     
مند، صمیمی    زنند و در داخل تشکیالت خود هم، به هم عالقه           دست به کار مسلحانه می    

  .و رفیق هستند
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هـا را از اول تأییـد نکـرد،         به غیر از آقای خمینی در میان روحانیون آقای مطهری این          
اگـر کـسی از او سـؤال        . کـرد   کرد و مخالفت رسمی و علنی هـم نمـی           گیری نمی   موضع

  .برداری نکند کرد تا پلیس بهره گفت، اما علنی طرح موضع نمی کرد نظرش را می می
هادی هاشمی داماد آقای منتظری، مصطفی فـومنی، سـیداحمد            روحانیونی چون سید  

ای از بیـرون   البته گنجـه . ای در زندان جذب مجاهدین شدند  گنجهنژاد و جالل هاشمی
 وقتـی بـه بنـد یـک آمـد،      نـژاد   هاشمیاحمدسید . زندان نسبت به اینها سمپاتی داشت

خـوری    را مـی  ) عـج (تو نان امام زمان     : ریشهایش را از ته زد، آقای منتظری به او گفت         
او بـه آقـای   . این کار حرام نیست  : فتکنی؟ حداقل از ته نزن، او گ        ها را می    چرا این کار  

کند، اما مجاهـدین را نگـه         ترسد، شما را آزاد می      منتظری گفته بود که رژیم از شما نمی       
احوال مرا پرسید، بگوییـد     ) عبدالکریمسید(دارد، پس اگر بیرون رفتید، و اگر برادرم           می

  . خورد، ولی از نظر فکری با سازمان بود با ما غذا می
ی هم اتهامات دروغی از قول آقای منتظری به آقای ربانی نـسبت داده              مصطفی فومن 

آقای ربانی آدم تند مزاجی بود، به آقای منتظـری          . بود، و میانه این دو به هم خورده بود        
مـن نـزدم،    : ای؟ آقای منتظری گفـت      گفته بود که تو چرا این حرفها را در مورد من زده           

دن رسید، یعنی این دو عالم حرف یکـدیگر را    خالصه کار به قسم خور    . گوید  بیخود می 
  !قبول نکردند
 هم با قصد اصالح در میان مجاهدین بود    20 دیگری چون غالمحسین حقانی     روحانی

توانم در آنها اثـر       اگر من در میان اینها باشم و با اینها ارتباط داشته باشم می            «: گفت  و می 
) قاطی شـدن  ( بگذاری، فقط با این کار       توانی  تو هیچ اثری نمی   «: گفتم  به او می  » .بگذارم

نژاد کـه هنـوز خیلـی         مجاهدین کسی مثل سیداحمد هاشمی    » !کنی  خودت را خراب می   
کردند، بعد از انقالب هم او را تحویـل نگرفتنـد، وی هـم                اهللا خطاب می    جوان بود آیت  

  . شروع کرد به افشا گری علیه آنها
 ناگفته ماند این بود که ساواک بعـد  در مسئله فتوا و بحث نجاست مارکسیستها آنچه      

از این مرحله بر روحانیون زندانی خیلی کار کرد، آنها را از قصر، کمیته و جاهای دیگر                 
 و فشار آورد تا آنها علیه مجاهدین موضـع بگیرنـد و حتـی                در بند یک اوین جمع کرد،     

اما ایـشان کـه   . ندرانی بکن   بیایند علیه مجاهدین و مبارزه مسلحانه مقاله بنویسند و سخن         
دانستند امثال نیکخواه و الشایی که مصاحبه کردند بعد خود سـاواکی شـده بریدنـد،                  می

کنیم، چـون در      وجه از بلندگوی رژیم استفاده نمی       لذا به این نتیجه رسیدند که ما به هیچ        
بهترین راه، آن است کـه مـا بیـرون بـرویم و خودمـان از روی                 . رود  بیرون آبرویمان می  

  .21مان را مطرح کنیم ها مطالب منبر
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کردند، مواضع مختلفی داشـتند، امـا    تک صحبت می گاه ساواکیها با روحانیون تک      هر
 خـود    گـوی   بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که آقـای هاشـمی رفـسنجانی را سـخن                

معرفی کنند و آنها اگر مطلبی دارند، به ایشان بگویند، خودشان هم اگر مطلبی دارند بـه                 
مطلبی بگوییم اما نه از داخـل      ) مجاهدین(ما حاضریم علیه اینها     : بعد گفتند . ی بگویند و

  .، بلکه از روی همان منابرمانرستاخیززندان، و نه از روزنامه 
برخـی  .  روحانیون در برابر آنها موضع گرفتنـد  بعد از اینکه سازمان مارکسیست شد،   

شود و     رسیدیم که سازمان دارد منحرف می       واز بیرون به نتایجی    54ما از سال    : گفتند  می
پیشنهاد شـده   ) دانم که   من شنیدم صحت و سقم این مطلب را نمی        (باید اقداماتی کرد و     

بود که اینها مثل آقای طالقانی و بعضی دیگر از آقایان با شاه مالقات کنند و بگویند این                    
هـای سیاسـی و       ارکارها  به خاطر فشار شما و به خاطر مخالفـت شـاه بامـذهب و فـش                 

انـد،  واگـر شـما آزادی بدهیـد، آزادی             اجتماعی است که جوانها به این راه کشیده شده        
احزاب بدهید، و طوری باشد که ما بتوانیم حرفهایمان را بزنیم و کار به بن بست کشیده          

هـا بـه کارهـای مـسلحانه گـرایش پیـدا              نشود، و سیستم تک حزبی نباشد، دیگـر بچـه         
 این گرایش به مبارزه مسلحانه نتیجه فشار و تک حزبـی بـودن و امکـان     یعنی. کنند  نمی

توانند افکارشان را از طرق دیگر مطرح بکنند، و اگر شما  ندادن به دیگران است، که نمی    
  .آزادی بدهید، احتمال دارد که ما بتوانیم مسیر را تغییر بدهیم

گیری، بـا تقـی شـهرام در        علت این پیشنهاد هم آن بود که آقای طالقانی قبل از دست           
از سال  . های مجاهدین   های دیگر با بچه     منزل مهدی غیوران، مالقات کرده بود، و در جا        

 دیگر ساواک اجازه نداد که این روابط و مناسبات ادامه بیابد، یـک سـری از آنهـا را                    54
  .جمله آقای طالقانی را گرفت و به زندان انداخت من

هـا در زنـدان       بچـه کـه   قای هاشمی رفسنجانی گفتم     در فرصتی، همین حرفها را به آ      
شـماها بایـد علـل    . افتند، باید فکـری کـرد   یکی یکی به دامن مجاهدین مارکسیست می    

کننـد، مـا    اینها یکی یکی هوادار درست مـی   : گفت. یابی کنید   انحراف مجاهدین را ریشه   
  .تای نیس کنیم، مسئله رویم بیرون، در منبر هزارتا هزارتا درست می می

 به سبب جو راحت و آزادتری که به زندان تحمیـل شـده بـود، هـرکس        57در سال   
گرویدنـد و اگـر       رفت، همه بـه چپیهـا مـی         شد، به طرف روحانیون نمی      داخل زندان می  

کردنـد و     این وضع را مجاهدین تـشدید مـی       . رفتند  مذهبی بودند به طرف مجاهدین می     
د آقایان هم حرکتی نداشـتند تـا بـا کـسی            چسباندند، خو   های ناجوری به اینها می      وصله

  22.طوری نبودند صحبت کنند، گرم بگیرند، بحث نمایند و جذبش کنند، هرگز این
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   و مجاهدین23شریعتی
او خـرده بـورژوای     : گفتنـد   دانـستند و مـی      مجاهدین، شریعتی را هم آدم خائنی مـی       

او : گفتنـد   د،  وقتی رژیم چندمقالـه از شـریعتی در روزنامـه چـاپ کـر             . سازشکار است 
کند وگرنه چه دلیلی دارد که مقاله ضدکمونیستی او           سازش کرده و با رژیم همکاری می      

  .کنند  چاپ کیهانرا در 
مسعود رجوی و موسـی خیابـانی در        .  شریعتی به زندان آمده بود     چه باید کرد  کتاب  

د، خندید و   اتاق کتابخانه یا تلویزیون بودند که موسی کتاب را برداشت و با آن بازی کر              
اصالً کتابهای  . گوید  ببین چه می  » لنینِ ایران «این هم   : بعد انداخت و رو به مسعود گفت      

در زندان بایکوت بود و کسی جرئت نداشت آن را بخواند کتابهای آقای             ) شریعتی(این  
  . مطهری و آقای سیدقطب هم همین وضع را داشت

ای طرفـدار      و فهمیدنـد عـده     بعد که مجاهدین از زنـدان آزاد شـدندوجو را دیدنـد           
آن . استفاده کردند و خود را طرفدار شریعتی جلـوه دادنـد            شریعتی هستند، از وضع سوء    

 کیهـان در روزنامـه    » بازگشت به خویـشتن   «زمان که از شریعتی چند مقاله در خصوص         
از . چاپ و منتشر شد، مجاهدین کار شریعتی را همکاری و همراهی بـا رژیـم دانـستند                

متون این مقاالت علیه کمونیسم است رژیم بـا او قرابـت موضـع پیـدا کـرده و           آنجا که   
  .مقاالتش را چاپ کرده است

گفتند وی مبـارزه مـسلحانه        مجاهدین مواضع سیاسی شریعتی را قبول نداشتند و می        
آنها کـه رفتنـد کـاری حـسینی         «: رانیهایش گفته است    را قبول ندارد و در یکی از سخن       

لـذا نظریـات دکتـر را سـدّی بـر مبـارزه       » اندند باید کاری زینبی کنندکردند و آنها که م  
دانستند اما پس از فوت ایشان و اقبال جوانـان بـه سـوی آثـار او، خـود را                      مسلحانه می 

رانـی دکتـر شـریعتی        طرفدار وی دانستند و گفتند مجاهـدین اولیـه از جلـسات سـخن             
  .گرفتند خوراک ایدئولوژیک می

  
  حرف اول

دانم دراین راه چقـدرمرتکب       قصد من حرکت در مسیر خدا بود، و نمی        به هر روی    
هنگـامی کـه مـن      . ام، برای اشتباهاتم طلب عفوو بخشش از درگاه الهی دارم           اشتباه شده 

مجروح شدم و به بیمارستان برده شدم، به خدا تمسک جستم و دریافتم راه و مفری که                 
وقتی که بعدها در تنگناهـای      . داوند است شود از ناحیه خ     در بازجوییها پیش پایم باز می     

 خدایا من اگر کاری کردم برای تو کـردم، کـسی هـم              24:گفتم  کردم، می   بازجویی گیر می  
داند، اگر قبول داری که این کار ریا درآن نبوده پس مرا از اینجا  نجات بده، کـاری                     نمی
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هـد  کن بازجو روی این موضوعات و قـضایا حـساس نشود،بعـضی وقتهـا بـا خـود ع                  
» …و جعلنـا «آیـه  .  روز روزه بگیـرم 15 ـ  10کردم که اگر این مـسئله دیـده نـشود     می
دیدم کـه چطـور بـازجو از کنـار مـسئله              خواندم و به وضوح دست یاری خدا را می          می

کنـد گـر چـه ممکـن اسـت بـرای آنهـایی کـه آن                   شود و به آن توجه نمی       مهمی رد می  
انـد    نانی که دستی بر آتش داشته       ه نظر آید ولی آ    اند مسئله ساده ب     موقعیتها را لمس نکرده   

  .گویم دانند که من چه می می
زنم به سبب آن است که هیچ بدهی و طلبی از              و من اگر امروز راحت حرف می       …

لذا به  . ام  کسی ندارم و هیچ موقعیتی و مقام و منصبی را به خاطر مبارزاتم تصرف نکرده              
خواهیم ناصح    من معتقدم که اگر ما می     . کنم  فاع می زنم و از اعتقاداتم د      راحتی حرف می  

تـوانیم    دیگران باشیم باید خودمان مبری از عمل مشتبه باشیم، اگر ما آلوده باشـیم نمـی               
  . جلو انحرافات را بگیریم

کردند   مسئولین را به زی طلبگی دعوت می      ) اهللا علیه    هرحم(آن زمان که آقای خمینی    
: من به چند نفـر از نماینـدگان مجلـس گفـتم    . ا شده بودبه خاطر آن بود که آلودگی پید  

آقای خمینی که دیگر در میان ما نیست و شـاید حرفهـای ایـشان دیگـر در ذهـن شـما          
ای در مالقات اخیر خطاب به شما ایراد فرمودند           نباشد، اما این مطلبی را که آقای خامنه       

گـویم شـما انجـام         شـما مـی    من قبالً هم به دیگران نصیحت کردم، انجام ندادند، به         : که
 برای ارتزاق مردم، برای اقتصاد مردم، برای معیشت مردم زحمـت بکـشید و               …«: دهید

حرف اصلی ایشان این اسـت کـه توجـه داشـته باشـید کـه بـا                  » …برای مردم کار کنید   
توانیـد بـرای      اگرخودتان آلـوده باشـید نمـی      . شود شیشه را پاک کرد      دستمال کثیف نمی  

  .توانید جلو انحرافات دیگران را بگیرید د، نمیدیگران کار کنی
 بیـان کـرده بـودم و قـصد مـن از بیـان آن                1358بیشتر آنچه که گفتم قبالً در سـال         

ها از دستاورد مبارزات و انقالب بـود و هـدف واالتـرم               جلوگیری از برخی سوءاستفاده   
 کـه از طـرف      روشنگری جوانان بود تا آنها در برابر جریانها و امـواج مختلـف سیاسـی              

های سیاسی مخالف و موافق به راه افتاده بـود، بـا چـشم بـاز عمـل کننـد و وارد                        گروه
جریانها شوند و یا از آن پرهیز کنند و معتقدم کـه اگـر همـان موقـع صـحبتهای مـن و                       

های سیاسـی را بـه        دیگرانی که در جریان مبارزات با رژیم شاه بودند و جریانها و گروه            
شـد، مـا بـا بـسیاری از مـشکالت و              به موقع و صحیح عرضـه مـی       شناختند،    خوبی می 

شـدیم و     رو نمـی    بـه   هـا و سـازمانهای سیاسـی رو         مصائب در برخورد بـا برخـی گـروه        
  .توانستیم از تلف شدن بسیاری منابع انسانی و مادی جلوگیری کنیم می

 اکنون نیز بیان این مطالب به خاطر احساسی مشابه احـساس همـان سـالهای نـاآرام                
اوایل پیروزی انقالب است و گویی بار دیگر امـواج سـهمگین مخالفـت و دشـمنی بـا                    
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کوبد و با قلـب حقـایق         های انقالب می    ارکان و کلیت نظام جمهوری اسالمی به صخره       
تاریخی در صدد فریب اذهان عمـومی و بـدبین کـردن آنهـا نـسبت بـه اهـداف واال و                      

  .ساز انقالب هستند انسان
آیند بدانند کـه ایـن انقـالب     الب را گفتم تا کسانی که بعد از ما میمن امروز این مط  

دلهـا    به راحتی به دست نیامد که به راحتی بخواهد از دسـت بـرود و بـرای آنهـا خـون                    
خورده شده و خونهای زیادی ریخته شده و در این میـان مـن قطـره کـوچکی بـودم از         

  .اقیانوس مجاهدتها و مبارزات مردمی
ام مدد جستم و بالطبع امکان بروز و بیـان            فها فقط از محتویات ذهنی    در بیان این حر   

خـواهم کـه مطـالبم را بـه نقـد             هر اشتباه و غلطی هست و از دوستانم و از آگاهان مـی            
  .بگذارند و مرا از نظر اصالحی خویش آگاه کنند

کنم، خودم عامل باشـم و معتقـدم          ام اگر نصیحتی به کسی می       من تاکنون سعی کرده   
این خداوند بوده که جلـو انحرافـات اصـلی مـرا            . اوند در این راه کمکم کرده است      خد

اگـر توفیقـاتی هرچنـد      : خواهم بگویم   کنم، ولی می    گرفته است، من خودم را تبرئه نمی      
خـواهم کـه بـا لطـف و           از خداونـد مـی    . ام از جانب خدا بوده است و بس         ناچیز داشته 

  . و در مسیر رضایت خودش باشمکرمش در بقیه عمرم نیز به من کمک کند
جا آوردن دو رکعت نماز و دعا کـردن، بـه             به یاد دارم که در شب عروسی بعد از به         

روز مطلـب و      او آن !! دعا کن اگر خدا به ما فرزندی داد از ما بدتر نباشـد            : همسرم گفتم 
حرف مرا نگرفت، اما بعد از گذشت بیست سال دریافت که من آن شب چه گفتم چـرا                  

بیند که فرزندان برخی آقایان چـه آبرویـی از پـدر و مادرشـان بـه حـراج                     دید و می  که  
  .اند گذاشته

  .را ختم به خیر کن) ص(خدایا عاقبت ما و همه شیعیان آل محمد 
  
  :نوشتها یپ
وی . ای فقیر و مـذهبی تربیـت شـد    در خانواده.  در تبریز به  دنیا آمد1317نژاد به سال   محمد حنیف ـ  1

 وارد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران شد و در رشته مهندسی ماشین آالت کـشاورزی               1338در سال   
هـای    سیاسی شدن محمد مرهون ورود به این فضا عالوه بر زمینـه           . بورس گرفت و به تحصیل پرداخت     

نژاد در دانشگاه به عضویت شاخه دانشجویی جبهه ملی درآمـد             حنیف. فردی و اجتماعی آن دوره است     
بـه   1339او همچنین در انتخابـات سـال        . و مدتی مسئولیت انجمن اسالمی دانشکده را به عهده گرفت         

پس از تشکیل نهضت آزادی در سـال        . های تهران برگزیده شد     عنوان مسئول انجمنهای اسالمی دانشگاه    
اهللا طالقانی و مهندس بازرگان را مطالعه کرده به آنها عالقه مند بـود،                تر کتب و آثار آیت      ، او که پیش   40

ادی و جبهـه ملـی در       حنیف نژاد نیز چون برخی اعضاء و رهبران نهـضت آز          . به نهضت آزادی پیوست   
در زندان او بـه  . دستگیر و روانه زندان شد ) پنج روز جلوتر از رفراندوم انقالب سفید       (1341اول بهمن   
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او که سـه مـاه بعـد از    . فکرانش پرداخت های سیاسی ـ اجتماعی خود و هم  بازنگری و بازسازی اندیشه

ه کنار گذاشتن مبارزات علنی و مـسالمت         از زندان آزاد شده بود با اندیش       1342 خرداد   15سرکوب قیام   
او از همـین زمـان تـا دو سـال بـا برخـی               .  بـه سـربازی رفـت      42آمیز در یکی از آخرین روزهای آذر        

 ایدئولوژیک پرداخـت و     -دوستانش چون سعید محسن و عبدی به برگزاری جلسات و مباحث سیاسی           
او پـس از شـش سـال فعالیـت و           .  سازمان مجاهدین خلق را پـی ریختنـد        1344در پی آن در شهریور      

   . به جوخه اعدام سپرده شد1351 خرداد 4 دستگیر و در 1350هدایت سازمان در آبان 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در زادگاهش        .  در زنجان متولد شد    1318سعید محسن به سال     ـ  2

شـته تأسیـسات در دانـشکده     برای تحصیالت عالی به تهران آمد و در ر   1338به پایان رساند و در سال       
او از بـدو ورود بـه دانـشگاه وارد فعالیتهـای سیاسـی شـد از اواسـط                   . فنی دانشگاه تهران پذیرفته شـد     

 هوادار نهضت آزادی شـد و دو مرتبـه بـه     41 به عضویت جبهه ملی در آمد و از سال           1340اردیبهشت  
عید محسن نیز پس از آزادی از زندان        س. 1341 و بار دیگر در بهمن       1340زندان افتاد یک بار در بهمن       

پس از پایان خدمت    . اش را در جهرم گذراند      او نُه ماه از سربازی    . و فراغت از تحصیل به سربازی رفت      
برای امرار معاش مدتی در کارخانه ارج و بعد در کارخانه پروفیل به کـار پرداخـت و سـرانجام سـر از                       

آنجا در آمـد و متـصدی تأسیـسات و تلفـن سـاختمان              وزارت کشور در آورد و به استخدام غیررسمی         
 بـه بحـث و   44 تـا سـال    42او یکی از سه تن عضو هسته مطالعاتی است که از سـال              . خانه شد   وزارت

ای مناسب برای تغییرات و تحوالت سیاسی بیابند که نتیجه آن منجـر               بررسی و مطالعه پرداختند تا شیوه     
ن پس از شش سـال فعالیـت و هـدایت سـازمان در سـال                محس. به تأسیس سازمان مجاهدین خلق شد     

   . تیرباران شد1351 خرداد 4 دستگیر شد و در 1350
از اعضای نهضت آزادی، فردی     » حسن نیک بین  « و    »عبدی  «عبدالرضا نیک بین رودسری معروف به       ـ  3

اقـع در بلـوار   ای و نژاد و سعید محـسن در خانـه   پر مطالعه و ایدئولوژیک بود که به همراه محمد حنیف         
ای مطالعاتی شکل دادند که نتیجه بحـث و            هسته 1342 طبقه دوم، از سال      444شماره) کشاورز(الیزابت  

. او در سازمان مسئول آموزشهای سیاسی بـود       .  بود 44بررسی آن تأسیس سازمان مجاهدین در شهریور        
عبدی در  .  به قلم اوست    از اولین جزوات آموزشی جمع سازمان      چه باید کرد  و  مبارزه چیست   دو جزوه   

ها از طریق نبرد مسلحانه تأکید   به مبارزات رفورمیستی تاخته و بر لزوم حرکت توده      مبارزه چیست مقاله  
عبدی راه حل نهایی برای نجـات  . او معتقد بود که علم مبارزه را باید از مارکسیسم آموخت      . کرده است 

طـولی نکـشید کـه ایـن عنـصر          . »ترور شاه یا هـیچ        یا«: گفت  دانست و می    خلقها را از بین بردن شاه می      
جـدایی او از سـازمان بـرای دیگـر          . ایدئولوژیک به خاطر عقاید مارکسیستی از سازمان مجاهدین بریـد         

گذاران سازمان سخت گران آمد و برای زدودن خاطره تلخ او، علی اصغر بدیع زادگان را بـه جـای           بنیان
نژاد، محسن و بدیع زادگـان را بـه           االت و کتابهای خود، از حنیف     او برگزیدند و از آن پس در تمامی مق        

   .گذاران سازمان، نام بردند عنوان بنیان
ها، حـسین خوشـرو، محمـود       ی، کـاظم شـفیع    موسی خیابانی : شش نفر دستگیر شده عبارت بودند از      ـ  4

   )96-92نجات حسینی، . (شامخی، جلیل سیداحمدیان، و محسن نجات حسینی
فام، محمد سادات دربنـدی،       حسین احمدی روحانی، عبدالرسول مشکین    : ر عبارت بودند از   آن سه نف  ـ  5

  . فرماندهی عملیات هواپیماربایی و آزادی دستگیر شدگان سازمان در عهده حسین روحانی بود
   )143نجات حسینی، (
هـل جـوانرود کرمانـشاه      مراد دلفانی که در برخی منابع از آن به شاه مراد دلفانی یاد شده است، ا                 اهللا ـ  6

در کارنامه سیاسی او عضویت و فعالیت در حزب تـوده بـه ثبـت               . ای داشت   است که شخصیت پیچیده   
رسیده است که پس از دستگیری به اعتقادات و مبارزات سیاسی خویش پشت کـرد و بـه همکـاری بـا                 

  . ساواک تن داد
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با همین مرام به سـازمان مجاهـدین        او  . کرده است   گفته شده که او مدتی به نفع عراق جاسوسی می         

نفوذ کرد و با درک نیاز، مجاهدین به مهمات و اسلحه و با قول تأمین این نیاز، اعتماد کـادر مرکـزی را                       
نسبت به خود جلب کرد و از رهبران و کادر و اعضای سازمان تعداد بسیاری را شناسـایی و اطالعـات                     

  .وارد عمل شد ) 1350اول شهریور (سر بزنگاه حاصله را در اختیار ساواک قرار داد و ساواک 
   .دهی جدید، دلفانی را پیدا کردند و کشتند ، و سازمان57مجاهدین پس از آزادی از زندان در سالـ 7
العمل  ، لیسانس علوم سیاسی بود که بازرگان و حق   1317 فروردین   18متولد  ) قوام( نیا    شهرام پهلوی ـ  8

او شهرت خوبی نداشت و در بیست شـرکت         . و ثروت هنگفتی اندوخت   کار تمام عیاری از آب در آمد        
  .از جمله حمل و نقل، کلوپهای شبانه، ساختمانی، تبلیغاتی و توزیع، سهام داشت

گزارش خاطره بر اساس خاطرات محمد      «: گیری شهرام بنگرید به     برای اطالع بیشتر از ماجرای گروگان     (
   )301-283، 2 ، شمـنامه مطالعات تاریخی  فصل»مهرآیین

ای بـا شـرایط اقتـصادی          در اصفهان به دنیـا آمـد و در خـانواده           1319زادگان به سال      اصغر بدیع   علیـ  9
 بـا اخـذ     1339تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در اصفهان طی کـرد و در سـال               . متوسط پرورش یافت  

ی در شـاخه دانـشجویی      او در دوره دانـشجوی    . بورسیه تحصیلی وارد دانشکده فنی دانشگاه تهـران شـد         
نژاد و     چون حنیف  1342در سال   . جبهه ملی، نهضت آزادی و انجمن اسالمی دانشجویان فعالیت داشت         

او در این   . سازی تهران مشغول خدمت سربازی شد       سعید محسن به سربازی رفت و در کارخانه اسلحه        
محـسن و   (اش     سیاسـی  دوره اطالعات حاصـل از ایـن کارخانـه و تجربیـاتش را بـه دوسـتان مبـارز و                   

او . پس از سربازی به عنوان مدرس شیمی در دانشگاه تهران به کار گرفته شـد    . داد  انتقال می ) نژاد حنیف
 از طرف سازمان مأمور شد تـا در رأس گروهـی بـه خـارج و                 1349از جمله کسانی است که در مرداد        

 گرفتن بورس تحصیلی به فرانسه رفت       او به بهانه تحصیل و    . برای تعلیمات نظامی با الفتح تماس بگیرد      
با خـروج عبـدی   . های نظامی الفتح، آموزش نظامی دید و بازگشت       و از آنجا عازم اردن شد و در پایگاه        

  . از سازمان وی نقش بنیانی در سازمان به عهده گرفت) نیک بین(
 شهربانی دسـتگیر و      در امان ماند، اما هفتاد روز بعد او نیز توسط          50بدیع زادگان از ضربه شهریور      

نـژاد، محـسن،    او نیز به همراه حنیـف    . گردید  های سخت و سبعانه تحویل ساواک         پس از تحمل شکنجه   
  .  تیرباران شد4/3/1351زاده و مشکین فام در  عسگری

   )208 و 207، شمـ شرق؛ 10740 و 10737 و 10736شمـ  ،کیهان؛ 115دلدم،  (
پـدر او بـازاری و از       . ای مـذهبی زاده شـد        و در خـانواده     در تهـران   1325احمد رضایی بـه سـال       ـ  10

احمد در سال آخر دبیرستان درس و تحصیل را رها کرد و هنگـامی کـه در                 . طرفداران دکتر مصدق بود   
 شرکت فعال داشت، و از آن پـس         1342 خرداد   15او در قیام    . نهضت آزادی فعال بود به سربازی رفت      

تـوان بـه بهـرام آرام، کـامران       مبارز را شکل داد که از اعضای آن میبرای مبارزه با رژیم پهلوی گروهی    
او با همین گروه به سـازمان مجاهـدین پیوسـت و پـس از ضـربه                 . اهللا رهبری اشاره کرد     نخعی و حبیب  

رهبری سازمان مجاهدین خلق را     ) برخالف رهبران قبلی  (رغم نداشتن تحصیالت عالی        علی 50شهریور  
دهـی اعـضای باقیمانـده، سـازمان را از ورطـه فروپاشـی         نسجام، هدایت و سازمان   به عهده گرفت و با ا     

رو  بود و از این   )) ره(از حضرت امام خمینی     (احمد فردی متعصب و مذهبی و مقید به تقلید          . نجات داد 
رانیهـای   او از شـرکت کننـدگان مـستمر در سـخن    . با رهبران روشنفکر قبلی و بعدی سازمان متمایز بود 

 طالقانی در مسجد هدایت بود، و کمکهای مالی و لجستیک بسیاری از متدینین بازار جذب کـرد               اهللا  آیت
 بهمن  11 بعد از ظهر     7احمد سرانجام پس از یک قرار لو رفته در ساعت           . و در اختیار سازمان گذاشت    

رد و اولـین  سه نفر از ایشان را کشت و خود نیز جان سپ      .  در خیابان غفاری با مأمورین درگیر شد       1350
  . شهید سازمان نام گرفت
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 12؛ اطالعیـه    18-16،  … آنانکـه مـرگ را     ؛   40-36،  12، شمــ    انداز ایـران    چشم؛  308نجات حسینی،   (

   ) 20، … تاریخچه پیدایش؛ 1350بهمن 
صـنعتی  (او زمانی که دانـشجوی دانـشگاه آریـامهر          .  در تهران به دنیا آمد     1328بهرام آرام در سال     ـ  11

پـس از پیوسـتن احمـد رضـایی بـه           . پرداخـت   با گروه احمد رضایی به فعالیت سیاسی می       ) شریف بود 
نـام مـستعار او در      . سازمان مجاهدین او نیز مانند سایر اعضا از احمد پیروی کرد و جذب سازمان شـد               

 او با احمد رضایی     1350بعد از ضربات وارد آمده بر پیکر سازمان در سال           . بود» علی«و  » سید«سازمان  
در » مجیـد شـریف واقفـی     «و  » تقـی شـهرام   «ای هم بـا       و بعد رضا رضایی و کاظم ذواالنوار و در دوره         

او پیش  . پرداخت  دهی اعضای سازمان می    مرکزیت سازمان جای داشت و به هدایت و انسجام و سازمان          
نـست از ایـن     رانیهای دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد بود، امـا نتوا           از این از مستمعین و پای ثابت سخن       

اش با پروسه تغییر و تحول ایدئولوژیک، خود نیز به            رغم مخالفتهای اولیه    جلسات بهره کافی ببرد و علی     
خـود  . آرام از طراحان طرح ترور شریف واقفی و صمدیه لباف است   . یکی از رهبران این غائله بدل شد      

   . رابکاری کشته شد در درگیری مسلحانه با مأمورین کمیته مشترک ضدخ1355نیز در آبان 
او هنگـامی کـه دانـشجوی    .  در تهران به دنیـا آمـد  1327رضا رضایی برادر احمد رضایی، در سال     ـ  12

پزشکی دانشگاه تهران بود با سازمان مجاهدین خلق همکاری داشت و عضو کمیته مرکـزی                 رشته دندان 
یـک دوره کوتـاه کـسب        بـه اردن رفـت و پـس از           1349رضـا در سـال      . و تیم ایدئولوژی سازمان بود    

 بود که برخی    50رضا رضایی از جمله دستگیرشدگان در شهریور        . آموزشهای نظامی به کشور بازگشت    
ای نیز بر این باورند که این تاکتیکی بیش برای            کرد، اما عده    معتقدند او در این دوره با ساواک همکاری         

ورین ساواک شد و مجدداً به فعالیـت در          موفق به فرار از دست مأم      1350فریب ساواک نبود لذا در دی       
سازمان بازگشت، و در کادر مرکزی قرار گرفت و به انسجام و تشکل بقیـه اعـضای سـازمان و جـذب                      

  . اعضای جدید پرداخت
 در منزل مهدی تقوایی به محاصره مأمورین سـاواک افتـاد و هنگـام فـرار                 1352 خرداد   25رضا در   

اند که رضـا خـودزنی کـرد تـا بـه              برخی روایت کرده  . رار گرفت مورد اصابت گلوله مأمورین ساواک ق     
  . دست مأمورین نیفتد

؛ 319 و   307-305؛ نجات حـسینی ،      81-80،آنها که رفتند  ؛ میثمی،   79-71،  تاریخچه مختصر گروهکها  (
Abrahamian, 91(   

، مـدرس و    نویـسنده (اهللا صـفا       در سرخه سمنان به دنیا آمد، پدرش فضل        1326ـ فرهاد صفا به سال      13
 با دختـری    1328پس از رسیدن به شهرت و کسب کرسی استادی دانشگاه در            ) 1300پژوهشگر، متولد   

اش با فرزند و همـسر اولـش قطـع            دیگر به نام انسیه نواب ازدواج کرد و در تهران ماندگار شد و رابطه             
اهللا   ل پـدر بـزرگش آیـت       بیش نبود به همراه مادرش به سمنان و به منز          هفرهاد که کودکی نه ماه    . گردید
  . رفت و به این ترتیب در فضایی روحانی و معنوی رشد و تربیت یافت) پدر مادرش(فیض 

او که شاگرد اول مدرسه بود      . صفا تحصیالت ابتدایی را در مدرسه سعدی و صادقیه سمنان گذراند          
اهللا فـیض بـرای        آیـت  هنگام تحصیل در دبیرستان پهلوی پدربزرگش را از دست داد، و از آنجا که خانه              

های چاپ کتاب وی فروش رفت، فرهاد و مادرش مجبور بـه سـکونت در منـزل محقـر و                      تأمین هزینه 
فرهاد ضمن تحصیل برای کمک به معیشت خانواده به کار در کارخانه پرداخـت و از                . استیجاری شدند 

 گرفت و در همان سـال        دیپلم 1344جا در سال      سال چهارم دبیرستان به مدرسۀ دهخدا رفت و از همان         
) دفع آفـات (در چهار رشته دانشگاهی در کنکور پذیرفته شد که از این میان رشته مهندسی گیاه پزشکی  

او مادرش را با خود به کرج برد و در آنجا سـاکن             . را برگزید ) دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزی کرج    
ی و انگلیسی و ریاضیات در آموزشـگاهی      های زندگی و تحصیل به تدریس عرب          شد و برای تأمین هزینه    

  . شبانه پرداخت
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 در دانشکده کشاورزی با کاظم ذواالنوار آشنا و جـذب سـازمان مجاهـدین خلـق       1346در سال   او  
او پس از پایان تحصیالت و اخذ مدرک مهندسی دفع آفات به سربازی رفـت و هیجـده مـاه در        . گردید

 پس از اتمام دوره سربازی بـه        1350فرهاد در بهار    . راز رفت در این مدت مادرش نیز به شی      . شیراز ماند 
تهران آمد و مادرش را در سرخه نزد اقوامش گذاشت، تا خود بتوانـد بـا خیـالی آسـوده بـه فعالیتهـای                        

  . سیاسی و مبارزاتی بپردازد
م  شهریور ماه به دا    29 از حلقه محاصره ساواک بگریزد اما در         1350صفا توانست در ضربه شهریور      

هـای سـخت مـأمورین سـاواک      پلیس افتاد و دستگیر شد، او از جمله کسانی است که در زیـر شـکنجه         
  . مقاومت کرد و در دادگاه به سه سال زندان محکوم شد

 از زندان آزاد شد و در یک شرکت کشاورزی در حمیدیه اهواز بـا حقـوق                 1353فرهاد در تابستان    
و در این شهر ارتباط تشکیالتی و مطالعاتی خود را با سـازمان             ا.  تومان مشغول به کار شد     6200ماهیانه  

های خونین درون گروهی سازمان به تهران بازگشت           پس از اطالع از تصفیه     1354حفظ کرد تا آنکه در      
او پس از علنی شدن تغییر ایدئولوژی در سازمان، شاخه مذهبی سـازمان             . و به زندگی مخفی روی آورد     

سـرانجام جـسد وی در      . ی آهنگر ایجاد و اعضای مذهبی را گرد خود جمع کرد          را به همراه محمد اکبر    
نـشریه  . ای از ابهـام اسـت       مرگ وی همچنـان در هالـه      .  در خیابان کشف شد    1354روز نوزدهم اسفند    

انقالبی شهید فرهاد   «:  در خصوص وی نوشت    23/3/1356 سازمان مجاهدین به تاریخ      23خبری شماره   
احتمـاالً  (با مأمورین ساواک و کمیته، پس از آنکه داخل یک خیابان بـن بـست                صفا، در یک رویارویی     

شود، برای اینکه زنده به دست مأموران رژیم گرفتار نیاید، دست بـه خودکـشی زده         می) خیابان ترجمان 
انقالبی شهید فرهاد صفا، از رفقای سابق سازمان ما بود که پس از آزادی از زندان و    . رسد  به شهادت می  

  » …داد حول ایدئولوژیک سازمان، در یک گروه انقالبی مذهبی به فعالیت مبارزاتی خود ادامه میت
رزمان فرهاد بر این نظرند که فرهاد خطری بزرگ برای جریان مارکسیستی سـازمان بـود،                  برخی هم 

  . لذا قرار وی در خیابان ترجمان از طرف مجاهدین مارکسیست به ساواک لو رفت
   )؛ اطالعات محقق366، خاطرات احمد احمداعالمیه؛ ... جاهدزندگی نامه م(

پس از اتمام تحـصیالت متوسـطه   .  در تهران زاده شد1326محمدتقی شهرام فرزند رمضان به سال   ـ  14
 1346در رشته ریاضی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در دانشگاه بـه فعالیتهـای سیاسـی روی آورد و در                     

، عالوه بر این او در دانشگاه با تعدادی از دانشجویان چپ نیز ارتباط              جذب سازمان مجاهدین خلق شد    
  . داشت

او در زندان توانست بـا مطالعـه   .  در اثر ضربه ساواک است50شهرام جزو دستگیر شدگان شهریور      
و بررسی فراوان و نیز برخورد با نیروهای سیاسی موجود در زنـدان از جملـه مارکسیـستها، اطالعـات                     

رو  وی در زندان قصر با چپیها بسیار حشر و نشر داشـت، از ایـن  . اره مارکسیسم توسعه دهدخود را درب  
انتقال . رزمانش بایکوت شد، اما بعد به انتقاد از خود پرداخت و به جمع مجاهدین برگشت                از طرف هم  

ـ  زمان او با فردی به نام حسین عزتی از چپیهای تندرو گروه ستاره سرخ به زندان سـاری،            هم دانی کـه  زن
بـین ایـن سـه تـن     . ای از ابهام اسـت  دارای تمایالت چپی بود در هاله) ستوان احمدیان(افسر نگهبانش   

هر سـه در  . گرود گیرد و نهایتاً شهرام کامالً به مارکسیسم می   مباحث و مذاکرات مفصل و طوالنی در می       
وند و شهرام و احمـدیان بـه   ش ای مشکوک موفق به فرار از زندان ساری می        طی برنامه  1352اردیبهشت  

یابد اما  ، شهرام به مرکزیت راه می    52با کشته شدن رضا رضایی در خرداد        . پیوندند  سازمان مجاهدین می  
جمعهـای بررسـی و تحلیـل       «کنـد، لـذا بـا تـشکیل           اش پرهیـز مـی      از بروز دفعی تمایالت مارکسیستی    

این پروسه با ترور شریف     . را ایجاد کرد  پروسه تغییر و تحول سازمان به سوی مارکسیسم         » ایدئولوژیک
 1354 کامالً لو رفت و نهایتاً در شـهریور          1354واقفی و سوء قصد ناکام به صمدیه لباف در اردیبهشت           

  . این تغییر و انحطاط نظرهای بسیاری را موجب شد و مواضع مختلفی را برانگیخت. علنی شد
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بـاز، پرکـار، پـر مطالعـه و البتـه            حرّاف، رفیـق   گر،  از شهرام به عنوان فردی زرنگ، باهوش، سفسطه       

  . نامیدند می» تقی قمپوز«در زندان قصر اورا به خاطر چپ نماییهایش . مغرور یاد شده است
نـام  » پیکار در راه آزادی طبقه کارگر    «شهرام در آستانه پیروزی انقالب جریان تحت رهبری خود را           

 بـه صـورت     58او در سـال     . وری اسـالمی پرداخـت    نهاد و پس از پیروزی انقالب به ضدیت بـا جمهـ           
 محاکمه و بـه جـرم قتـل تعـدادی از مبـارزین از               1359تصادفی در میدان توحید دستگیر شد و در تیر          

جمله جواد پورسعیدی، مجید شریف واقفی، محمد یقینی، علی میرزا جعفر عالف به اعـدام محکـوم و                  
  .  در اوین تیرباران شد1359 مرداد 2در پنجشنبه 

خاطرات احمد  ؛  405،  …از نهضت ؛ میثمی،   414 و   320؛ نجات حسینی،    34-29،  … تاریخچه پیدایش (
   )329، شمـ جمهوری اسالمی؛ 16192، شمـ اطالعات؛ 463-462، احمد

التحـصیل رشـته مهندسـی از دانـشگاه تهـران در دانـشگاه         در تهران، فارغ  1325حسن راهی متولد    ـ  15
او عضو گروه فنی سـازمان بـود و در اختفـای یـک کلـت دخالـت                  . دجذب سازمان مجاهدین خلق ش    

او از جمله کسانی است که        .  دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد        1350او، در ضربه شهریور     . داشت
 گرایـشهای   1354 در زندان مشهد مارکسیست شد اما همچون بهمن بازرگانی متعهد شـد تـا                1352در  

 از زندان آزاد شد و پس از پیـروزی انقـالب بـه گروهـک            1357او در   . ایدئولوژیک خود را علنی نکند    
  . پیوست» راه کارگر«
ــان، ( ــصر گروهکهــا  ؛ 737 و 433جعفری ــی، 146، تاریخچــه مخت تفــسیر « ؛ 590، 583، 572؛ طیران

   ) www.irandidban.com،»...خشونت
ای مـذهبی و متـدین تربیـت          ه در تهران به دنیا آمد و در خـانواد         1317مجید شریف واقفی به سال      ـ  16

 وارد  1345پـس از پایـان تحـصیالت متوسـطه در سـال             . اش در اصفهان گذشـت      دوران کودکی . یافت
در سـال   ). دانشگاهی که پس از پیروزی انقالب به نام وی نامیـده شـد            (دانشگاه صنعتی آریامهر گردید     

) 1348سـال   ( دوره دانشجویی    شریف در . التحصیل شد    در رشته مهندسی برق و الکترونیک فارغ       1349
با دستگیری باکری و سعید محـسن در ضـربه          . توسط علی باکری به سازمان مجاهدین خلق جذب شد        

آوری بقیـه     واقفی نیز لو رفـت و از آن پـس متـواری و مخفـی شـد، و در جمـع                      ، شریف 1350شهریور  
عضو رهبـری و    (بهرام آرام   او  . نیروهای سازمان و انسجام آنها همکاری وسیعی با احمد رضایی داشت          

پس از شهادت احمد رضایی، رضا      . را یافت و به سازمان متصل کرد      ) 1355 تا   1350مرکزی سازمان از    
رضایی مسئول مستقیم او شد و پس از کشته شدن رضـا رضـایی، مجیـد در مرکزیـت سـازمان، جـای                       

ک سازمان، مدتی منفعل شد، اما      با مشاهده افول ایدئولوژی   . گرفت و شاخه کارگری سازمان را اداره کرد       
به دلیل مخالفتش با جریان تغییر ایدئولوژی مرکزیت به او پیشنهاد کرد به خارج از کـشور یـا بـه شـهر                       

او که در این روزها در کنار صمدیه لباف قرار گرفته بود، بـا هـم                . مشهد برود یا به کار کارگری بپردازد      
لذا . ی مستقل به مبارزه با انحراف ایدئولوژیک سازمان بپردازد  بر آن شدند تا با انشعاب و ایجاد تشکیالت        

آوری مخفیانـه     رود اما در تهران ماند و همراه با صمدیه لباف شروع به جمع              وانمود کرد که به مشهد می     
همـسر شـریف واقفـی بـه مرکزیـت          ) آذر(های آنها توسط لـیال زمردیـان          نقشه. سالح و مهمات کردند   

مان منتقل شد و با بروز احساس خطر از جانب ایشان تصمیم به ترور و تـصفیه                 ساز  ) مارکسیست شده (
 در خیابان ادیب    1354 اردیبهشت   16آنها گرفته شد و در توطئه و دامی که برایشان چیده شد، مجید در               

 کیلومتری جاده مسگرآباد    18و برای آنکه هویت جسد نیمه جان وی شناسایی نشود او را به                ترور شد،     
  . ه سوزاندندبرد

راننـده  (محسن خاموشی،   ،)فرمانده تیم (وحید افراخته   : افراد تیم این عملیات ترور عبارت بودند از         
، منیـژه اشـرف زاده      )مسئول شـلیک گلولـه بـه شـریف واقفـی          (، حسین سیاه کاله     )اتومبیل حمل جسد  

  ). آورنده مجید به سرقرار(کرمانی و لیال زمردیان 
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؛ 186-179و  171-166،  تاریخچـه مختـصر گروهکهـا     ؛  429-422؛ روحـانی،    14و1» شریف که بود؟  «(

   )Abrahamian, 136-137،146-148, 162-164؛ 424-423نجاتی، 
ای مذهبی و متدین تربیـت    در اصفهان به دنیا آمد و در خانواده        1325ـ مرتضی صمدیه لباف به سال       17

هنگامی که در رشـته مهندسـی در دانـشگاه          . او از جوانی روحیه پر شور و انقالبی داشت        . و رشد یافت  
 جـذب  1350صنعتی تهران مشغول تحصیل بود با محمد یزدانیـان آشـنا شـد و از طریـق وی در سـال                
وی از ضـربه  . سازمان مجاهدین خلق شد و مدتی را به مطالعه کتب سیاسـی ـ مـذهبی اختـصاص داد    

بـه فعالیـت و مبـارزه       » حـسین «و  » د تقـی  محم« ساواک در امان ماند و با اسامی مستعار          1350شهریور  
های تیمی خیابان نصر و خیابان         به زندگی مخفی روی آورد و از اعضای خانه         1351پرداخت و از سال     

مجید شریف واقفـی و وحیـد افراختـه فعالیـت             اهللا میثمی، بهرام آرام،     عارف بود و تحت مسئولیت لطف     
  . کرد می

 مـدتی بـه کارهـای         مهـارت و ورزیـدگی خاصـی داشـت،         او که در تیراندازی و شلیک با اسـلحه        
در طرح  کرد و  های فارسی زبان رادیوهای خارجی را خالصه می  تحقیقاتی و مطالعاتی پرداخت و برنامه     

و » بـی هـراس از مـرگ      «،  » آرامش عجیب « از او با خصلتهای       .پور مشارکت داشت    ترور سرتیپ زندی  
) واقـع در خیابـان مرتـضوی      (او یک بار در مسجد هاشـمی        . تیاد شده اس  » باورمند متعصب به اسالم   «

با آنها که قصد بازرسی بـدنی او را داشـتند درگیـر شـد،     . غیرمترقبه با مأمورین مواد مخدر برخورد کرد  
او در جریان   . را کشت و سربازی را زخمی کرد        )ژاندارمری(، یک استوار نظامی       مرتضی به ضرب گلوله   

رو مرکزیت بـرای کنتـرل و       یدئولوژی، علنی به مخالفت با آن برخاست، از این        گیری پروسه تغییر ا     شکل
ها فرستاد و ایـن امـر سـبب آشـنایی بیـشتر او بـا جنـبش         ها و کارگاه مهار او، وی را به کار در کارخانه 

  . کارگری شد
 در کنار مجید شریف واقفی قرار گرفت تـا بـا انـشعاب و ایجـاد گروهـی                   1353در نیمه دوم سال     

آوری سالح و مهمات و جذب نیرو به مقابله با جریان مارکسیستی سازمان برخیزند، امـا                  مستقل و جمع  
رهبران مارکسیست سازمان با احساس خطر از جانب این دو به فکـر تـصفیه ایـشان    . طرح آنها لو رفت   

ی کـه بـرایش در      اما صمدیه از دام ترور    .  شریف واقفی را از میان برداشتند      1354در اردیبهشت   . افتادند
رغـم اصـابت      چیـده بودنـد علـی     ) شهید مدنی (آباد    های بین خیابان سلمان فارسی و نظام        یکی از کوچه  

شدت جراحت او را مجبـور کـرد تـا بـه بیمارسـتان سـینا بـرود،                  . گلوله و جراحت وارده رهایی یافت     
ود، صمدیه با زیرکـی تمـام        پس از بهب   …مأمورین او را در آنجا دستگیر و به بیمارستان شهربانی بردند            

پـور را مخفـی کـرد و خـود را قربـانی       در بازجوییها حادثه مسجد هاشمی و نقش خود در ترور زنـدی      
اما با دستگیری محسن خاموشـی و وحیـد         . اختالفات ایدئولوژیک با رهبران مارکسیست سازمان خواند      

حکـم اعـدام او در   . مـرگ شـد  افراخته و اعترافات ایشان، نقشهای صمدیه لـو رفـت و او محکـوم بـه           
  .  به اجرا گذاشته شد4/11/1354
مالـک   ؛ 435-433 و 412 و 408 و 333، آنها که رفتند ؛ میثمی،   192-171،  تاریخچه مختصر گروهکها  (

، خاطرات احمد احمد  ؛424-423؛ نجاتی،   429-427 و   425 و   422 و   366 ؛ روحانی،    540 اشتر دوران، 
   )Abrahamian, 162-164؛ 335-336
   . را بر همین اساس نوشتندراه انبیا و راه بشرکتاب ـ 18
های انحراف سازمان مجاهدین و نیز بازتاب تغییر ایدئولوژی ایـن             برای اطالع بیشتر از برخی ریشه     ـ  19

  ).فتوای نجاست مارکسیستها(سازمان بنگرید به پیوست ششم 
تحصیالت ابتدایی و متوسـطه را      .  آمد  در قم به دنیا    1320االسالم غالمحسین حقانی به سال        حجتـ  20

در تهران گذراند و دروس طلبگی را از همان دوران دبیرستان در مدرسه مجتهدی آغاز کرد اما بعـد آن                    
اهللا حائری بهره بـرد و        اهللا داماد و آیت     را در زادگاهش ادامه داد، و از محضر، علما و استادانی چون آیت            
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اسالم است و کتاب    » اصول دین «و  » مؤسسه در راه حق   «گذاران    بنیاناو از جمله    . به درجه اجتهاد رسید   

  .  را به رشته تحریر در آورده استپیشرو نهضتها
او فعالیتهـای مبـارزاتی     . حقانی پیش از پیروزی انقالب مدتی نماینده حضرت امام در بندر عبـاس بـود              

 دستگیر شد و چند ماه      1350رد و در سال     ک  اهللا منتظری دنبال می     اهللا طالقانی و آیت     خود را در کنار آیت    
 دسـتگیر و بـه دوازده سـال زنـدان محکـوم             1354وی به دلیل ادامه فعالیتهایش در سال        . به زندان افتاد  

اش را از سـر       او چند ماه مانده به پیروزی انقالب از حبس رهایی یافـت و فعالیتهـای مبـارزاتی                . گردید
  . رمان نقش مهم و هدایتگری داشت سنگ کان زغالگرفت، در اعتصابات کارگر

وی پس از پیروزی انقالب در تشکیل سازمانها و نهادهای انقالبی مانند سپاه، کمیته امداد، دادسرای                
حقـانی بـه    .  در بندر عباس نقش اساسی به عهـده داشـت          …الحسنه و     انقالب اسالمی و صندوق قرض    

در تابـستان   . اندازی کرد   غات اسالمی قم را راه    همراه جمعی از فضال و علمای حوزه علمیه قم دفتر تبلی          
 هیئتهایی را بـه سـی کـشور اعـزام کـرد و      1359، دبیر هماهنگی تبلیغات اسالمی شد و در بهمن    1359

خود نیز در رأس هیئتی به یمـن جنـوبی، یمـن شـمالی، عربـستان سـعودی، لبنـان و سـوریه رفـت و                           
های جهـان     می ایراد کرد که در مطبوعات و رسانه       ای در خصوص انقالب اسال      رانیهای روشنگرانه   سخن

  . بازتاب وسیعی داشت
او در دور اول مجلس شورای اسالمی نماینده مردم بندر عباس بـود و در کمیـسیون امـور دفـاعی                     

  .  به شهادت رسید1360 تیر 7او سرانجام در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در . کرد فعالیت می
، …پیـشتازان ؛  12،  671، شمــ    جمهوری اسالمی ؛  61،  60، شمـ سوم،    اعتصام؛  11،  10949، شمـ   کیهان(

   )96 ـ 93
وجود چنین تفکری که از زندان رها شویم و برویم از بیرون علیه رژیم و تفکرات الحـادی مبـارزه              ـ  21

بـه   برای اطالع بیشتر در این زمینـه بنگریـد   .کنیم در میان اصحاب فتوا منجر به برنامه جشن سپاس شد     
   ).جشن سپاس(پیوست هفتم 

  .برای اطالع بیشتر از مناسبات و برخوردهای میان روحانیون و مجاهدین بنگرید به پیوست پنجمـ  22
ای    در روستای کاهک از توابع مزینان سبزوار به دنیا آمـد و در خـانواده               1312علی شریعتی در آذر     ـ  23

پدرش محمدتقی شریعتی ـ مؤسس کانون نشر  . دوست و اهل علم پرورش یافت مذهبی، متدین و قرآن
علی، تحصیالت خود را تا پایان کالس نهم در مـشهد گذرانـد و   . حقایق اسالمی ـ اولین معلم وی بود 

التحـصیل    با مدرک آموزگاری فارغ    1331سرای مقدماتی رفت و در         قبل از اخذ دیپلم به دانش      1329در  
پور احمدآباد مشهد بـه       زمان با تدریس در دبستان کاتب      هم. شد و به استخدام آموزش و پرورش درآمد       

انجمـن اسـالمی    « بـه عـضویت      1331او در   .  دیپلم ادبی گرفـت    1333تحصیل خود نیز ادامه داد و در        
 بـه دانـشکده     1334در  . پیوسـت » نهضت خداپرستان سوسیالیست  «مشهد درآمد و بعد به      » آموزان  دانش

آشـنا  ) 1313متولـد   (شریعت رضوی   ) پوران(بی فاطمه     نجا با بی  ادبیات دانشگاه مشهد راه یافت و در آ       
ثمره این ازدواج چهار فرزند به نامهای احسان، سوسن، سـارا و            .  با وی ازدواج کرد    1337شد و در تیر     

  .مونا است
 با استفاده از بورس تحصیلی به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن ادامه تحـصیل             1338شریعتی در   

انـد کـه او       گرفت، حتی دوستداران متعصب وی مدعی     » شناسی  جامعه«ظر مشهور، او دکتری     بنا به ن  . داد
دکتـری  » تـاریخ ادیـان   «و هم در رشته     » شناسی  جامعه«در طی چهار سال اقامت در پاریس هم در رشته           

اثـر  » فـضائل بلـخ  ویـرایش و تـصحیح و ترجمـه کتـاب     «اما در حقیقت او بـا ارائـه رسـاله     . گرفته بود 
در رشته ادبیات فارسـی دکتـری دولتـی         » ژیلبر الزار «شناس معروف     نمایی ایران   لدین بلخی به راه   ا  صفی

  .اخذ کرده بود
 



  
  
  
  

 571 □ مجاهدین خلق ایران

  
 به هنگام بازگشت به ایران در مرز بازرگان بـه دسـت عوامـل سـاواک مـرزی                   1343شریعتی در خرداد    

غول سپس بـه دفتـر      پس از آن مدتی به آموزگاری مش      . دستگیر شد و شش هفته در بازداشت به سر برد         
 بـه اسـتادیاری     1344در اسـفند    . ریزی وزارت آموزش و پرورش در تهران منتقل شد          تحقیقات و برنامه  

روی از     را منتشر کـرد و بـدین       انبیاء  محمد خاتم  کتاب   1347او در شهریور    . دانشگاه مشهد منصوب شد   
ن قرن بعثت در حـسینیه ارشـاد      رانیهای پانزدهمی   رانی در سلسله سخن     اهللا مطهری برای سخن     طرف آیت 
از آن پس مخاطبان بسیاری از جمله جوانان برای شنیدن سخنان دکتر شریعتی به سوی این                . دعوت شد 

رانیهای شریعتی با مخالفت شدید برخی روحانیون از جمله حجج            فصولی از سخن  . مکان سرازیر شدند  
شد، تا جایی که بعضی جلسات او را تحـریم          رو    به  اهللا میالنی رو    اسالم فلسفی و مرتضی جزایری و آیت      

رانیهای تند، آهنگین و انقالبی شریعتی خشم رژیم شاه را نیز برافروخت تا آنکه در اواخـر                 سخن. کردند
 در  1351 آبـان    19بـار در      او بـرای آخـرین    .  وی را از ادامه تدریس در دانشگاه بازداشتند        1351تابستان  

 1351 آبان 26رانی، حسینیه ارشاد تعطیل شد و در        از این سخن   دو روز پس  . حسینیه ارشاد سخن گفت   
شریعتی از این تاریخ به زندگی نیمه مخفی روی آورد اما پـس از فـشارهای             . در ورودی آن مسدود شد    

او هجـده مـاه را   .  خود را به ساواک معرفی کند      1352اش مجبور شد تا در اوایل مهر          ساواک به خانواده  
.  که بخشی از این دوره در زندان مخوف کمیته مشترک ضد خرابکاری سـپری شـد                در زندان به سر برد    

بازگـشت بـه     و   هـای مغـرب زمـین       انسان، اسـالم و فلـسفه     او در زندان و پس از آزادی دو کتاب مهم           
در کتاب اول مارکسیسم و مارکسیسم اسالمی را به شدت مـورد انتقـاد قـرار داد و                  .  را نوشت  خویشتن

 به چـاپ    کیهاناین آثار بعداً در روزنامه      . شابهی میان مارکسیسم و اسالم وجود ندارد      نتیجه گرفت که ت   
این امر سبب افسردگی و ناراحتی      . رسید، لذا مخالفینش او را به همکاری با ساواک و رژیم متهم کردند            

تی  وق1356 خرداد 27در .  از کشور خارج شد1356 اردیبهشت   26سرانجام وی در    . بسیار شریعتی شد  
همسرش طـی تماسـی تلفنـی گفـت کـه سـاواک از خـروجش در فرودگـاه جلـوگیری کـرده سـخت                         

 پیکـرش در  1356 خرداد 31گویا سنگینی این غم بر شریعتی گران آمد و در . خاطر و غمگین شد  آزرده
پزشکان مرگ او را در اثر سـکته قلبـی          . آپارتمان محل اقامتش واقع در ثاوت همپتون انگلیس یافت شد         

  .م نمودنداعال
   )Iranianpolitics…188 – 189، بیشتر صفحات؛ رهنما(

   .آقای شاهی این جمالت را با تأثیر وتأثر در حالی که اشک از چشمانش جاری بود باز گفتـ 24



  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  آغازین حرکت: پیوست اول
، یه کننده ارشـد سـازمان صـدا و سـیما          ابراهیم پورمنصوری؛ مجری، کارگردان و ته     

ای به لحاظ اقتصادی نـسبتاً    در تهران زاده شد و در خانواده    1321اهللا به سال      فرزند ذبیح 
 دانشکده ادبیات دانشگاه    او پس از اخذ دیپلم از دبیرستان مروی در        . ضعیف رشد یافت  

سپس بـا  . التحصیل گردید تهران پذیرفته شد و در رشته کارشناسی ادبیات انگلیسی فارغ         
بورسیه سازمان رادیو وتلویزیون برای طی دوره تکنولوژی آموزشی رهـسپار میـشیگان             

انیمیـشن دانـشگاه نیوجرسـی     ) تخصـصی (سپس در مقطع کارشناسی ارشد      . امریکا شد 
صیل شد، اما قبل از اتمام ایـن مقطـع بـه دلیـل وقـوع انقـالب اسـالمی،                    مشغول به تح  

کاره رها کرد و به ایران بازگشت تا در امور مربوط بـه نظـام نوپـای                   تحصیالتش را نیمه  
لذا مجدداً در صدا و سیما مـشغول بـه کـار            . ای گردد   دار وظیفه   جمهوری اسالمی عهده  
یاری را تهیه و کارگردانی و اجرا نموده اسـت،          ها و فیلمهای بس     شد و تا به امروز برنامه     
، دبیرسـتان خـضرا   آیـت اهللا گیالنـی، سـریال        » احکام در اسالم  «از جمله برنامه پربیننده     

  . گذار دوره انیمیشن در صدا و سیما است ؛ طراح و پایه… وبهاران در بهارسریال 
اقدامی نو به    در   1358پورمنصوری به همراه گروهی از همکارانش در زمستان سال          

اهللا شـاهی، شـهید محمـد         های مبـارز و انقالبـی از جملـه عـزت            سراغ تعدادی از چهره   
 رفت تا بتواند از سویی روند مبارزه، و از سوی           …کچویی، خویشان آیت اهللا طالقانی و     

هـای کـارش     او درباره علل و انگیـزه     . دیگر چهره مرموز و کریه ساواک را واکاوی کند        
  :گفت

ز شده بود، و من هم به خاطر اینکه خود را در این پیروزی سهیم بدانم،                انقالب پیرو 
آید برای  تحصیالتم را در امریکا رها کرده به ایران برگشتم تا هر کاری که از دستم برمی        
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روزی در  . آن انجام دهم، در آن زمان، من در شبکه دو سیما مشغول به کار شـده بـودم                 
ا شور مردم در خیابانها، بحثهای مختلفی بین ما در          گروه اجتماعی شبکه درباره حضور ب     

  .گرفت، من آنجا پیشنهاد دادم که بیایید از بافت ساواک فیلم تهیه کنیم
قبل از هر اقدامی به مدیر گروه گفـتم کـه بگذاریـد مـا اول تحقیقـی پیرامـون ایـن                      

ـ : گفـتم ! بدو هستی؟ : گفت! آره: شجاعتش را دارید؟ گفتم   : گفت. موضوع بکنیم  و کـه   ت
  !پس بدو: داد دستم گفت» ناگرا«یک دستگاه ضبط صوت . دانی، من بدو هستم می

ما هم رفتیم سراغ زندانیهای قبل از انقالب، اولی را که پیدا کردم او کسان دیگـر را                  
در این میان بود که عـزت بـه دلیـل           . کردند  معرفی کرد و بعد هم یکدیگر را معرفی می        

او آدم بـسیار باهوشـی بـود، گرچـه          . به من معرفـی شـد     هایی که شده بود       نوع شکنجه 
تر بود، او     تحصیالت آکادمیک نداشت ولی تحلیلهایش و خاطراتش از همه برایم جالب          

گفـت و ایـن از        دروغ نمـی  . نشـست   باکی بود، حرفهایش به جانم می       ترس و بی    آدم بی 
ر به چشم کـسی  اگ! گویند  وقت دروغ نمی دانی که چشمها هیچ  می. چشمهایش پیدا بود  
  .گوید یا نه توانی بفهمی که دروغ می زل بزنی راحت می

ای صـد     کمی که کار پیش رفت، برای خودمان هدفی ترسیم کردیم و آن تهیه برنامه             
و . یافـت  شد و تا انقالب اسالمی ادامه مـی   شروع می1342 خرداد 15قسمتی بود که از  

دیم، درسـت ماننـد برخـی سـریالها و          افـزو   شد باز هم به قسمتهای آن مـی         اگر الزم می  
شود، مجـری و بـازیگرانی را    سازند، و چندین سال اکران می  هایی که اروپاییها می     برنامه

بانهـای    کار وسعت یافت، ما حتی سـراغ زنـدان        . کنند ولی برنامه پا برجاست      عوض می 
در وهلـه اول مـا فقـط ضـبط          . رژیم شاه، و اعضای حزب تـوده مثـل کیـانوری رفتـیم            

  .کردیم نشستیم و گوش می کردیم بعد می یم
هـای دوسـتان وی در جنـوب شـهر            با عزت در محل کمیته و نیز در یکـی از خانـه            

 بعد از ظهـر بـه بعـد    8 ـ  7با شهید کچویی هم در منزلش، از ساعت . کردم مصاحبه می
 در شد که همسر ایشان برای ما قدر دیر می  گاهی آن. شب گاهی تا یک ـ دو بعد از نیمه 

هنگـام خـوردن    . ماندیم  رفت و ما می     کرد و می    آورد و عذرخواهی می     یک دیس غذا می   
قدر محو گفتن بود که در میانه دیس پلو           قدر محو شنیدن و شهید کچویی آن        غذا من آن  

  .خورد قاشقهایمان به هم می
داد کـه چطـور       توضیح مـی  . گفت بسیار تعجب آور بود      مطالبی که عزت برای ما می     

ر شد و هنگام دستگیری یک دختربچه کشته شد، یـا اینکـه چطـور بـه صـورت                   دستگی
 او بـدون    …زدنـد و    کردند و به نقـاط حـساس بـدنش شـالق مـی              صلیب آویزانش می  

اند و سـبک      زد، مصلحتی در کارش نبود، اآلن خیلیها محتاط شده          رودربایستی حرف می  
  .ودطوری نب موقع این کنند چه بگویند، ولی عزت آن سنگین می
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ام را فراموش کرده بودم و از روی دل دنبال این کار بـودم،   من برای این کار خانواده   
شدم، اما تمام ایـن عالقـه     مند می   کردم بیشتر به آن عالقه      هرچه که بیشتر به آن ورود می      

ای که مد نظر داشتیم سرمایه زیادی نیاز بـود و      از طرفی برای ساخت برنامه    . ثمر ماند   بی
  .خورد  سال است که خاک می24گر تغییر مدیریتها سبب شد که این نوارها از طرف دی

  )28/8/1383مصاحبه با ابراهیم پورمنصوری، (
  

  عال.گروه ال: پیوست دوم
 1315محمدعلی هاشم بیگ لشکری، مشهور به امیر لشکری  فرزند حسن به سـال               

 28کـه پـس از کودتـای        پدرش کارمند عالی رتبه دادگستری بود،       . در تهران به دنیا آمد    
مرداد با نهضت مقاومت ملی همراهی کـرد و از زمـره طرفـداران مـصدق بـه حـساب                    

  .آمد می
 با عضویت در جبهه ملی دوم شـروع         1340امیر لشکری نیز فعالیت خود را از سال         

رنگ شدن گرایشهای مذهبی در این جبهه، از آنان جدا             به دلیل کم   1342کرد، و از سال     
صیالت ابتدایی خود را در دبـستان مولـوی و سـیکل اول متوسـطه را در                 او که تح  . شد

دبیرستان پیرنیا گذرانده بود به دلیل عالئق سیاسی نتوانست سیکل دوم را در دبیرسـتان               
  .  از دبیرستان اخراج شد1335مروی در رشته ریاضی به پایان برساند و در سال 

هـای فعـال سیاسـی     روهمشاهدات وی از عملکرد ضـعیف و ظـاهری احـزاب و گـ        
لـذا بـا دوسـتانی چـون        . موجب شد تا او تصمیم بـه فعالیـت سیاسـی مـستقل بگیـرد              

 محفلی را   …خراسانی، محمد رضا مقدم،  احمد کروبی، حاج امیری و            اشرف محمدعلی
لشکری به جهـت حـضور در ایـن         . معروف شد » عال.ال«تشکیل داد که بعدها به گروه       

دار از افـراد گـروه بـه          م شاه، پس از چند دسـتگیری دامنـه        گروه و فعالیتهایش علیه رژی    
قلعه برده شد و پس از طی مراحـل شـکنجه و          دست ساواک گرفتار آمد و به زندان قزل       

او در دادگاه به شش سال زنـدان محکـوم شـد و از              . بازجویی به زندان قصر منتقل شد     
کـومیتش مـدت یـک     او پس از طـی دوره مح      .  به زندان شیراز تبعید شد     1350شهریور  

 زمانی که پای نمایندگان حقوق بشر       1356 فروردین   18گاه در     کرد آن » ملی کشی «سال  
  .به زندانها باز شد، او نیز از زندان رهایی یافت

دوستان لشکری به دلیل خصلت عاطفی و اخالقی و دلسوزیهای پدر مĤبانه از او بـه                
  .کنند یاد می» پدر«عنوان 

قالب به چرخه تولیـد کـشور بازگـشت و بـا حـضور در               لشکری پس از پیروزی ان    
ــه    ــدیره بعــضی کارخانجــات، ب مــدیریت برخــی شــرکتها و عــضویت در هیئتهــای م
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او پس از تثبیـت جریـان صـنعت تولیـد           . گذاری چرخه تولید پوشاک پرداخت      سیاست
نساجی و پوشاک در بخش دولت، به بخش خصوصی بازگشت و به اداره کارگاه خـود                

  .مشغول شد
میر لشکری در خصوص عملیات برهم زدن بازی فوتبال ایران و اسرائیل و انفجـار               ا

در فـروردین  ) آموزشـی (بعد از دو ـ سه کار تعلیماتی  «: گفت» عال.ال«دفتر هواپیمایی 
 که بازیهای فوتبال جام ملتهای آسیا در ایران برپا بود، تصمیم گرفتیم اقدامی              1349سال  

 فروردین بود که فینال بازیها در استادیوم امجدیه برگـزار       21  احتماالً. تبلیغی انجام دهیم  
. شد ما تراکتهایی را که علیه اسرائیل چاپ کرده بودیم در میان جمعیـت پخـش کـردیم                 

بعد از پایان بازی ایران ـ اسرائیل هم هنگام خروج از ورزشگاه در میان جمعیت شروع  
هـدایت  ) استاد نجـات اللهـی    ( ویال   به شعار دادن کردیم و جمعیت را به سمت خیابان         

ابتدا . را در آنجا شناسایی کرده بودیم     » عال.ال«ما از قبل دفتر هواپیمایی اسرائیل       . کردیم
بنای تخریب کامل آن را داشتیم اما در این شناسایی برایمان مشخص شد کـه در طبقـه                  

بسنده کـردیم تـا     ای ارمنی ساکن هستند، لذا فقط به آتش زدن آن             دوم این دفتر خانواده   
  .به این خانواده آسیبی نرسد

رفتـیم  ) انقـالب (عال از سـر خیابـان شاهرضـا         .برای رفتن به خیابان ویال و دفتر ال       
ای کـه آمدنـد، تحـت     با همان عده. موفق نشدیم کل جمعیت را به خیابان ویال بکشانیم        

ادیـم، سـپس بـا      عال را فراری د   .پوشش جمعیت ابتدا دو مأمور یا نگهبان مقابل دفتر ال         
  ».مولوتف آنجا را به آتش کشیدیمل کوکت
  )3/10/1383مصاحبه با امیر لشکری، (
  

 یکی از مبارزینی که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلـق دسـتگیر و               طاهره سجادی 
 چنین بیان داشته    1349زندانی شد خاطرات خود را از بازیهای ایران و اسرائیل در سال             

  :است
این بـازی   . ی ایران و اسرائیل نیز، مردم نفرت خود را نشان دادند           در جریان باز   …«

بـسیاری از   . ترین بـازی فوتبـال تـا آن زمـان بـود             از نظر سیاسی و مذهبی هیجان انگیز      
گاه تماشاچی فوتبـال نبودنـد، بـرای ابـراز نفـرت خـود از اسـرائیل بـه                     کسانی که هیچ  

 و دوستانش هم برای اولـین بـار         1راندر آن روز غیو   . رفتند) شیرودی(استادیوم امجدیه   
من و خواهرم هم کنار رادیو برای شکست اسـرائیل و پیـروزی             . به استادیوم رفته بودند   

  .کردیم ایران دعا می
ای از جوانان تماشـاچی یـک چـشم خـود را              آن روز در استادیوم غوغایی بود، عده      
  :زدند مانند موشه دایان بسته بودند و فریاد می
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  .گفتدایان  موشه
  ـ چی گفت؟

  .ـ در گوش من گفت
  ـ چی گفت؟

  .ترسم ـ من از ایران می
این بازی با یک گل به پیروزی ایران انجامید و مردم شهرهای بزرگ از فوتبالیـستها                

دانی از پیروزمندان بر دشـمن، از آنـان اسـتقبال کـرده، اتومبیـل                 دعوت کرده، برای قدر   
  .دادند  به آنها هدیه می…پیکان، فرش و

  )44 و 43سجادی، (
  

  :عال گفت. درباره لو رفتن گروه اللشکری
بعد از بازیهای آسیایی فوتبال و عملیاتی که ما صورت دادیم، حدس زدم کارگـاهم               

پل شناسـایی شـده باشـد، لـذا از روی احتیـاط جـای                 واقع در خیابان خیام کوچه تخته     
واقـع  ) قدس( کوروش   روی فروشگاه   جدیدی را در طبقه دوم گاراژ هدایت کشور روبه        
 متـر شـامل     100جای جدید حـدود     . در خیابان مولوی اجاره و به آنجا نقل مکان کردم         

 صبح بیشتر اسباب و 5یک روز ساعت   ) 1349(چهار اتاق بود که در اواسط اردیبهشت        
ایـن  . اثاثه و وسایل کارگاه را به آنجا بردیم، طوری که صاحب ملک هـم متوجـه نـشد                 

 غافلگیرانه در همین محل     49ماه    ؤثر نیفتاد، و من روز بیستم اردیبهشت      تدبیر و احتیاط م   
  .توسط ساواک دستگیر شدم

حیران بودم که چطور ساواک اینجا را پیدا کرده است؟ ما در آن ایام اعالمیـه بـسیار                  
تنظـیم کـرده بـودیم کـه        ] گذاران امریکایی به ایران     ای علیه ورود سرمایه     اعالمیه[مهمی  

الجوردی آن را به تعداد زیادی چـاپ کـرد و توسـط فـردی بـه نـام          . بودخیلی مفصل   
نسخ چاپ شده را به من رساند، من هم آنها را بـا موتـور بـه                 ) آهن فروش (» استاد آقا «

کروبـی تعـدادی از     . در آنجا سهمیه هرکس را مشخص کردیم      . منزل احمد کروبی بردم   
دانشجوی جوانی کـه در  . ه دوستانش دادها را به کوی دانشگاه تهران برد و ب   این اعالمیه 

از . شـود   ها دستگیر می    کرد، هنگام پخش تعدادی از این اعالمیه        رشته حقوق تحصیل می   
 بعد از ظهر قرار بود عـزت بـرای    2آن روز ساعت    . رسند و از او به من       او به کروبی می   

 بـه یکـی از      من این پـول را دادم     . یک سری کارها بیاید از من هفتصد تومان پول بگیرد         
. کروبی هم از این برنامه و ماجرای پول خبر داشـت          . شاگردهای کارگاه که بدهند به او     

کروبـی را  : پرسـیدند . ساعت یک بعـد از ظهـر بـود کـه مـأمورین ریختنـد بـه کارگـاه         
فهمیدم . شود  آره، چطور مگر؟ گفتند باید با ما بیایی بعداً مشخص می          : شناسی؟ گفتم   می
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در مغـازه سـی ـ چهـل کتـاب      ! دانـستم  فته است اما تا چه حد، نمیکه قضایای ما لو ر
اتفاقـاً یکـی از کارتنهـا پـر از     . را داخل یک کارتن گذاشته بودم داشتم که هرچندتای آن 

. وقتی مرا با خود همراه کردند یک جعبـه کـارتن را هـم بـه دسـتم دادنـد                   . اعالمیه بود 
کننـد کـه عـزت را در     نجا مراجعه مـی  دوباره مأمورین به آ2 بعد از ظهر  2ساعت حدود   

خواهند، او    شناسند و توضیح می     بینند، آنها عزت را به عنوان شاگرد مصدقی می          آنجا می 
اش را    کند به دادن فحشهای آبـدار بـه مـن کـه، بـدهکار اسـت و بـدهی                    هم شروع می  

!  آقـا دهـد کـه   آید و هفتصد تومن به او می در اینجا یکی از شاگردان مغازه می   . دهد  نمی
خواهند که همراهـشان   با این حال از او می! اوستای ما این پول را داده که بدهیم به شما 

   …برود و
  )3/10/83 مصاحبه با امیر لشکری، (
  

آمـوزی کـه تحـصیالت ابتـدایی خـود را از              دانش،  )تهران. 1329 (محمدرضا مقدم 
ر و آذر در رشته ریاضی مدرسه تدین آغاز کرد، و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان بَدِ     

فعال بود و به سبب آن      » عال.ال«سپری کرد یکی از کسانی است که در گروه موسوم به            
  :گیری این گروه گفت او از نحوه شکل. دستگیر و زندانی شد

مند به فعالیتهای مـذهبی و        های خوش ذوق و عالقه      در دبیرستان با چند نفر از بچه      «
کانون دین و دانش    ) …ه حسینی، قاسم امیر خوانساری و     شا(سیاسی آشنا شدم و با آنها       

آموزان   این کانون با شکل گیری فعالیتهایش پذیرای جوانان و دانش         . اندازی کردیم   را راه 
کسانی چـون احمـد رضـایی، رضـا رضـایی، جـواد            . مند به فعالیتهای سیاسی بود      عالقه

 ملل اسـالمی در سـال       هنگامی که حزب  .  به این کانون آمد و شد داشتند       …منصوری و 
 کشف شد از آنجا که تعدادی از آنها سابقه فعالیت در کانون را داشتند، ما از بـیم                   1344

بعد در ارتباطاتی که با آقایـان لـشکری و الجـوردی و             . لو رفتن، کانون را منحل کردیم     
برخی دیگر داشتیم، توقف فعالیتها را به صالح ندانستیم، تـصمیم گـرفتیم کـه بـه کـار                   

دهی کردیم که هیچ تیمی تیم دیگر را          ای سازمان   فی روی بیاوریم و تیمهای پنج نفره      مخ
در همین دوران من    . کاری بود   جمعی که به وجود آمد واقعاً مقید به مخفی        . شناخت  نمی

به سربازی در سپاهی دانش کرمان رفتم و در موضوع برهم زدن بازی ایـران و اسـرائیل        
هنگامی که گروه لو رفت مـن در      . های آن کامالً مطلع بودم      حضور نداشتم ولی از برنامه    

کرمان بودم و جالب اینکه وقتی مرا دستگیر کردند و به ساواک کرمان بردند نه مأمورین                
دانستم که چه اتفاقی      از اصل موضوع و فعالیتها و سوابق اطالعی داشتند، نه خود من می            

بـرزخ  . دادم  ربط می   ربط آنها پاسخهای بی     ی بی لذا به سؤالها  . اند   که دستگیرم کرده    افتاده
در آنجا کامالً تجاهل کردم که آدم سـر بـه زیـر و              . عجیب و وضعیت بسیار سختی بود     
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آوردنـد بـاور کردنـد کـه مـن آدم             ای هستم حتی مأمورینی که مرا بـه تهـران مـی             ساده
  .گناهی هستم و حتی دستبند را از دستم باز کردند بی

ز دستگیری به سوی تهران حرکتم دادند، یک شب را در سـاواک  بعد از دو ـ سه رو 
. اصفهان سپری کردیم، بعد به تهران آمدیم و مرا مـستقیم بـه زنـدان قـزل قلعـه بردنـد                    

یک . قلعه و یک شب در سلول عمومی بودم         حدود یک ماه و نیم در سلول انفرادی قزل        
ومیت یک سال را در زندان شب هم مرا به زندان موقت شهربانی بردند و بعد باقی محک  

  ».قصر گذراندم
او . مقدم پس از آزادی و تکمیل دوره سربازی وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد             

های مبارز در ارتباط بود، و به فعالیتهای          در دوران دانشجویی با بسیاری از افراد و گروه        
 ماه در کمیته    7دت   مجدداً دستگیر و به م     54او در سال    . پرداخت  سیاسی دانشجویی می  

 در  1356مشترک ضد خرابکاری زندانی شد پس از آزادی بـه تحـصیل ادامـه داد و در                  
وی پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی در           . التحصیل گردیـد    رشته مهندسی شیمی فارغ   

دار مـسئولیتهای مختلفـی از جملـه مـدیریت            صنعت نفت مشغول بـه فعالیـت و عهـده         
 1381وی در سـال     . قامی مدیریت عامل شـرکت نفـت شـد        م  ریزی تلفیقی و قائم     برنامه

  . موفق به اخذ دکتری اقتصاد انرژی از دانشگاه یلبرگ هلند شد
  )5/11/1383مصاحبه با محمدرضا مقدم، (
  

 سـالگی   11در  .  در اصفهان به دنیا آمد     1326 به سال    رحیم فرزند   حسن کالهدوزان 
ـ     . پدرش را از دست داد     ستان قدسـیه و دوره متوسـطه را در         تحصیالت ابتدایی را در دب
او از نوجوانی بـه فعالیتهـای سیاسـی عالقـه داشـت و در بـازار           . دبیرستان ادب گذارند  

اصفهان تحت نظر حاج عباس انصاری به توزیـع اعالمیـه در حمایـت از نهـضت امـام                   
 بـه  1342وی پس از آزادی حضرت امام از حبس و حصر در سال            . پرداخت  خمینی می 
  . هی از اصفهان به دیدار ایشان در قم شتافتهمراه گرو

راه و  ( بـرای تحـصیل در رشـته فـوق لیـسانس عمـران               1345کالهدوزان در سـال     
 علیدر ایـن زمـان بـه واسـطه محمـد          . وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد     ) ساختمان
اهللا شـاهی آشـنا شـد و بـه جلـسات       اش بـا عـزت   خراسانی از دوستان دبیرستانی    اشرف
عال اونیـز در    . ی و اصلی آنان راه یافت، و پس از آغاز دستگیری اعضای گروه ال             هفتگ

او در خاطراتش از فعالیتهای آن زمـان        .  دستگیر و روانه زندان شد     1349 اردیبهشت   26
 اشرف خراسانی با ایـن گـروه آشـنا شـدم،            علیتوسط آقای محمد  «: این چنین یاد کرد     

جلسه در خانه یکی دیگـر از دوسـتان بـه نـام             . یمقرار شد که با هم جلساتی داشته باش       
شد، که در آن جلسات آقایان لشکری، احمد کروبـی، جهـانگیر              آقای ستاری تشکیل می   
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آقـای عـزت   . حجاریان، محمد علی جابرزاده انصاری و آقای میرهاشمی شرکت داشتند       
عالیت این  تقریباً ف . شاهی جزء این جلسه نبود و گویا او درجلسات اصلی و مرکزی بود            

شدیم    شروع شد، اسمی هم برای آن نداشتیم فقط دور هم جمع می            1347گروه از سال    
  . کردیم و فعالیت می
ترین فعالیت ما هم کاری بود که در هنگام بازیهای ایران و اسرائیل در اوایل         شاخص

در جلساتی که داشـتیم تـصمیم بـه    ) 1348اواخر ( صورت دادیم، قبل از آن    1349سال  
م زدن بازی اسرائیل در ایران گرفتیم، شروع به چـاپ اعالمیـه در محکومیـت ایـن                  بره

  .بازی کردیم
ها در روز بـازی ایـران و اسـرائیل تعـدادی نیـز از هـسته        برای عملیاتی شدن برنامه  

او بـا خیلیهـا ارتبـاط داشـت، کوکتـل       . مرکزی مثل آقای عزت شاهی وارد عمل شـدند        
  . در اختیار بقیه قراردادمولوتفها را هم او تهیه کرد و

. اما دستگیری اعضای گروه هم به خاطر نوع روابطی بود که میان افراد وجود داشت              
را در اختیار افراد گروه بـه       ] گذاران امریکایی    ورود سرمایه   در پی محکومیت  [ها    اعالمیه

. قـرار دارنـد   ... اضافه تعدادی دیگر از جمله فاطمی، حمید اخوت، رجبی، میرهاشمی و          
دهـد و از   هـایی بـه او مـی    آقای کروبی با فردی در دانشگاه تهران مرتبط بود که اعالمیه        

البته بیشتر افـراد  . بعد یکی یکی ما هم لو رفتیم و دستگیر شدیم. رود طریق او هم لو می  
 روز دیرتر، و علتش هم این بود که اول سراغ           4 اردیبهشت دستگیر شدند اما من       22در  

  .آیند شود در تهران هستم به سراغم می روند، بعد که معلوم می من به اصفهان می
کرد و من زیاد به ایـن مغـازه           عزت شاهی آن زمان در مغازه حسین مصدقی کار می         

او آدم بـسیار  . ای از دسـت سـاواک فـرار کنـد     او توانسته بود به طـرز ماهرانـه  . رفتم  می
 بدنی قوی بود، گویـا موقـع        باهوش و زرنگی بود، چون کارگر هم بود به لحاظ قدرت          

  ...سوار شدن به ماشین با دست محکم زده بود روی دست آنها و فرار کرده بود و
زندان قزل قلعـه    . های اولیه خبری نبود     البته وقتی من دستگیر شدم دیگر از آن فشار        

شلوغ بود، هر دو نفر را به یک سلول انداختند، در ایـن هنگـام مـرا بـا یکـی دیگـر از                        
پـس کـی از مـا       : بـه او گفـتم    . گروه به نام رحیم پیران به یک سـلول انداختنـد          اعضای  

. بازجویی کردند و پرونده را بستند و تمام شـد : گفت. کنند تا راحت شویم  بازجویی می 
من هم خوشحال شدم، ولی بدون بازجویی هم نگذاشتند بمانم، خیلی سراغ عزت را از               

که پرسیدند انکار کردم ولی وقتی خودشان خبـر    دانم، هر چه      نمی: من گفتم . من گرفتند 
  .از جلسات ما دادند و گفتند اینها را بنویس من هم نوشتم

خیلی چیزها چهار ـ پنج سال بعد لو رفت، ساواک اصالً نفهمید که مـا یـک گـروه     
 55سـال   . اسـلحه داشـتند ولـی لـو نرفـت         ] های اصلی گروه    بچه[براندازیم، حتی اینها    
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در آن ابتدا خیلی جدی دنبال عـزت  . اتهام اطالع از وجود اسلحه بردندمیرهاشمی را به    
اما کـم کـم فهمیدنـد کـه او از بقیـه             . نبودند، چون اطالعات خیلی دقیقی از او نداشتند       

  .مرموزتر است
  )14/9/1383مصاحبه با حسن کالهدوزان، (
  

 در دوران   »ستاری«اش با فردی به نام         در اصفهان، دوستی   1329 متولد   حمید اخوت 
 در رشـته متـالوژی      1348ال  وقتی او در س   . دبیرستان سبب ورود به فعالیت سیاسی شد      

عال .ن آمد از طریق ستاری با گروه ال        فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و به تهرا        دانشکده
هـای سـاواک        او تأکید دارد که این نام بعدها در زندان و براسـاس پرونـده             . 3مرتبط شد 

کند که ارتبـاطش بـا گـروه فقـط از            او همچنین تصریح می   .  مصطلح شد  برای این گروه  
طریق ستاری بود و اصالً تصوری از گروه در ذهنش نداشـت و ایـن مـسائل بعـدها در             

  .زندان مشخص شد
ها نزد او بود که هنگام توزیع، دسـتگیر و بـازجویی شـد و چـون                   بخشی از اعالمیه  
وی در دادگاه به یک     .  بیان ارتباطش با ستاری شد     ها نبود، مجبور به     امکان انکار اعالمیه  

سال زندان محکوم شد و پس از آن، تحصیالتش را در مقطع کارشناسی به پایان رسـاند    
 به کانادا رفت و در رشته مهندسی صـنایع فـوق            1361و پس ازپیروزی انقالب در سال       

غول وی اکنون به فعالیت در یـک شـرکت خـصوصی در اصـفهان مـش               . لیسانس گرفت 
  .است
  )1383مصاحبه با حمید اخوت، دی (
  

  ها اعالمیه: پیوست سوم
  اعالمیه توزیع شده در هنگام بازی فوتبال ایران ـ اسرائیل

  پیروز باد نهضت انقالبی خلقهای فلسطین «
مردم مبارز تهران، اکنون بر کسی پوشـیده نیـست کـه صهیونیـسم دشـمن سـوگند                  

 اسرائیل در سالهای اخیر به      هر حمالت راهزنان  این موضوع د  . خورده ملل مسلمان است   
نحو بارزی به ثبوت رسیده است لیکن هیئت حاکمه ما بنا بر سرشت مرتجعانه خود بـا                 

شرمانه سعی دارد که ملل مسلمان عرب را دشـمن و             یک سری تبلیغات و مانورهای بی     
 اسرائیل بـه ایـن      اخیراً با دعوت از تیم فوتبال     . اسرائیل را دوست مردم ایران جلوه دهد      

امّا ملت آگاه ایران به حکم همبـستگیهای عمیـق          . گونه عملیات خود وسعت داده است     
گونه تبلیغات پوچ و بی اساس را نخورده و با شرکت             مذهبی و تاریخی خود فریب این     
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 فروردین از انجام این مسابقات جلوگیری به عمل         ...فعال خود در اعتراض عمومی روز     
  .خواهند آورد

  »...قرار باد همبستگی خلقهای ایران و فلسطینبر
  

  اعالمیه گامی دیگر در راه تشدید غارتگری 
 با یورش   32 مرداد سال    28هیئت حاکمه ارتجاعی ایران که به دنبال کودتای خائنانۀ          

وحشیانه به نیروهای ملی و انباشتن زندانهای قرون وسطایی خود از عناصـر آزادیخـواه               
ی خود را در حلقوم ملت ستمدیدۀ ما فرو بـرد، هـر روز گامهـای                مبارز، چنگال اهریمن  

کودتـای  . بلندتری در جهت تحکیم منافع امپریالیسم انگلـیس و امریکـا برداشـته اسـت            
 مرداد نقطۀ عطفی در سیر منافع امپریالیـسم جهـانی در کـشور مـا محـسوب                  28ننگین  

 بر سر تقسیم ثروتهای ملی      چه دولتهای امپریالیستی انگلیس و امریکا با سازش       . شود  می
و اتخاذ سیاست مشترک در مورد غارت منافع ایران و حمایت از دولتهای دست نشانده               
و خیانت پیشه، بیش از پیش سلطۀ اسارت بار خود را در کشور ما گـسترش دادنـد بـه                    
خصوص امپریالیسم تازه نفس که پای خود را در کشور ما به تازگی بـاز کـرده بـود بـا                     

از آن پس امپریالیـسم متجـاوز هـر    . وان به استثمار و غارت خلق ما پرداخت   سرعت فرا 
روز به توطئه جدیدی دست زد تا با در هم کوبیدن ملت مبارز ما بـه کمـک دژخیمـان                    

هجـوم وحـشیانه و   . دستگاه حاکمه، محیطی آرام برای چپاول هر چه بیشتر ایجـاد کنـد   
حادثـه مدرسـه    (، دوم فـروردین     40من  ، اول به  32 آذر   6کشتار مردم مبارز در حوادث      

هایی از تالش مذبوحانه هیئت حاکمه برای نیل بـدین    گوشه 42 خرداد   15و  ) فیضیه قم 
  . مقصود است

های لرزان حکومت خویش هر روز بیش از پیش تحت         رژیم کودتا برای تحکیم پایه    
ن خـارجی خـرد     سلطه امپریالیسم قرار گرفته و ملت فقیر ایران را زیر بار وامهای سنگی            

 32 مـرداد    28از  «: با صـراحت گفـت    » علی امینی «کرد تا آنجا که رئیس دولت وقت          می
نفوذ اسارت بـار امپریالیـسم تـا آنجـا در           » .ایران به سوی ورشکستگی نزول کرده است      

کشور باال گرفت که هیئت حاکمه مزدور به دنبال واگـذاری امتیـازات متعـدد در مـورد                  
 و منابع کشور به کنسرسیومهای خارجی برای اخذ وامهای دیگر با            برداری از معادن    بهره

زمـان بـا ایـن عمـل          اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران نظامی امریکا دست زد و هم          
خائنانه با حبس و تبعید و شکنجه عناصر آزادیخواه به جـرم مخالفـت بـا اعطـای ایـن                    

اختناق و تفتیش عقاید موفّق   مصونیت، صداها را در گلو خفه و با اعمال مداوم سیاست            
اینک در شرایط کنـونی     . به ایجاد ثبات سیاسی و آرامش عمومی کاذب در کشور گردید          
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به دنبال سالها اختناق مرگبار و تبدیل کشور بـه جزیـرۀ بـه اصـطالح آرامـش در ادامـۀ              
غارتگری منابع ملی ما قصد دارد تا با هجوم همه جانبه خود حیات اقتصادی و سیاسـی     

تـرین   ورود هیئتی مرکـب از بـزرگ  . ر ما را تحت نفوذ و سلطۀ کامل خود در آورد        کشو
داران و بانکداران امریکایی که در اواخر اردیبهشت ماه جاری بـه منظـور فـراهم                 سرمایه

های مختلف معادن و منابع، شبکه توزیـع،     گذاری کالن در رشته     ساختن مقدمات سرمایه  
جانبـه    گیرد، نشانۀ شروع این تجـاوز همـه         میجلب سیاح، کشاورزی و صنعت صورت       

کوشد تا صدور سرمایه را به کشورهای عقب مانده تحـت عنـاوین               امپریالیسم می . است
کمکهای اقتصادی و وامهای خارجی » کمک به رشد و توسعه صنعتی  «ای چون     ریاکارانه

 قرار دهد در صورتی که هدف اصلی امپریالیسم از یـک طـرف بـا جلـوگیری از رشـد                   
صنایع سنگین و مشغول داشتن کشورهای عقب مانده به صنایع مصرفی و مونتـاژ، آنهـا              

که با تبانی تراستها و کارتلهای بین المللـی بـا نـرخ             (را به صورت تولیدکننده مواد خام       
کنـد و از      کننده کاالهای امپریالیـستی تبـدیل مـی         همچنین مصرف ) رود  ارزان به یغما می   

برداری   های تولیدی و تجاری این کشورها و بهره         اری در رشته  گذ  طرف دیگر  با سرمایه    
کران و حمل و نقل ارزان بویژه بـا در دسـت گـرفتن     از دستمزد پایین کارگر ـ منابع بی 

  . پردازد کشی ملل ستمدیده می اقتصاد سیاسی منطقه به استثمار و بهره
ه تنها با سودجویی    صدور کاال و سرمایه به کشورهای عقب مانده برای امپریالیسم ک          

یابد، در حکم شریان حیاتی است کـه حتـی بـه قیمـت ایجـاد                  هر چه بیشتر تسکین می    
آنـدره  «دکتـر   . گیرد  نبردهای خونین و کشتار وحشیانه خلقها، دفاع از آن را به عهده می            

اگـر دسـت ایـاالت متحـده از آسـیا،           «:  گوید  معاون امور اقتصادی امریکا می    » اف بریمر 
مریکای التین کوتاه شود این کشور با یک تجزیـه عظـیم سیاسـی و اقتـصادی     افریقا و ا  

اگر ما تنها به نیروی خویش متکی باشیم نخستین زیانش این اسـت  . رو خواهد شد    روبه
شویم و بزودی به یک کاروان عقب از قافلـه            که از تمام مواد خام مورد لزوم محروم می        

  » .گردیم آینده بدل می
کند؛   گذاری امپریالیستها را به خوبی مشخص می        سودجویانه سرمایه آمار زیر ماهیت    

 یعنـی  1964رسد که در سال   میلیارد دالر می   17 به   1961در آمد ایاالت متحده در سال       
در صـورتی کـه رشـد       .  برابـر افـزایش یافـت      ... میلیارد دالر یعنـی    618سه سال بعد به     

 درصد اضافه شـده اسـت و بـه          5/28تولیدات صنعتی این کشور در طول این سه سال          
 برابـر رشـد تولیـدات    17عبارت دیگر افزایش در آمد امریکا در مدت سـه سـال فـوق          

آور کـل سـودهای امریکـایی         افزایش نامتناسب و سرسـام    . صنعتی این کشور بوده است    
گذاری امریکایی کـه      نسبت به رشد تولیدی آن کشور تنها از طریق آن قسمت از سرمایه            

 ملی و نیروهای انسانی و منابع زیر زمینی ممالک عقـب افتـاده بـه کـار          به جذب ثروت  
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نامه دیپلماتهای امریکـایی کـه        از همین جهت است که در آیین      . افتاده حاصل شده است   
 تحت عنوان خط مشی اقتصادی ـ سیاسی ـ خارجی امریکا انتشار یافـت    1955در سال 

عه نیافته بـه وابـستگی اقتـصادی        شود که صنعتی شدن کشورهای توس       صریحاً تأکید می  
بخشد و از این رو مصممانه باید با تمایل کشورهای توسـعه              آنها به امپریالیسم پایان می    

 هاوانـا    نیافته در پایه گذاری صنایع سنگین مخالفت ورزید و آمار منتـشره در کنفـرانس              
گـذاری    یه از مجموع ده میلیارد دالر سـرما       1341 تا   1324حاکی از آن است که از سال        

در کشورهای امریکای التین سود یکساله خارج شده از آن کشورها بالغ بـر دو میلیـارد                 
دالر است یعنی در عرض پنج سال معادل کل سرمایه سود خارج گردیـده، در صـورتی             

خروج منافع هنگفت ناشـی از ثروتهـای        . گذاری هجده سال بوده است      که مدت سرمایه  
آسیا، افریقا و امریکای التین را هر چه بیشتر بـه فقـر و          ملی و نیروی انسانی کشورهای      

امپریالیسم متجاوز برای   . دهد  ورشکستگی و وابستگی اسارت بار به امپریالیسم سوق می        
حفظ منافع سرشار خود و ادامه غارت مردم به پاخاسته جهان که بر اثـر شـرایط عینـی                   

انـد، بـه یـورش         دسـت زده   ناشی از مناسبات نکبت بار استعماری به جنبش آزادیبخش        
وحشیانه خود وسعت و دامنه بیشتری بخشیده است، ولی جدیت ملل بیدار جهان برای              
رهایی از یوغ اسارت امپریالیسم شکست ناپذیر و تحول اجتماعی و جهـانی غیـر قابـل             

دار صهیونیـست امریکـایی بـه         سال گذشته با ورود راکفلر، سـرمایه      . اجتناب خواهد بود  
ین، موج اعتراض و اعتصاب سراسر آن منطقه را فرا گرفـت و مـردم مبـارز          امریکای الت 

هـای خـارجی    این قاره با آتش زدن مؤسسات امریکایی خواستار خـروج کلیـه سـرمایه      
  . گردیدند

ها و خیانتهای هیئت حاکمـه مـزدور کـه بـا ایجـاد                رغم توطئه   ملت مبارز ایران علی   
 با عزمـی راسـخ      ،برد  رت امپریالیسم فرو می   خفقان عمومی، هر روز کشور را در بند اسا        

مـردم مبـارز    . (به مبارزۀ ضد امپریالیستی خود تا سر حد پیروزی نهایی ادامه خواهد داد            
   )ایران

  
  دستگیریهای مرتبط: پیوست چهارم

  در ارتباط با شهید کچویی
  : گفت1358 ـ 59ای در سال  محمد کچویی طی مصاحبه

البته اعتقادی  . کردم  ن موقع با حزب ملت ایران کار می        لو رفته بودم، آ    49من از سال    
. نیـا بـود     علت وصل شدن من به آن استاد کارم حاج محمد خلیل          . به این حزب نداشتم   

زنی بـه دسـت       خوانیها و هیئتهای سینه     من کامالً مذهبی بودم و همه اعتقادم را از روضه         
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 ربـانی شـیرازی صـحبت شـده         با آقای : نیا گفت   خلیل) 1349(در این سال    . آورده بودم 
. است و او گفته است که در حزب ملت ایران رفتن هیچ اشکالی ندارد، من هم پذیرفتم                

هـای ناسیونالیـستی آن بـا     نامه حزب را که آوردند، خواندم، دیدم دیـدگاه         اهداف و مرام  
اسالم به محدودیت مرزی قایل نیـست، بـا وجـود           . آید  نظریات اسالمی ما جور در نمی     

های حزب ملت ایران باشم ولی کار خـودم           های یکی از حوزه     قبول کردم که با بچه    این  
کردم، اما عمالً این تصور  را بکنم، اگر هم دستگیر شدم، بهانه دارم که من کار قانونی می

کردند محکومیـت بیـشتری       هایی را که از حزب دستگیر می        بچه. درست از آب در نیامد    
  . فهمیده بودند عضویت در حزب کلکی بیش نیستدادند چرا که هم به آنها می

 1351در اوایل سال . کردم عالوه بر این برای آنها کتاب، جزوه و اعالمیه نیز تهیه می    
  .جوانبخت دستگیر شد و در بازجویی به ارتباطش با من اعتراف کرد
هـای زیـادی ارتبـاط        من به سبب موقعیتی که داشتم با تیپهای مبارز مختلف و گروه           

اشتم؛ از اعضای سازمان مجاهدین کسانی مانند محمد مفیـدی، بـاقر عباسـی و عـزت                 د
دکـان  . کـرد   ام کـار مـی      شاهی با من رابطه داشتند، عزت تحت عنوان شـاگرد در مغـازه            

  .ها بود  متر جا تقریباً سنگر این بچه34ام با  صحافی
یت آنها جایی را ای بود که به من معرفی شده بود تا برای فعال  حسین جوانبخت طلبه  

مسجدی را برای آنها سر کوچه هماهنگ کرده بودم تا در آنجـا تحـت عنـوان             . مهیا کنم 
  .هیئت و کالسهای عربی فعالیت مبارزاتی کنند

 مـأمور بـه     5ای و از مـسجد شـیخ علـی           که از طرف جالل گنجه     4حسین جوانبخت 
 لـو رفـت و   ای در آنجـا توسـط فـردی تـوده    . فعالیت در مساجد روستاهای رشت شـد   
  :ها قرار گرفت اما بسیار صادقانه گفت دستگیر شد و تحت شدیدترین شکنجه

. وقتی بازجویی من در رشت تمام شد مرا به تهران و به زندان قـزل قلعـه آوردنـد                  «
. فرسایی شروع شد که من مجبور به اعتراف درباره مجید معینی شدم             های طاقت   شکنجه

: پرسـیدند . زننـد   باالی سر او بردند، دیدم که او را مـی         وقتی که او را دستگیر کردند مرا        
مـن  : به آنهـا گفـتم    . بعد مرا دوباره به بازجویی بردند     ! بله: گفتم. این مجید معینی است   

آنچه درباره فعالیتهای معینی گفتم زیر کتک و در زیر ضربات شالق بود که این حرفهـا                 
عالوه . فهمید  اهید او این مسائل را نمی     اما راستش را بخو   . ای رهایم کنید    را زدم تا لحظه   

برای رفـتن بـه مـسجدی کـه         : بر این من در زیر شکنجه وقتی که طاقتم طاق شد گفتم           
  ».گرفتم یحیی و پاتوق ما بود، من کلید را از کچویی می زاده کوچه امام سر

سـاواک بـه    . در آن موقع عزت پیش من کار می کرد و سه سالی بود که فراری بـود                
قرار ما این بود که اگر سراغ هر یک از         . حکم تیرش را داشتند   . گشت  بال او می  شدت دن 

مأمورین وقتی بـه    . ما آمدند حسب شرایط و موقعیت یکی اوستا باشد و دیگری شاگرد           
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دکان آمدند و سراغ مـرا از عـزت گرفتنـد و بـا اینکـه عکـس او را در دسـت داشـتند                         
  . از راه دور اشاره کند و مرا فراری دهدنتوانستند او را بشناسند لذا وی موفق شد 

خواست بگیرد عزت بود چون هرکس یـا          ترین فردی را که می      آن موقع ساواک مهم   
البتـه خـود عـزت    . اسـت » عزت داده «یا  » عزت گفته «: گفتند  گرفتند می   هر چیزی را می   

ان سـبک   اشـ   ایم تا پرونـده     گفته بود که اگر چیزی از شما گرفتند بگویید از فالنی گرفته           
  .عزت در ساواک غولی شده بود. شود

و . آقای جواد منصوری را گرفته و کمر او را سوزانده بودند تا جای عزت را بگوید               
من هم بـه  . چون برای ساواک لو رفته بود که عزت شاگرد من است، سراغم آمده بودند           

و دیدند که یکی ـ دو بار دیگر به در دکان آمدند  .  عزت فرار کردمکمک و طرفند خودِ
وقتی هم که علیرضا کبیری مثل عزت به عنوان شاگرد، در مغازه را باز کرد،               . بسته است 

آنها تمام روز را به انتظار من نشستند، از علیرضا هم مشخصاتم را خواستند که او تمـام                  
  ….نشانها را بر عکس داده بود که ریشش تراشیده و لباسش شیک است و

من هـم از همـان شـب اول         ! ا حسابی افتادند تو زحمت      خالصه آنها برای گرفتن م    
بـه  . آمدم دست زنم را که آن زمان یک ماهه حامله بود گرفتم و بردم به منـزل باجنـاقم                  

رویم و خواستم که به کسی چیزی نگوید ولـی او وظیفـه خـود                 مادرم گفتم که کجا می    
در همین مدت . گیرد دانسته که به شوهرش بگوید، لذا پدرم هم خط وربطی از ما می  می

ام  هـای مغـازه    کوتاه، خیلیها را به جای ما گرفتند، بعد مأمورین از طریق یکی از همسایه             
پــدرم در شــهربانی . بــا وعــده وعیــد بــه او، آدرس منــزل پــدرم را بــه دســت آوردنــد

او را که تحت فشار گذاشتند، محل مخفی شدن مـا           . ترسید  خدمت بود و خیلی می      پیش
  .را لو داد
خواهر زنم که   . ی بودم یتی مأمورین زنگ در خانه باجناقم را زدند، من در دستشو          وق

لرزیـد، هـر زن      صدای خـواهرزنم هـم مـی      . گیرند  در را باز کرد شنیدم که سراغ مرا می        
کمی معطل کـردم    . کرد  دیگری هم که بود از دیدن مأمورین سالح به دست وحشت می           

یکدفعه دیدم همسرم در دستشویی     . ستم و بروند  شاید آنها به این نتیجه برسند که من نی        
  .زند که بیا بیرون با تو کار دارند را می

شما کـه هـستید، پـدر مـا را در آوردیـد             : وقتی که جلو مأمورین ظاهر شدم، گفتند      
. آیـم  باشد ولی اول نمازم را می خوانم بعد بـا شـما مـی      : گفتم.یااهللا راه بیفت برویم   …و

ما آقـای خمینـی را   : یکی شان گفت  . شود  خوانم و می    بنده می : گفتم! شود  نه نمی : گفتند
خوانم، نشستم پای حوض کـه وضـو بگیـرم،            ولی من می  : گفتم. نگذاشتیم نماز بخواند  

  .سرهنگی که نماینده دادستان بود به آنها اشاره کرد که صبر کنند
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 نماز به من آرامش بخشید، چند مدرک و سند داشتم کـه جلـو چـشم مـأمورین بـه                   
تان دو ـ سه لقمـه    حاال سفره پهن است با اجازه: بعد از نماز هم گفتم. همسرم رد کردم

افتادیم و با آنها      بعد راه   . آنها از این خونسردی من خیلی تعجب کرده بودند        . غذا بخورم 
امـا  . ها شروع شد    یک راست مرا به زندان قزل قلعه بردند و بازجوییها و شکنجه           . رفتیم

هر مـسئله و هـر موضـوعی را بـه     . هیچ مطلبی از من لو نرفت    . ن نشد چیزی دستگیرشا 
کـل بـازجویی و حرفهـایی کـه زدم          . کردم، مدرکی علیه مـن نداشـتند        نحوی توجیه می  

ام نبود، هرچه بـود اعترافـات دیگـران            مدرکی در پرونده   51در سال   . دوازده صفحه شد  
ـ   بود که زیر بار آن نرفتم، فقط قبول کردم که یک           ای اعالمیـه را کـه بـه دکـانم      ستهبـار ب

انداخته بودند، کسی که آنجا بود خواست که آن را بردارد، من هم قبول کردم، اگر غیـر                  
  .دادم را لو می گفتم باید چند نفر از این می

هایی که در     شبی بچه . وقتی من در انفرادی بودم به روزنامه و رادیو دسترسی نداشتم          
خوانند مبنی بر کشته شدن عـزت شـاهی هنگـام             امه می عمومی بودند خبری را در روزن     

حمل مواد منفجره در یک تاکسی؛ گویا نوشته بودند که عزت شاهی با داشتن سه قبضه                
سالح کلت کمری و پس از سه سال متواری شدن سرانجام بر اثر اتصال سیمهای بمـب        

  .و انفجار ناشی از آن کشته شد
خبر از  . افتند که این خبر را به من برسانند         ر می به این فک  ] های بند عمومی    بچه[آنها  

خلیـل یـک   «رسد معـروف بـه    شود تا اینکه به فردی می       سلولی به سلول دیگر منتقل می     
او .او در ترکیه دستگیر شده بود و یک دست نداشت اما خیلی تیز و زرنگ بـود                . »دست

ـ           د بـروم بیـاورم   شب هنگام به این بهانه که من شورتم روی طناب بیرون جـا مانـده بای
خودش را رسانده بود به پشت سلولها و به سلول روبه روی من گفتـه بـود بـه فالنـی                     

  .بگویید که شاگردتان را کشتند
برنـد چنـین هـم        به محض دریافت خبر حساب کردم که حتماً فردا مرا به اوین مـی             

م مـی   آن موقع هفت شبانه روز پشت سر هم مرا بی خوابی دادند و با کابـل و بـاتو                  .شد
زدند؛ حاال که عزت کشته شده باید دوستانش را بگـویی، از آنهـا زدن و از مـن انکـار؛                     

زد،   یادم است در زیر زمین اوین چهار ساعت حسینی یک سره با کابـل بـه پاهـایم مـی                   
پاشـید،    از همه جـای پـایم خـون بیـرون مـی           . طوری که اآلن پایم اصالً غضروف ندارد      

الحمـدهللا  . دانـم   نمـی : گفتم  می! چه، یااهللا جای عزت را بگو      پاهایم تکه تکه شده بود، که     
چیزی هم لو نرفت، در دوباری که من دستگیر شدم به لطف خدا کسی بـه خـاطر مـن                    

  ….یک سیلی هم نخورد
پـس از پایـان     . در این نوبت از دستگیری، دادگاه به یک سال زندان محکـومم کـرد             

تو رهبـر ایـن چریکهـا       : گفت   کند می  شد که آزادم    دوران محکومیت، بازجو حاضر نمی    
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: مـن هـم دسـت بـه اعتـصاب غـذای خـشک زدم گفـتم            . آورم  هستی، پدرت را در می    
  .محکومیت من تمام شده است باید آزادم کنید، خالصه آزادم کردند

هایی کـه در زنـدان مانـده بودنـد لـو رفـت، سـال بعـد          بعد قضایای من توسط بچه   
ی در پشت گاراژ اتوبوسها پیش آمد، یک نفر فـرار         ای تیم   یک درگیری در خانه   ) 1353(

 در آن زمـان  …کرد و دو نفر کشته شدند، یکی هم دستگیر شد که باز او شاگرد من بود       
وقتی رفتم در دکان دیدم منوچهری با اکیپی آنجا را محاصره و تمام محل را زیر پوشش       

در یک لحظه پریـدم     گرفته است، وقتی آنها مشغول کنترل تلفن و حواسشان پرت بود،            
به چهار راه سیروس که رسیدم با گوشه چشمی به عقب دیدم . روی موتور و فرار کردم    

آنها با موتور و ماشین دنبالم هستند، با این حال توانستم با شناختی کـه از کوچـه پـس                    
 اما شب هنگـام سـاعت ده و نـیم آنهـا مـرا در      …ها داشتم از دست آنها فرار کنم      کوچه

این بار در دادگاه مرا به اتهام عضویت در گـروه اشـرار    .  خانمم گیر انداختند   منزل برادر 
بعد ماده مخففه شامل حالم شد، اعدام را بخشیدند و به حـبس             . به اعدام محکوم کردند   

تا این اواخر در زندان بودم، تا موقعی که برنامه آزاد کردنهـا شـروع               . ابد محکوم کردند  
  .اهنشاهی آزاد کردندشد و ما را تحت عنوان عفو ش

؛ مـصاحبه بـا حـسین جوانبخـت،     1358 ـ  59مصاحبه بـا محمـد کچـویی، سـال     (
29/9/1383 (  

  
  یودر ارتباط با مهد

  :اکبر مهدوی در خصوص دستگیری خود و عزت شاهی گفت
یک بار مرا شبانه دستگیر کردند، و پس از یـک سـاعت صـحبت و بـازجویی آزادم                 

رفتم که مـرا      در مغازه را بسته با موتور به سوی منزل می         دفعه بعد هنگام غروب     . کردند
. یکـی از مـأمورین هـم سـوار موتـور شـد وآن را آورد      . دستگیر و سوار ماشین نمودند   

عزت . بالفاصله هم بازجویی و شکنجه را در کمیته مشترک ضدخرابکاری شروع کردند           
بـردم    زده روز آنها را مـی     حدود پان . خواستند، من هم آنها را سر کار گذاشتم         رااز من می  

یک روز هم بردنم    . شان دهم   گرداندم که مثالً عزت را ببینم و تحویل         در خیابانها دور می   
مـن هـم آن روز      . مان بـده    آمد نشان   در مغازه گفتند اینجا بمان ما هم مواظبیم، عزت که           

. ه دستگیر شدتا اینکه حسن فرزان. آید ایستادم پای کار، اما معلوم بود که عزت آنجا نمی     
غـروب مـرا بـه    . رود او چند نفر از جمله عزت را لو داده بودکه به کارخانه بافندگی می             

) مـصطفی خمینـی  (کارگاه در یکی از خیابانهای منتهی به خیابـان سـیروس        . آنجا بردند 
از صـبح کـه     . شب را آنجا خوابیـدیم    . قرار داشت، به منزلی روبه روی آن کارگاه رفتیم        

خوشبختانه روز اول   . را لب پنجره نشاندند که اگر عزت آمد نشانشان دهم         بلند شدیم، م  
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خبری نشد، روز دوم دم غروب بودکه امیر نفری سر تیم گروه کنارم نشسته بود، نفـری                 
در همـین موقـع عـزت آمـدو         ! دانـم   شناخت، چطوری؟ نمی    هم عزت را تا حدودی می     

اره افتاده بود، وقتـی نفـری گفـت         من صدایم در نیامد، نفسم به شم      . رفت داخل کارگاه  
کـه نـه    : گفـت . نـه ایـن نبـود     : ام پرید، خیلی محکم گفـتم       رنگ از چهره  ! خودش بود؟ 
خالصـه حـرف و نظـر مـرا         . از او اصرار از ما انکار     ! نه این نبود، آقا   : گفتم. خودش بود 
ره  مـن بـه لبـه پنجـ    … را آماده کرد و مسلح شدند که بریزند داخل کارگاه           تیم. نپذیرفت

تا اینها از اتاق خارج شوند، بروند       . کردم) س(دوخته شده بودم توسل به حضرت زهرا        
خدایی بود که در    . به حیاط و از حیاط بیرون، عزت از کارگاه در آمد و از آنجا دور شد               

به نظرم هیچ متوجه مـأمورین هـم   . فاصله یکی ـ دو دقیقه او از تیررس آنها خارج شد 
شب که شد کسی را به آنجا     !  …طلب کار شدم که دیدید که او نبود       بعد من از آنها     . نشد

بـه  . شـناخت  او در میدان شوش مغازه داشت و عزت را هم می. »خانعلی«آوردند به نام   
ایـن فـالن فـالن    : برو به یکی ـ دو تا از مأمورها هم گفتنـد  ! بلندشو! بلندشو: من گفتند

ار کردند و آوردند به کمیتـه مـشترک و          مرا سو . کند برداریدش ببرید    شده همکاری نمی  
آیـد کـه خـانعلی     مـی ) کارگـاه ( گویا فردا ظهر عزت بـه آنجـا    .در سلولی حبسم کردند   

  . دهد نشانشان می
من در سلول بودم که احضارم کردند به طبقه دوم، دیـدم کلـی چلوکبـاب گرفتـه و                   

آن را از مـن گرفتـه       من کالهی داشتم که قبالً عزت       . اند  بساط عیش و نوش راه انداخته     
فهمیـدم کـه    . کشید تا شناخته نشود، دیدم آن کـاله روی میـز اسـت              بود و به سرش می    

دیدی دوستت را گرفتیم، فالن فالن شده تو فکر کـردی           :به من گفتند  . اند  عزت را گرفته  
خالصه دستگیری عزت برایشان آن قـدر مهـم     . توانیم او را بگیریم     چیزی نگویی ما نمی   

  . ز موفقیت در کارشان برای خود ضیافت و جشن گرفته بودندبود که پس ا
توانستم بـا ایـن       من یک مسلمانم، نمی   : گوید  ی درباره علت لو ندادن عزت می      ومهد

شـد و یـا    دانستم که اگر او را لو بدهم یا به قتلش منجر می     کار خودم را راحت کنم، می     
تماالً یا زیـر شـکنجه کـشته    شد و اح در صورت دستگیری، خیلی برایش گران  تمام می    

او فراری بود، و مـن بـه        . شد یا پای چوبه دار؛ پرونده من در حد عزت سنگین نبود             می
ضمناً آن موقع اعتقاد داشتم که سازمان مجاهدین بـا          . خاطر حفظ جان او مقاومت کردم     

مرامی مکتبی و مذهبی در حال مبارزه است، و حاال نباید یکی هم مثل عزت کـه بـرای                   
ها نفر پـشت سـرش گیـر     اگر او دستگیر شود ممکن است ده    . کرد گیر بیفتد    ها کار می  آن

الحمدهللا عزت هم که دستگیر شد خوب مقاومت کرد و کسی را هم دنبال خـود                . بیفتند
  .به زندان نیاورد

  ) 26/9/1383مصاحبه با اکبر مهدوی،  (



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 592

  مناسبات روحانیون بامجاهدین: پیوست پنجم
هـای مواجهـه بـا مجاهـدین در           ترین چهره   به عنوان یکی از مطرح     آیت اهللا منتظری  

در ... «: زندان و بیرون از زنـدان در خـصوص مناسـبات روحـانیون ومجاهـدین گفـت                
خواسـتند    نـژاد را مـی      اوایل، سازمان مورد حمایت روحانیون بود، وقتی آن موقع حنیف         

، حتی زن مـا     ] اعتراض کنند  که[اعدام کنند، روحانیون رفتند به منزل آقای شریعتمداری         
  .هم رفته بود که در آنجا بازداشت شد

بعـد ایـن جـوری رفتـار کردنـد کـه        . شده است   در اوایل حتی به اینها کمک هم می       
ام مجاهـدین خلـق بـدتر از          من بارها گفتـه   . روحانیون حاضر نبودند از اینها دفاع بکنند      

کنند، انواع و اقسام اتهامات        می گاهی کسی را متهم   . شان است   ایدئولوژی، جنبه اخالقی  
جنبه اخالقـی و برخـورد آنهـا        ] خرابش کنند [گرفتند    زدندو تصمیم می    را بیجا به او می    

  ».اصالً روی موازین نبود
  ) 23/9/83اهللا حسینعلی منتظری،  مصاحبه با آیت(
  

 یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که هم در بیرون و هم در    6سیدمسعود حقگو 
کرد و از آنها پـس از تغییـر ایـدئولوژی جـدا شـد،                 زندان با سازمان همکاری می    درون  

  :درباره مناسبات مجاهدین و روحانیون گفت
دانستند، امـا دنبـال قیـامی     خرداد را یک قیام شکست خورده می      15مجاهدین گرچه   

ی تحلیل آنها این بود که حضرت امام توانست در تمام شهرها          . خرداد بودند 15مثل قیام   
ایران یک تنه مردم را علیه شاه بشوراند و در آن زمان تمام اجزای قیـام بـا امـام رابطـه                      

به قول آقای هاشـمی رفـسنجانی       . داشتند ولی روحانیت نتوانست این قیام را ادامه دهد        
من معتقـدم ایـن تحلیـل       . روحانیت تمام همّ خود را برای نجات و آزادی امام گذاشت          

هـای مـذهبی      با وجود چنین نظری بچـه     . مان از روحانیت بود   یکی از دالیل جدایی ساز    
سازمان به طور طبیعی با روحانیت رابطه داشتند، اما به تدریج این رابطه به یـک رابطـه                  

  . سیاسی بدل شد
از نظر مـا پیـشتاز   . دانستیم  ما آن موقع روحانیت را قشر یک یعنی پیشتاز مبارزه نمی          

اعتقـاد  . کرد  سازمان روی جذب روحانیت کار نمی     اعضای سازمان بودند لذا هیچ وقت       
سازمان بر این بودکه اینها برای مردم قطب و به مثابه نوری هستند، کـه مـردم دورشـان                   

اند و ما هم باید مثل قطب با آنها برخورد کنیم و از امکانات و نفـوذ آنهـا در                      جمع شده 
چنین نگرشی موجـب دور     . ندبین مردم استفاده کنیم، روحانیت از نظر اینها قشر دو بود          

تحلیل ما ایـن  . ما آنها و دستاوردهایشان را خیلی ساده گرفتیم  . شدن ما از روحانیت شد    
دنبال این نبودیم که از . دهی شده بلد نیست   بود که روحانیت، مبارزه کالسیک و سازمان      
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لبتـه  ا. خواستیم به آنهـا مـسائل روز و سیاسـی یـاد بـدهیم               آنها درس بگیریم، بیشتر می    
های مذهبی و زندان رفته و کتک خورده سازمان اسـتقبال و اخبـار                روحانیت هم از بچه   
  . کردند سیاسی دریافت می

به هر حال سازمان در تعلیماتش به کلی از تعلیمات حوزه فاصـله گرفـت و همـین                  
 تغییـر ایـدئولوژی     54باعث گرایش تدریجی به سوی منابع مارکسیستی شد و در سـال             

ه طور کامل از روحانیت و مذهب جدا شدند و نتواستند اسـتراتژی روحانیـت               دادند و ب  
روحانیت سیاست مبارزه داشت و ما آن را نگرفتیم، طبیعتاً شیوه           . را برای مبارزه دریابند   

مـا بـه    . کند فرق دارد    مبارزه روحانیت با یک چریک که کار مسلحانه و کار انتحاری می           
دهی روحانیت در جـذب مـردم         و توجهی به سازمان    دهی خودمان اصالت دادیم    سازمان

نکردیم اما در زمینه شناخت ،تکامل، راه انبیـاء و اصـول و عقایـد شـیعه کـه بـرای آن                      
کتابهایی هم نوشته بودند، کار کردیم ولی از تفکرات روحانیت بویژه از شهید مطهری و             

 با اقشار مردم، مبارز بودن      برای ما مالک و معیار در مواجهه      . ای نبردیم   امثالهم هیچ بهره  
  . یا نبودن آنها بود
گذاشـتند مـا را عزیـز       روحانیت خیلی به مجاهدین احترام مـی       53 تا   51در سالهای   

. گرفتنـد   افتادند خیلی ما را تحویل مـی        ها و روحانیونی که به زندان می        شمردند، طلبه   می
آمد سر سفره ما که با چپیهـا  به یاد دارم که مرحوم ربانی شیرازی روز اولی که به زندان    

های مـا     آیید؟ او این اندازه بچه      یکی بود، نشست و به بقیه ایراد گرفت که چرا شما نمی           
ها در مسائل ایدئولوژیک کشش ندارند، ما         را قبول داشت، اما به تدریج دریافت که بچه        

یم، از از تفکرات مالصدرایی او چیزی ندانـستیم، مـا اصـالً تفکـر مالصـدرا را نخوانـد        
هـای    فلسفه ابن سینا اطالعی نداشتیم اما فلسفه مائو، فلـسفه مـارکس، تفـاوت دیـدگاه               

ما به دلیل مطالعـه وسـیع آثـار مارکسیـستی در            . شناختیم  استالین با مارکس را خوب می     
کرد شناخت    کردیم، و ابتدا که روحانیت سازمان را تأیید می            برابر آن احساس ضعف می    

 نداشت بعد از شناختی که به دست آورد در روابطش با آن تجدید              دقیقی از تفکرات آن   
  . نظر کرد

  )12 ـ 7، ص 9گو، نوار شماره قخاطرات سید مسعود ح (
  

 دربـاره وضـعیت و      انـداز ایـران     چـشم  در مصاحبه با نـشریه       7عبدالمجید معادیخواه 
  :  گفته است50 ـ 49جایگاه سازمان مجاهدین خلق در سالهای 

 متوجه تغییر و تحوالتی شدیم که در حال خارج کردن جنـبش از  50  ـ 49در سال «
یعنی حرکت از دو سو در حال تکوین بود؛ یکی جنبش مـسلحانه          . غربت چند ساله بود   

نخـستین مـوردی کـه از جنـبش         . کـردیم     گیـری مـی     و دیگری مبارزاتی که امثال ما پی      
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 بعد فضای مبارزه تغییـر کیفـی        از آن به  . بود» جنبش جنگل «مسلحانه بر سر زبانها افتاد      
کرد و به اصطالح فاز جدیدی پیش آمد و ما هم مجذوب و شیفته ایـن جنـبش و فـاز                      

با ایـن   . باور امثال بنده این بود که باید نیروهایمان را به این سمت بکشیم            . جدید شدیم 
 کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی هـم حرفـی از اینکـه           . کردیم  دید به مبارزه نگاه می    

دانستم که موضع امام      خود من تا مدتی نمی    . زدند  کند، نمی   امام این حرکت را تأیید نمی     
دانـستیم کـه امـام        اما این را هم بگویم که اگر آن موقع می         . عدم تأیید این جنبش است      

شـدیم، نـه      کند، شاید نسبت به امام کم عقیـده مـی           این جنبش و فاز جدید را تأیید نمی       
اصـالً  . بود» سازمان مجاهدین خلق«ه حامل مذهبی و اسالمی آن نسبت به این جنبش ک    

درخشش این حرکت در آن فضای غربت به شکلی بـود           . فضای آن موقع این گونه بود     
کرد، بخـشی از    ای جذب کرده بود که حتی اگر امام هم مخالفت می            گونه  که نیروها را به   

  » .شدند این نیروها شاید نسبت به امام دلسرد می
  ) 11، 30 شمـانداز ایران، چشم(
  

 در خاطرات خود در خصوص مناسبات روحـانیون و مجاهـدین            هاشمی رفسنجانی 
  : چنین نوشته است

، از نزدیـک آشـنا نبـودم،        ...ونـژاد     مثـل حنیـف     گذاران مجاهدین خلق،      من با بنیان  «
مـن و   بعدها با بعضی از اعضای اینها گفتگوهایی میان         . دورادور شناختی اجمالی داشتم   

آنها مسلمان بودنـد، مارکسیـسم را    برداشت من در مجموع این است که. آنها پیش آمد
التقاطی بودند و چون اطالعات عمیقی از اسالم نداشتند تـضادی بـین             . هم قبول داشتند  

کردنـد کـه      با تحلیل و تفسیرهای نادرست، آنها فکر مـی        . دیدند  اسالم و مارکسیسم نمی   
دانـش مبـارزه را در انحـصار    . ط مبـارزات مارکسیـستی اسـت   مبارزۀ موفق در دنیـا فقـ     

شان این بود که به صورتی اسالم را با مارکسیسم منطبق             دانستند و تالش    مارکسیستها می 
  . گوید که مارکسیسم کنند، با این باور که اسالم هم همان را می

سانی کـه  در اینجا منظورم افرادی که از اسالم برگشتند مثل بهمـن بازرگـانی، یـا کـ                
گرفتند، امـا   خواندند، روزه می آنها نماز می افرادِ دیگر. کردند، نیست تظاهر به اسالم می

خـدا را روح حـاکم بـر نظـام جهـان            . کردنـد   در مورد معارف اسالم مثل ما فکـر نمـی         
 هم حاضر نبودنـد بحـث       ...در مورد آخرت، ثواب و عقاب، بهشت و دوزخ        . دانستند  می
رانی کردم که در آن راجع         شدن احمد رضایی، من در اوین سخن       در جریان کشته  . کنند

به مقام شهید صحبت شد، با اشاره به روایاتی که در آن به مقامات معنوی اشـاره شـده                    
   ....آیند است، با این تعبیر که مالئکه به استقبال شهید می
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ا شـرمنده   ینها گفتند ما از طرح ایـن بحثهـا در مقابـل کمونیـسته             ، ا رانی  بعد از سخن  
در تـاریخ هـم کـه       . با طرح بحثهای مربوط به ماوراء طبیعت مخـالف بودنـد          . شویم  می
آنها درست یک تحلیل مارکسیستی بـود و بـا ماتریالیـسم تـاریخی تقریبـاً هـیچ                  ل  تحلی

کردند که در ماتریالیسم      در تبیین تکامل هم روی همان اصولی تکیه می        . تفاوتی نداشت 
شود، بـا تالشـی در جهـت چـسبانیدن خـدا بـه آن اصـول                   یدیالکتیک روی آن تکیه م    

شد که در همۀ موارد مارکسیسم اصل اسـت و بایـد بـه                احساس می . چهارگانۀ معروف 
  . نحوی اسالم را با آن منطبق کرد؛ این انحراف بزرگی است

در پایان، نباید فراموش کرد که در مجموع بـه دلیـل انـزوای اسـالم و حاکمیتهـای                    
هایی به اسالم بـسته شـده و        یان و عباسیان و غیره نارساییهای داریم و پیرایه        آنچنانیِ امو 

متغیر زمان در بسیاری از موارد نادیده گرفتـه شـده کـه در مجمـوع، نبایـد نقـش ایـن                      
امّـا راه اصـالح انحرافهـای گذشـته         . سازی انحرافها نادیده گرفـت      نارساییها را در زمینه   

  ».گرایش به راه انحرافی جدید نیست
  )000،250 هاشمی رفسنجانی(
  

آنها دانـسته،    اقبال اولیه مردم به مجاهدین را در حمایت روحانیون ازمحمد کچویی
مردم بعد از اینکه سازمان مجاهدین خلق حرکتی مـذهبی را شـروع کـرد،               «: گفته است 

در عـرض یـک سـال همـه ایـن سـازمان را              . رو اینها شدند و به آن اعتبار دادنـد            دنبال
ختند طوری که این سازمان از نظر پولی به قدری غنی بود که نیـازی بـه بانـک زدن       شنا

مدارک (قدر پول اضافه داشت  آن زدند و     رفتند بانک می    نداشت ولی سازمانهای چپی می    
  . کرد که حتی به سازمان فداییها از نظر پولی کمک می) و اسنادش هست

این سازمان بیش از همه روحانیون خـوبِ        اما به اعتقاد من دلیل اصلی اقبال مردم به          
] کـه در خـصوص سـازمان      [کردم    من در زندان همیشه این مطلب را طرح می        . ما بودند 

همه ما گناه کردیم، حاال که این سازمان را شـناختیم، بیـاییم اسـتغفار کنـیم، و حقیقـت          
  . مطلب را بگوییم

بودم که مسئله فکـری یعنـی       بنده بر این نظر     . بود» مبارزه زدگی «در آن زمان مسئله     
کنـد ارزش     چه؟ فعالً مسئله مبارزه است و باید مبارزه کرد، هر کسی هم که مبارزه مـی               

. این وضعیت در همه پیش آمده بـود       . خواهد داشته باشد    دارد و حاال هر نوع فکری می      
آن یکـی مبـارز     [اش چیـست و       داد کـه ببینـد مـسئله فکـری          کسی به خود اجـازه نمـی      

کند توهم دنبال او راه بیفـت، مبـارزه کـن،             دارد با رژیم مبارزه می    ] چیست او اش    مسئله
من خودم چقدر از این کتابهای کمونیستی چاپ و تکثیر کرده باشـم در همـان شـرایط                  

  من هیچ وقت به این قـسمت ! خیلی ! خفقان که هیچ کس جرئت این کارها را نداشت؟  
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آیا صـرف   . کنم در چه جهتی است      دارم می کردم که این کاری که من         توجه نمی ) نکته(
کنند کافی است؟ وقتـی تعـدادی از کمونیـستها را اعـدام               همین که با دستگاه مبارزه می     

. آقای نورالدین طالقانی برای آنها ختم برگـزار کـرد         ... کردند؛ مثل احمدزاده، مفتاحی و    
لـق را در    هفـت مارکسیـست و دو مجاهـد خ        [جو حاکم چنان بود که وقتی این نه نفر          

  . کند کشتند حوزه علمیه تظاهرات می] های اوین  در تپه1354فروردین 
کم توجه داشتند و همه، روحانیون ] ی فکری و مرامی مبارزین[اصالً به این قسمتها     

اعتباری که این روحانیون خوبِ ما به این سازمان دادند عامل اصـلی اعتبـار               . هم بودند 
  . ر نقش کمتری داشتنددیگ] اقشار[ کسان . اینها بود

خیلی ضد سازمان اسـت و هـم البتـه خیلـی            ] اآلن[به خاطر دارم یکی از آقایان که        
دوسـت    مـیهن ] علی[صادق،  ] ناصر[روشن و آگاه است، وقتی اولین گروه از مجاهدین          

گشت تا متنی را که تهیه کرده بـود            را محاکمه و اعدام کردند، او شبانه دنبال من می          ...و
به آنجا رفتم و مـتن را گـرفتم و آوردم، آن موقـع ایـن                . او در قم بود   . کثیر کنم برایش ت 

  . آمده بود» شاه خائن«ترین اعالمیه بود و در آن چند جا کلمه  داغ
کردند، حاال ما ادعایی نـداریم کـه از اسـالم             می] به اینها [نفر به نفر کمکهای زیادی      

 شما آقایان چرا؟ اتفاقاً کمکهای مالی شـما         روی اینها هستیم اما     فهمیم و دنبال    چیزی می 
. کردنـد   کردید که بازاریها هم آنها را تأیید مـی          بیشتر بود، شما بودید که اینها را تأیید می        

این حسین شعبانی سرکه فروش ده هـزار تومـان          . دادند  دادند، امکانات می    جا به آنها می   
گوید که مورد تأیید  چرا؟ چون میدهد،    اش را در راه این سازمان می        همه دارایی زندگی  

تمام آخوندها و روحانیون هستند، پس حتماً راهشان راه خدا است، پـس عامـل اصـلی         
  . شما هستید، بیایید استغفار کنید

گفتند که ما این را       رفسنجانی می   تر بودند مثل آقای هاشمی      بعضی از اینها که منصف    
چرا کم توجهی کردیم به این مـسئله، ولـی   قبول داریم که ما در این مورد گناه کردیم و      

آمدنـد بگوینـد کـه        این حقیقت بود که هیچ وقت اعضای اصلی سازمان صـادقانه نمـی            
کردند به افراد ببینند که این زمینه شـناخت را            نظریات ما چیست، در زندان اول نگاه می       

  .دادند  می8»شناخت«دارد بعد اگر داشت به او 
گویـد بعـد اینکـه        کنند خیلی با او ارتباط داشتند، مـی         عا می آقای طالقانی که اینها اد    

رفـسنجانی رفتـه و       آید آقای غیـوران نـزد او و هاشـمی           مسئله انحراف سازمان پیش می    
مسائل اینها از ] البته. [گویند گوید به داد ما برسید اینها دارند حرفهای مارکسیستی می  می

نـد کـه چـه شـده در سـازمان؟ ایـن             آقایان وحشت کـرده بود    .  مطرح شده بود   53سال  
سازمان که اسالمی بود، تازه آن موقع توجه کردنـد و فهمیدنـد کـه اصـالً افکـار اینهـا                     

گفت، ما متوجه شده بودیم ولی        آقای الهوتی می  . انحرافی است و ربطی به اسالم ندارد      
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روی ایـن حـساب بـه مـردم اعـالم           . شـوند   کردیم که آنها را ول کنیم بدتر مـی          فکر می 
دوباره مدتی با اینها کار     . کردند که مردم بدانید، آگاه باشید که اینها فکرشان چیست           نمی
کردند، بعداً که همه فهمیدند و گند قضایا در آمد و بر کسی پوشیده نمانـد، تـازه آن                     می

دانستیم که سازمان منحرف است و انحراف دارد و اینها هم             موقع آقایان گفتند که ما می     
  » .گفتند  ما نمیمسائل را به

  ) 1358 ـ 59مصاحبه با محمد کچویی، سال (
  

  فتوای نجاست مارکسیستها: پیوست ششم
 درباره علل انحراف و گرایش به مارکسیسم در سازمان مجاهـدین            اسداهللا بادامچیان 

 بنـد   2در اتاق   . کنیم  در زندان اوین قرار شد درباره علل انحراف بحث          : خلق گفته است  
  .لما جمع بودند نشستیم و هر کسی مطلب و نظرش را گفتیک اوین که ع

ـ شرق زدگی 1: بندی کردیم  مورد جمع43ها را در     شدن بچه   نهایتاً علل مارکسیست    
فاصـله  (جـدایی  -3ـ عدم آشنایی با مسائل ایـدئولوژیک اسـالم          2یا مارکسیست زدگی    

ینی بدون اطـالع از     ـ باور کاذب به خود در حل و تأویل مبانی د          4از روحانیت   ) گرفتن
ـ عـدم توجـه بـه امـام بـه           6ـ محدود شدن در میدان مبارزه       5اصول و آموزشهای قبلی     

ــ اخـتالط بـا    7اصطالح امروز ولی فقیه عادل زمان         عنوان رهبر مبارزه و مرجع تقلید به      
ـ نداشتن الگوی مبارزه مسلحانه و در نتیجـه رفـتن بـه سـوی الگوهـای                  8مارکسیستها  
ـ نفوذ عناصر مارکسیستی    10المللی     ارتباط با سازمانهای مارکسیستی بین     ـ9مارکسیستی  

ـ حضور رهبرانی بـا     12 به مبانی و ضوابط شرعی اسالم        دـ نبود تقی  11به درون سازمان    
ــ انتخـاب    14ـ مبنا قرار دادن مطالعات مارکسیستی       13اعتقادات جدید نسبت به اسالم      

ــ مطالعـه    15های مارکسیستی     ی بر اساس آموزه   دهی و تاکتیکهای مبارزات    شیوه، سازمان 
هـدف شـدن    (ـ اصالت دادن به مبارزه      16جزوات تدوینی و تنظیمی با محتوای التقاطی        

ـ  -19 ـ نفـوذ عناصـر رژیـم      18ت مبارزه   ـ طوالنی شدن مد   17) مبارزه مسلحانه  شو و  ن
ما در آن جمع     مورد را    43تا  ..... … التقاطی در درون زندان و      نمای تحلیلها و تفسیرهای   

  .احصاء کردیم
او همچنین در خصوص دالیل و زمینه های صدور فتوای نجاست مارکسیـستها بـر               

  :این نظر است
آوردیم، در این فکر بودیم که باید         دست    وقتی علل و عوامل مارکسیست شدن را به         

 مبارزه  استفاده نکند و اصل     برای مقابله با آن چه کنیم و از کجا شروع کنیم تا رژیم سوء             
در بررسی . های مذهبی دلسرد نشوند و افراد در درون زندان نبرند    هم به هم نریزد، توده    

علل انحراف به این نکته رسیدیم که در زندان کمونیستها و مـسلمانها بـا هـم مخلـوط                   
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اند و در کمون مشترک هستند و هیچ مرز اسالمی و شرعی بین آنها نیـست و ایـن                     شده
  .ف بودباالترین علت انحرا

استفاده از اصل شرعی اسالم توانستیم به بهترین نحو اوّالً انگیزه دینـی را در                 لذا ما با  
گوید مسلمان و مارکسیست باید جـدا         افراد تقویت کنیم، پس دین اصل شد و اصل می         

ترین وجه دینی برای ما مطرح شد و آن اینکه نجاست و              در پی آن خالص   . از هم باشند  
مسلم رعایت شود و مرز بـین عناصـر الابـالی و القیـد بـا مـذهبیها و                    پاکی مسلم و غیر   

داند که ما با این یک عمل ساده که از مبـانی دینـی                خدا می ] ....[متدینین مشخص گردد  
شکل گرفته بود تمام التقاط و انحراف آنها را به هم ریختیم و انگیزه مـذهبی ـ اسـالمی    

نکه با سازمان برخورد کنیم، آمدیم گفتیم بیاییم        پدید آوردیم، بدون ای   ] در جریان مبارزه  [
  .به این فتوا عمل کنیم

آقای منتظری فتوا داد که مارکسیستها نجس هستند، بنابراین مارکسیستها و مسلمانها            
توانند با هم کمون مشترک داشته باشند باید جدا از هم باشند، مبارزه هـم                 در زندان نمی  

  .کنندکنند به صورت جدا مبارزه  که می
. آن زمان فقیه مؤثر در زندان آقای منتظری بود و به لحاظ فقهی از همـه بـاالتر بـود                  

سازمان مجاهدین هم در میان روحانیون بـه دو شخـصیت توجـه داشـتند، یکـی آقـای                   
آقـای منتظـری آدم     . کردنـد   منتظری و دیگری آقای طالقانی، به بقیه علما تـوجهی نمـی           

گیـرد، آنهـا هـم      و از نظر سیاسی تحت تأثیر قرار مـی         ای است   فقیهی است اما آدم ساده    
آقای طالقانی هم که اهل مدارا با اینهـا بـود، لـذا آنهـا       . گشتند  گونه آدمها می    دنبال همین 

کردنـد، بـا ایـن تبلیـغ دیگـر علمـا و روحـانیون را تـضعیف          فقط این دو را تبلیـغ مـی      
  . نمودند می

تیم یک مجتهد مسلم، فردی که کسی       ما هم از همین فرصت استفاده کردیم و خواس        
وقتی ایـشان فتـوا را داد محمـد محمـدی           . به اجتهادش شکی نداشت این فتوا را بدهد       

خیلی مقاومت کرد و گفت که این کار غلط است و توجیهاتی آورد، اما کسی به حـرف                  
های سازمان طرح کردند که آقای منتظری مرجـع           پس از صدور فتوا، بچه    . او گوش نداد  

  .  و حق دادن فتوا را نداردنیست
، سـه نفـری   9دو ـ سه روز که از این ماجرا گذشت من با شهید کچـویی و طالبیـان   

چرا که آن موقع هر کـسی از        . نشستیم و صحبت کردیم که چه کنیم فتوا تحریف نشود         
به این نتیجه رسیدیم که متنی بنویـسیم و         . کرد  سازمان به تحریف مطلبی از فتوا نقل می       

نهاد دهیم که متنی تنظیم شود و ما آن را از بر کنیم و هر کس از آن پرسید عینش                    یا پیش 
مـن  . بود شیرازی هم آنجا نشسته      لذا به نزد آقای منتظری رفتیم، آقای ربانی       . را نقل کنیم  

گفتم نظر ما این است که شما این نقل فتوا را به صورت عبارتی تنظیم کنید و بدهید ما                   
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آقـای  . هر دو ایشان گفتند فکـر خـوبی اسـت         . ن را همه جا بگوییم    حفظ کنیم تا عین آ    
  .نویسم ربانی گفت من می

یکی آن را حفظ کردیم، کاغذ را هـم بـه دسـت مـن                 ایشان متن را نوشت و ما یکی      
کند من  تر بودم، تا اگر رژیم خواست از آن استفاده  مقدار از بقیه زبل سپردند چرا که یک  

بعد از ده ماه که مرا بـه زنـدان دیگـری منتقـل کردنـد، مـن                  . برمبتوانم کاغذ را از بین ب     
البته ذکر کنم که آن کاغذ را امضاء نکردند فقط متن را            . باالجبار آن کاغذ را امحاء کردم     

توانست  افتاد نمی ترتیب اگر کاغذ هم به دست رژیم می این به. یعنی دستخط بود . نوشتند
  .کند از آن استفاده

  )13 ـ 8، صص44 بادامچیان، نوار شمارهخاطرات اسداهللا(
  

  :است  متن فتوا را چنین نوشته اسطوره مقاومتبادامچیان در کتاب 
 با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیستها و             -باسمه تعالی «

آورند و با در نظر گـرفتن همـه جهـات             وسیله آنها به دست می      اعتبار اجتماعی که بدین   
 و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیـستها، جـدایی                 شرعی

گونه مسامحه در این امـر موجـب زیانهـای     مسلمانها از مارکسیستها در زندان الزم و هر 
  ».55ناپذیر خواهدشد، خرداد جبران
ــماره   ( ــوار ش ــان، ن ــداهللا بادامچی ــاطرات اس ــان، 13 ـ   8، 44خ ــطوره ؛ بادامچی اس

   )95مقاومت،
  

 از اعضای پیشین سازمان مجاهـدین خلـق کـه از نزدیـک           10 محمدی گرگانی   محمد
اسـت، بیـان      بوده  ) فتوای نجاست مارکسیستها  (قوسهای این رخداد تاریخی       و  شاهد کش 

  :کرد
گروهـی از  .  در اینجا باید روحـانیون، زمـان و مجاهـدین را دسـته بنـدی کنـیم            …«

و اکثر ایشان ] گروه قلیلی بودند[ داشتند که  طه با سازمان راب   1350روحانیون قبل از سال   
ــان منتظــری، هاشــمی. ای نداشــتند چنــین رابطــه ، مرحــوم الهــوتی، ]رفــسنجانی[ آقای

. بودند که با سازمان ارتباط داشتند   ) ره(بخشی از روحانیت طرفدار امام      .…کنی و   مهدوی
 پس از آن موضعی     به لحاظ زمانی روحانیت تا زمان تغییر ایدئولوژی موضعی داشتند و          

صـورت  [کنـی بـه       شیرازی و مهـدوی     رفسنجانی، ربانی   من از قبل با آقای هاشمی     . دیگر
ارتبـاط داشـتم و از اینهـا درخواسـت فتـوا            ] غیرمـستقیم [اهللا منتظری     و با آیت  ] مستقیم

بودم نـه مـشکل خانـه نـه         ] رضایی[من زمانی که با احمد    . گرفتیم  کردیم و کمک می     می
دادند و در چنان وضعی قـرار          داشتیم، آن قدر به ما می      …مشکل پول و  مشکل ماشین نه    
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در این میان شاید بیشترین زحمت را       . داشتیم که با چریکهای فدایی قابل مقایسه نبودیم       
در . طـور بـود     در زندان هـم همـین     ! مرحوم ربانی کشید، چقدر مردانه و سریع کار کرد        

و این نظر من با لحـاظ  . آمیز بود  خیلی احترامها  رابطه54 ـ  53زندان هم تا قبل از سال 
زندان یک محیط بسته پر از تشنج و حرف و . شرایط و اقتضائات آن زمان و مکان است   

شـان خـرد اسـت،        شـوند، اعـصاب     افراد در آن محیط خسته مـی      . حدیثهای بسیار است  
  .…حوصله ندارند و 
ل از مسائل و درگیریهای زندان      اش با روحانیون مبارز و اهل کار تا قب           سازمان رابطه 

  .باز یک مسئله است، و بعد از درگیریهای درون زندان مسئله دیگری است
آمدند زندان و به آقـای         بود که آقای منتظری و آقای مطهری می        51به یاد دارم سال     

ابوذرهای ما هستید، هوای    ] ی سازمان مجاهدین  [ها    گفتند که شما و این بچه       انواری می 
 53امـا در سـال   . باشید، که آقای انواری آمد همین جمله را بـه مـن گفـت            داشته آنها را 

درگیریها و مباحثی در محیط زندان پیش آمد که بخشی از           . بود  دیگر شرایط عوض شده   
ها  ها و شخصیتهای سیاسی و بخشی هم ناشی از اندیشه آن ناشی از شرایط زندان، چهره  

  .بود
بعـد از تغییـر ایـدئولوژی سـازمان فتـوای           ] روحـانی [این وضع بود تا اینکه آقایان       

نجاست مارکسیستها را دادند، و علت صدور این فتوا فقط تغییر ایدئولوژی سازمان نبود            
احترامـی    آمیز، بی   عوامل دیگری هم نظیر شرایط زندان، درگیریها و برخوردهای تعصب         

. ی فتوا دخالت داشـت    گیر   در شکل  ...وجهت دادن به برخی       نسبت به یکدیگر، بهای بی    
اش را صـادقانه بـر سـر مبـارزه            کسی که تمام زندگی   (به یاد دارم مرحوم ربانی شیرازی     

آخر این همه بـه  « :گفت رفت و به من می      با حالتی بسیار عصبانی، راه می     ) گذاشته است 
بیـنم کـه      کنم و می    نگاه می ! این افراد پول دادند، این همه آدم جان دادند، حاال چه شد؟           

توانم دلم را آرام کـنم و بپـذیرم کـه بقیـه نیـستند، مـن                یرمذهبی شدند، من چطور می    غ
  »!ترسم کنم، می احساس گناه می

کردم، یک پیرمرد مذهبی و روحانی آمده از سر عقیـده بـرای               من باید او را درک می     
 در  …است حاال همـان افـراد دیـن ندارنـد، مـذهب ندارنـد و                  گذاری کرده   آنها سرمایه 

رد با اینها با کمال تأسف بگویم؛ برخی آن قدر ضدیت به خرج دادند که یک روز                 برخو
علیـه سـازمان   …ایـن افـراد  : مرا خواست و با کمال وقاحـت گفـت    ) ازغندی(منوچهری

. توانـستم انکـار کـنم       دانستم هدف او چیست، فهمیدم، ولی دیگر نمی       . دهند  گزارش می 
سـازمان  ] مبـارزه [ که دیگر مـسئله اصـلی        برخی افراد ساده و عوام به این فکر رسیدند        

امثـال مرحـوم ربـانی شـیرازی، بادامچیـان،          . مجاهدین اسـت، و سـاواک اصـل نیـست         
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مـان را     ما این همه مایه و دیـن      : گفتند   می …و)خدا رحمت کند او را    (الجوردی، کچویی 
  .حاال این طوری شده، ما هم ناراحت هستیم] برای آنها[گذاشتیم

 باید از برخورد و درگیری دوری کنـیم، دیگـر زنـدان را بـرای                من نظرم این بود که    
کنـی،    اهللا منتظـری، مهـدوی      روی روحانیون اهل مبارزه، آیت       به هر  …کسی زندان نکنیم،  

 گرامـی را آوردنـد بنـد         رفسنجانی، ربانی شیرازی و مرحوم طالقانی، محمدعلی        هاشمی
از دسـت نـدهیم و حفـظ کنـیم     هامان را  برای اینکه بچه: گفتند] یک صحیح است[دوم  

  .باید فتوا بدهیم
آقـا  «: شد با مرحوم طالقانی صحبت کردم، بـه او گفـتم            فردای آن روز که فتوا نوشته     

ها در زندان صبح تا شب با هم هستید، این فتوا هیچ تأثیری کـه مـدنظر                   شما و این بچه   
توا باید به این فکر     جای ف   تواند مانع تغییر ایدئولوژی شود، شما به        شماست ندارد و نمی   

. تواند راه به جایی ببـرد       ها را تقویت کنید، واهللا که این کار نمی          بکنید که چطور این بچه    
چیـز    خواهید مانع چه    شما می . این هدف ساواک است که ایجاد اختالف و درگیری کند         

من پشیمان هستم، بـرو     « :مرحوم طالقانی گفت  ».ها مشکل تئوریک دارند     شوید، این بچه  
 است که مرحوم طالقانی به من        ای  دهم که این عین جمله      و شهادت می  » ن را پس بگیر   آ

مـن دیگـر حوصـله و طاقـت         « :گفـت » .آنها که به حرف من نیستند     « :به او گفتم  . گفت
  ».بحث کردن ندارم
های صدور فتوا همه اینها بود که با کمال تأسف ساواک بسیار زیرکانه               بنابراین زمینه 

زد، او    آمد در بند و حرف مـی        دم می   به  طوری که رسولی دم   . از آن سود برد   و هوشیارانه   
و ازغندی جزوه تغییر ایدئولوژی را در اختیار روحانیون قرار داده بودند تـا آنهـا را بـه                   

  .موضع علیه آنها بکشانند
ساواک خطش این بود که هـم بـین مـذهبیها و غیـر مـذهبیها و هـم بـین سـازمان                       

  .ون تضاد و اختالف ایجاد کندمجاهدین و روحانی
  )8/9/1383مصاحبه با محمد محمدی گرگانی، (
  

صـدور فتـوا    انگیزه خود از مشارکت در» فتوا« شخص صادر کننده    آیت اهللا منتظری  
ـ درباره فتوا هم، تصمیم و نظر من فقط جنبه فقهـی داشـت و               …«: را چنین بیان داشت   

عاشرت نکنیم چرا که مثالً یـک روز آب قطـع           ما قرار گذاشتیم که با آنها م      . سیاسی نبود 
ای را که در مستراح بود کرد تو ظرف آب، خب ما              شد یکی از کمونیستها را دیدم آفتابه      

یا مثالً روزی من شهردار بودم وقتی رفتم غذا را که پلـو و              . از این کارها ناراحت بودیم    
اش را کرد داخـل       اشقخورشت بادنجان بود گرفتم و آوردم، یکی از همین کمونیستها ق          

فر مرا استیضاح کرد که       بعد عباس مدرسی  . خورم  خورش نمی : ظرف خورش، من گفتم   



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 602

چرا سر سفره غذا تندی کردی و از بشقاب که پر از خورش بـود نخـوردی؟ گفـتم آن                    
  .برای من نجس شد و نخوردمش

نهـا هـم    نتیجـه آ   انـد در    ما دیدیم این مجاهدین خلق واقعاً با کمونیستها با هم شـده           
  .مشمول فتوای ما شده بودند

  )23/9/1383اهللا حسینعلی منتظری،  مصاحبه با آیت(
  

عراقی بـه نکـات       مهدی   در بیان خاطراتش از قول شهید حاج       11مهدی جعفری   محمد
کنـد، کـه سـاواک بـرای          اشـاره مـی   » فتوای نجاسـت مارکسیـستها    «ظریفی درباره علل    

ان مجاهدین در درون و بیرون زندان بـسیار         فروریختن پایگاه اجتماعی و فرهنگی سازم     
کار کرد، که این گروه در اصل مارکسیستهایی با نقاب مسلمانی هستند، این تبلیغ و نیـز                 

 سبب شد تـا     1354رفتار نفاق آلود مجاهدین ورخداد تغییر ایدئولوژی سازمان در سال           
مبنـی بـر تبـری       منـشوری    …شیرازی، معادیخواه و    روحانیون همچون آقایان فاکر،ربانی   

شهید عراقی گفتـه اسـت کـه ایـن منـشور را آقایـان               . مسلمانها از مارکسیستها بنویسند   
امضاء کردند و بعد ساواک به شدت یافتن ماجرا کمـک کـرد، پـس از                ] بندیک[روحانی

: شهید عراقی بـه جعفـری گفتـه اسـت         . مدتی هم مواد دیگری به این منشور اضافه شد        
! گوشـتان را خـوب بـاز بکنیـد        : ا که بند دوم بـود و گفـت        روزی رسولی آمد به بند م     «

در آنجا از آقایـان روحـانی هرچـه شـنیدید در            . بریم به بندیک    تعدادی از شما را ما می     
ایـد    آوریم به بند دو تا برای دیگران آنچه را شـنیده            بعد شما را می   . دهید  گوشتان جا می  

رجوی » .کنیم  ادیدما شما را آزاد می    اگر این کار را به وجه احسن انجام د        . تعریف بکنید 
ای اسـت بـرای       خواهد که خود را به علما برساند و بگوید که ایـن توطئـه               از عراقی می  

عراقی به نحوی و به ترتیبی خود را به بند یـک رسـانده و               . تحریک آنها علیه مجاهدین   
ن هیچ پرده   شهید عراقی در ادامه به جعفری بدو      . کند  آنها را از هشدار رجوی با خبر می       

کنم و    اگر مرا به بند دو ببرند اتاقی را که مسعود رجوی هست انتخاب می             : پوشی گفت 
بقیـه  . کـنم   مرا هر اتاقی بردنـد، قبـول مـی        : اهللا منتظری گفت    کنم، آیت   در آن زندگی می   

دیـدم اخـتالف خیلـی بـاال گرفتـه اسـت و بیـشتر         می. رویم اتاق مسلمانها    ما می : گفتند
شـیرازی و   بدین معنا که مـثالً یـک روز آقـای ربـانی    . العملی است  کسبرخوردها هم ع  

در اتـاق مالقـات کـه مـأموران شـهربانی و            . برنـد   شاهی را برای مالقاتی می      آقای عزت 
شـاهی    کند و به عزت      بودند، آقای ربانی به مأموران ساواک اشاره می        هساواک هم ایستاد  

  12»دیناینها برای ما بهتر هستند تا مجاه: گوید می
؛ گفتگـو از    سازمان مجاهـدین خلـق از درون       ،خاطرات دکتر محمد مهدی جعفری    (

  )188 ـ 171، صص1383سید قاسم یاحسینی، نشر نگاه امروز 
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 از جمله زندانیانی است کـه از نزدیـک شـاهد نحـوه تکـوین                عبدالمجید معادیخواه 
غییـر ایـدئولوژی    او خاطرات خود را از بازتاب ت      . فتوای نجاست مارکسیستها بوده است    

سازمان مجاهدین خلق در زندان و بعد اجماع روحانیون بنـد یـک اویـن در خـصوص                
  : چنین عنوان کرده است» نجس ـ پاکی«بیانیه 
کسانی که  .  بود که جزوه اعالم مواضع در زندان پخش شده بود          1354زمستان سال   «

این جزوه  . متن قضیه بودند  در این بند بودند تقریباً همه چیز را برای ما گفتند، چون در              
حساس . به خاطر دارم که آن را شاید در یک شبانه روز خواندم           .  صفحه بود  400حدود  

. [...]  ساعت نخوابیدم و همـه آن را خوانـدم  24بودم که بدانم قضیه چیست، نزدیک به    
همه چیز در جهت ابراز تأسف نسبت به این قضیه بـود و هـیچ نـشانی از دوگـانگی و                     

شـدند    ی مختلف نبود، تا وقتی که یک مجموعه دیگر را که حدود سی نفر مـی               گرایشها
این کار ساواک بود برای اینکه از فـضای بـه وجـود آمـده نهایـت                 . وارد این بند کردند   

  . استفاده را برای ضربه زدن به مبارزان بکند سوء
ی این سی نفر بیشتر از اعـضای مؤتلفـه از جملـه آقایـان عـسگراوالدی و الجـورد                  

  . بودند
آقایان عراقی و انواری    . گرگانی را نیز که از مجاهدین بود آورده بودند          آقای محمدی 

بـا ورود اینهـا     . آقایان کروبی و فاکر را هـم آورده بودنـد         . را از زندان قصر آورده بودند     
بنـدی    طلبیـد و جبهـه      ا مـی  گیریهـایی ر    ناگهان بحثهای مختلفی پیش آمد که طبعاً موضع       

  . [...] جاد کردیی را ایدج
که مخالف سرسخت مجاهـدین شـده بـود، نـسبت بـه               شیرازی در حالی    آقای ربانی 

شـیرازی را     منتهـا شـیوه آقـای ربـانی       . من هم مخـالف بـودم     . مارکسیستها حساس نبود  
  . پسندیدم نمی

گیـری    در این مقطع که در واقع بحثهای مختلف به وجود آمد، مجموعـاً دو موضـع               
گرگـانی کـه      ی آقایان طالقانی، حاج مهدی عراقـی و محمـدی         شکل گرفت یکی از سو    

معتقد بودند اعالم تغییر مواضع بخشی از کادرهای سازمان نباید باعث شـود کـه اصـل                 
  . سازمان و اصل مبارزه ضربه بخورد

امـا در  . در این میان روابط عاطفی آقای منتظری با آقای طالقانی خیلـی خـوب بـود               
شـود موضـع ایـشان را یـک خـط             ن متفاوت بود، ولی نمی    گیری مقداری با ایشا     موضع

آقای طالقانی از یک سـو از اتفـاقی کـه افتـاده بـود بـه شـدت               . مستقل به حساب آورد   
عصبانی به این دلیل کـه اینهـا   . برد عصبانی بود و گاهی تعبیرهای بسیار تندی به کار می    

 بین نیروهـای مـذهبی      همه زحمتها را هدر دادند، از سوی دیگر به شدت نگران بود که            
شد که در جهـت توجیـه مـسائل           بنابراین اگر حرفی زده می    . مبارز اختالف ایجاد بشود   
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از سوی دیگر، آقـای     . پیش آمده بود، ایشان بیشتر گرایش داشت آن حرف را قبول کند           
شیرازی و کسانی قرار داشتند که خط ایشان را قبول داشتند و خیلی تند با مـسئله                   ربانی

قـدر تنـد      این برخوردها آن  . کردند و به شدت مخالف مجاهدین شده بودند         میبرخورد  
بود که گاهی حاج مهدی عراقی، موضع گیری آنهـا را اثـر گرفتـه از گفتگـو بـا سـران                      

  . رسید کرد اما این طور به نظر می البته این تعبیر را بیان نمی. کرد ساواک تلقی می
تجزیـه و تحلیـل     . مجاهدین وابسته بـود   مرحوم عراقی از لحاظ عاطفی به شدت به         

شخصیت حاج عراقی کار بسیار مشکلی است؛ مرحوم عراقی به دلیل اینکه ورودش بـه           
ترین نوع مبارزه، مبارزه مسلحانه بود،        مبارزه از طریق فداییان اسالم بود، از دید او اصلی         

حتی یک  مرحوم عراقی   . دید  به همین دلیل حرکت مجاهدین خلق را آرمان خودش می         
گیری آقـای بروجـردی نـسبت بـه فـداییان             مقدار ضد آخوند بود و علت آن هم موضع        

 مجاهدین هم در زندان در این امر متخصص بودند که از حساسیتهای یـک   13.اسالم بود 
برداری کنند، چند سال در زندان این کـار را تجربـه کـرده بودنـد و بـه       فرد چگونه بهره  

  . گذاشتند د میاصطالح هندوانه زیر بغل افرا
امـا  . بنا به همه دالیل فوق از نظر عاطفی، مرحوم عراقی جـدای از مجاهـدین نبـود                

مند بود و واقعـاً اعتقـاد محکـم           همان مقدار که ایشان از نظر عاطفی به مجاهدین عالقه         
رو   داری داشت، از این     فکرانش هم رفاقت ریشه     قلبی داشت، با آقای عسگراوالدی و هم      

ری تضاد در مرحوم عراقی بود که حل کردن این تـضادها کـار راحتـی                مجموعاً یک س  
پسندید در برخورد با تغییر ایدئولوژی اعـضای          نبود، ولی روی هم رفته ایشان بیشتر می       

توانم بگـویم اگـر مرحـوم         می. سازمان همان مشی و روش آقای طالقانی را پیش بگیرد         
 راهـش را از مجموعـه دوسـتانش         عراقی وابستگی عاطفی شدید به امام نداشت، حتمـاً        

چیزی که مرحوم عراقی را در این طیف نگه داشـت، تعلـق خـاطر بـسیار                 . کرد  جدا می 
بنابراین تقابل به . ای که امام به ایشان داشت شدید نسبت به شخص امام بود و نیز عالقه     

و البتـه هـیچ حـرف       . شـیرازی بـود     یک معنا، بین دو جریان آقای طالقانی و آقای ربانی         
  . کنند خالف واقع است حرمتی باشد نبود و تصویری که ارائه می عملی که نشان بی

رفسنجانی و آقای منتظـری       در این بین جریان سومی هم وجود داشت؛ آقای هاشمی         
مشی معتدلی داشتند و تالششان این بود که این تقابل رو نشود، ضـمن اینکـه گـرایش                  

اگر بخواهم نقـش    . ت ایشان خیلی بیشتر بود    آقای هاشمی به آقای طالقانی و حفظ حرم       
کند هیچ اصـطکاکی      آقای هاشمی را در آنجا تصویر کنم، نقش کسی است که تالش می            

در این مقطع آقای فاکر و آقای کروبی و من به شدت با مجاهـدین مخـالف                 . پیش نیاید 
ازی هـم  شـیر  مند به شـیوه مرحـوم ربـانی    بودیم، اما به هیچ وجه ـ بنده شخصاً ـ عالقه  
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توانم   آقای فاکر را نمی   . شیرازی داشت   آقای کروبی گرایش بیشتری به آقای ربانی      . نبودم
  [...]. بگویم به شخص خاصی سمپاتی داشت، فقط خیلی تند و عصبانی بود 

نگاه آقای طالقانی به سازمان مثل نگاه پدری به فرزنـدش بـود کـه ایـن فرزنـد هـر        
در ذهن خودم این انتقاد را      . خواهد او را حفظ کند     چقدر هم که مشکل داشته باشد، می      

خواست آقای طالقانی هیچ وقت       دلم می . کند  پوشی می   داشتم که ایشان بیش از حد پرده      
  . واقعیتی است که باید گفته شود. برنیاید) اتفاقی که افتاده(در مقام پرده پوشی 

  ندی کنیم، من مواضـع    ب  به طور خالصه اگر بخواهیم موضع نیروها در زندان را طبقه          
دانـم، دیگـران      رفسنجانی را اصـل مـی       شیرازی و آقای هاشمی     آقای طالقانی، آقای ربانی   

رفـسنجانی در ایـن قـضیه         آقای هاشـمی  . نقش سمپات نسبت به هر یک از اینها داشتند        
ای که نه به اصل مبارزه لطمه بخورد و نـه جریـان    نوعی حرکت سیاسی داشت، به گونه 

  [...].ن مجاهدین این امکان را داشته باشد که نیروها را جذب کند انحرافی درو
اجمـاع بـر سـر محکـوم کـردن      . به هر حال فضای بند یک اوین فضایی ملتهب بود         

گفتنـد   ای مـی  تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهـدین خلـق وجـود داشـت؛ منتهـا عـده       
ای   ان اسـت و عـده     ارتدادی که پیش آمده در واقع خیانت یک بخش و جریان در سازم            

پذیری ایدئولوژی است کـه       گفتند اساس ایدئولوژی سازمان مشکل دارد و آسیب         هم می 
گذاران و کادرهـای      کرد بنیان   آقای طالقانی سعی می   . این فاجعه را به وجود آورده است      

  .  اتهام قرار نگیرندمظاناولیه سازمان در 
شـیرازی،    کنی، ربانی   جانی، مهدوی رفسن  در این میان آقایان طالقانی، منتظری، هاشمی      

بنـدی رسـیدند،      انواری و الهوتی با هم گفتگو کردند و سرانجام با یکدیگر به این جمع             
شـان را بـا هـم     که البته من در آن جلسه حضور نداشتم، اینها بعد از اینکه همه حرفهای          

کرد از    ی می زدند و همه اظهار نظرها را شنیدند؛ از اظهار نظر آقای مهدی عراقی که سع              
مجاهدین حمایت کند ـ حداقل از کادرهای اولیه ـ تا اظهارات آقای عـسگراوالدی کـه     

گیری را نسبت به مجاهدین داشت، همه را شنیدند و بعد با هـم بـه ایـن                    بدترین موضع 
توانست آنجا آقای طالقـانی را   هیچ کس نمی. رسیدند) »نجس ـ پاکی «بیانیه (بندی  جمع

یـک  . توانست بگوید من قبول ندارم  این بیانیه را امضا کند، ایشان میمجبور کند که زیر   
مواضـعی کـه بـه بیانیـه        . شب همه را جمع کردند و این مواضع را آقای منتظری خواند           

معروف شد، بعد از آن آقای طالقانی در باب خیانتهای مارکسیـستها کـه   » نجس ـ پاکی «
بنـابراین آن بیانیـه   . بـه اینجـا، صـحبت کـرد    اند تا رسیده   از اول چگونه به ما ضربه زده      

  . محصول عقالنیت جمعی آن شرایط بود
در واقع این هفـت     . کنیم  در این بیانیه گفته بودند ما نجاست مارکسیستها را تأیید می          

بندی رسـیده بودنـد کـه مـا نبایـد در مـورد مارکسیـستها                  نفر در این بیانیه به این جمع      
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دانـست ـ    فقهی موجود ـ کـه مارکسیـستها را نجـس مـی     کردیم و از فتوای  مسامحه می
گیری این هفـت      البته من در سیر جزییات تصمیم     . کردیم تا کار به اینجا بکشد       عدول می 

. شـان اعـالم کردنـد       نفر نبودم که بدانم چه شد که اینها این فرع فقهی را جـزء مواضـع               
است، اجمـاع وجـود     گفتنی است در میان این هفت نفر سر اینکه، این چه نوع حکمی              

گفت این حکم، حکم سیاسی اسالم است اما یکی دیگـر             نداشت؛ مثالً آقای طالقانی می    
  . دانیم سیاسی است یا نه، ولی به هر حال حکم فقهی است گفت ما نمی می

مـن  . محصول واقعی آن شرایط بود و کسی آن را تحمیل نکرد» نجس ـ پاکی «بیانیه 
اینها حرفهای اطرافیـان    . »تحمیل شده است  «دم که بگوید    حتی از آقای طالقانی هم نشنی     

شکست و خوشحال و سرمست بـود         در این موقع ساواک با دمش گردو می       ]. …[است  
و در ایـن    . تواند همه نیروهای مبارز را متالشـی کنـد          که اتفاقی افتاده که به بهانه آن می       

شـاید بـشود    . قـف بودنـد   بیشتر کسانی هم که آنجا بودند به این مسئله وا         . شکی نیست 
 دو نفر را نام برد که از نظر عاطفی به حدی از ضدیت با مجاهدین رسـیده                  –فقط یکی   

توانم بـا قاطعیـت بگـویم         ولی این را می   . بودند که رویکردی به ساواک پیدا کرده بودند       
رفـسنجانی همگـی از اینکـه         افراد تأثیرگذاری چون آقایان طالقانی، منتظـری و هاشـمی         

منتها بـه ایـن قایـل نبودنـد کـه           . کرد ناراحت بودند    برداری می   از این قضیه بهره   ساواک  
گفتند جامعه به خاطر ما بـه         می. کند واقعیتی را مخفی کنیم      برداری می   چون ساواک بهره  

مان را انجام بدهیم به خاطر ما دیگـر کـسی بـه               ای اعتماد کرده، ما باید تکلیف       مجموعه
  . دسمت این مجموعه کشیده نشو

به هر حال پس از بیانیه اعالم مواضع هفت نفر در زندان، مبارزان دو دسـته شـدند،                  
ــده ــی ع ــالش م ــشان    ای ت ــه ســازمان بازســازی شــود و مرجــع اصــلی برای ــد ک کردن

توان سـازمان     گفتند تجربه نشان داده که نمی       ای هم می    گیریهای سازمان بود، عده     تصمیم
کنـد و اگـر کـسی زرنـگ      ه اعالم تغییر مواضع مـی را مرجع قرار داد، سازمانی که یکبار    

شود سرنوشـت مبـارزه را بـه آن     تواند در آن کودتا کند و سازمان را بقاپد، نمی     باشد می 
واقـع هفـت نفـری کـه اعـالم           در. سپرد، پس ما باید مرجعیت دیگری برای خود بیابیم        

امـام  . کردند   می موضع کردند در زندان نقش شورای فتوای جمعی را در غیاب امام اجرا            
که در داخل کشور نبود تا موضع بگیـرد و از سـویی طبـع و روش امـام ایـن بـود کـه                         

سرانجام همه بـه ایـن نتیجـه        . داد قاطی نکند    خودشان را با مسائلی که بوی درگیری می       
متأسـفانه ایـن   . رسیدند که باید برای متدینینی که ما را قبول دارند، تعیین تکلیـف کنـیم      

از سوی دیگر کسانی که نـسبت بـه سـازمان           . ش انواع و اقسام بازیها شد     مسئله دستخو 
تعصب داشتند اصالً حاضر نبودند بـه اعـالم مواضـع هفـت نفـره نگـاه منطقـی داشـته           

  [...]. باشند
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کردنـد    ای سعی مـی     از سویی مجموعه  . در بیرون زندان هم جوسازی وحشتناک بود      
 از عملکرد ساواک قلمداد کنند و از سـویی          تمام انتقادهای موجود علیه سازمان را ناشی      

دانستند، به نحـوی کـه مـا در     ای عکس این، یعنی همه خطاها را متوجه سازمان می         عده
ای در    آورم در جلـسه     بـه خـاطر مـی     . بندی نظرات آقایان با مشکل روبه رو شدیم         جمع

شتند، اختالف  املشی حضور دا    نژاد، طبسی و ربانی     ای، هاشمی   مشهد آقایان باهنر، خامنه   
 گفت این کار ـ  یعنی بیانیه اعالم مواضع هفت نفر ـ  نظر بسیار زیاد بود، آقای مفتح می

ای هم مثل مرحوم حاج علی بابایی به شدت منتقـد ایـن               عده. باید تعدیل و جبران شود    
برخی هـم در دل از افـشای یـک          . کردند  بیانیه بودند و پیامدهای منفی آن را گوشزد می        

کردند شرایط را مالحظـه بکننـد و ایـن            حال بودند اما در اظهارنظر سعی می      خطر خوش 
  [...]. خود یک مشکل شده بود که در خفا یک نظر داشتند و در جمع نظری دیگر 

گیرنده بودم، با شناخت حاال ممکن بود که محتـوای آن             بنده اگر در آن جمع تصمیم     
است که تـصمیم آن جمـع چقـدر قابـل     بحث این . بیانیه را به نحو دیگری پیشنهاد کنم      

دیدیم که بایـد بـه        ما آن موقع جامعه را دارای بحران می       . انتقاد و چقدر قابل دفاع است     
امـا  . دانـستیم   را نقطـه اتکـا مـی   ] هفت نفـره [ای اتکا کند و درآن شرایط آن جمع         نقطه

. کردم  أیید نمی ها را داشتم، آن را ت       شد و من هم همین تجربه       اگرآن فضا امروز تکرار می    
ما به همان مقدار که در شیفتگی ستایشگر سازمان بودیم، به همان میزان هـم وقتـی بـه                   
واکنش منفی افتادیم، تندروی کردیم و رفتار متعادلی در جهت حل مـشکالت نداشـتیم               

.[...]«  
  ) 25 ـ 9، 30 شمـ انداز ایران، چشم(
  

از نقـل فتـوای نجاسـت       نژاد ازجمله روحانیونی اسـت کـه پـس            سید احمدهاشمی 
او از زمره مخالفین فتوا بود و دلیل مخالفت         . شود  مارکسیستها به بند یک اوین منتقل می      

  :دهد خود را چنین توضیح می
فتوای نجاست مارکسیستها که صادر شد من هنوز به بند یک برده نشده بودم، ولـی                

دند،گرچه مـن مخـالف     های شناخته شده را در بند یک جمع کر          بعد آقایان علما و طلبه    
رفـسنجانی، احتـرام      کنـی، هاشـمی     فتوا بودم ولی برای آقایان منتظری، طالقانی، مهدوی       

به دلیل شرایط خاص مبـارزاتی آن زمـان اصـالً ایـن فتـوا را قبـول                  . خاصی قایل بودم  
های داخل    شان بود که بین بچه      دانستم، آنها از خدای     نداشتم و آن را به نفع رژیم شاه می        

البته بحث اصلی مبارزه با . ن، چه مجاهدین چه مارکسیستها و یا علما اختالف بیفتد     زندا
باعـث اخـتالف شـدید در داخـل زنـدان شـد و              ) فتـوا   نقل(رژیم شاه بود، این حرکت      

  .دستگی کنند برداری الزم را رژیم نمود، آنها توانستند بین مبارزین ایجاد چند بهره
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دستگیری ارتباطی با سازمان نداشتم، البته سمپات و        من در بیرون از زندان و قبل از         
خواندنـد و     خواندم،همان طور که خیلی از آقایان مـی         شان را می    مند بودم، کتابهای    عالقه

های تیمی برایشان تهیه      رفسنجانی که سهم امام و خانه       سمپاتی داشتند مثل آقای هاشمی    
البته هدف مبـارزه  . و جذب سازمان شدنداتفاقاً خیلیها به این آقایان نگاه کردند . کرد  می

زدم، او از     در حیـاط قـدم مـی      ) رفسنجانی(من ساعتها با آقای هاشمی      . با رژیم شاه بود   
هـای خـودش در داخـل و خـارج از             ارتباط خودش با سازمان مجاهدین خلق و رابطـه        
  .کرد کشور و کمکهایی که به اینها نموده بودند نقل می

طـور کـه روی خیلـی از چیزهـا اخـتالف              همان. شه ما بود  فتوا محل اختالف و مناق    
اصالً بحث اسـت روی نجاسـت       . وجود دارد روی این مسئله هم اختالف وجود داشت        

دراین . خیلی از مجتهدین و علما به نجاست فکری قایل هستند         . عینی و نجاست فکری   
ارتباط های مذهبی ممکن بود اطالعاتشان ضعیف باشد و ناکامی در             خصوص چون بچه  

مارکسیستها نجس هستند   : گفتند  می. شان نیز ایجاد خلل کند      با کمونیستها، در ایدئولوژی   
شدند تا مسلمانها از نزدیک شدن به آنها احتراز کنند و             و حرمتهایی برای ایشان قایل می     

پس ممکن بود این مجتهدین بـه نجاسـت عینـی           . زمینه انحراف برایشان به وجود نیاید     
  .قایل نباشند)  و خوکمثل سگ(آنها 

البته من برای خود دالیلی دیگر داشـتم کـه اشـاره کردم،فتـوا را کـه قبـول نداشـتم                     
شد کـه   دانستم، ولی این دلیل نمی   و آن را به نفع رژیم شاه می       . هیچ،مخالف آن هم بودم   

روابطم با علمای موافق و صادر کننده آن به هم بریزد، من با آنها روابط خوب و گرم و                   
  .یمی داشتمصم

  )20/2/1383مصاحبه با سید احمد هاشمی نژاد،(
  

انـداز    چشم در گفتگویی با نشریه      1351 از دستگیرشدگان سال     14فر جالل صمصامی 
  : در زندانها را چنین برشمرده است) نجس ـ پاکی( پیامد بیانیه ایران
قـای  آ. بریدگی، اختالف و فروپاشی در زندان و جدا شدن و بیـرون رفـتن آقایـان               «

.  بهمن شرکت کردند15»سپاس«ای هم در  عده.  آزاد شد1356 مرداد  28بادامچیان شب   
با آنهـا همکـاری     ) مطهری( و دوزدوزانی و عزت شاهی       15در قضیۀ جدا شدنها، رجایی    

بندیها و عملکردها و جداسـازیها را قبـول           شهید رجایی و چند نفر دیگر تقسیم      . نکردند
 قبول نداشتند که پلیس بیاید وسط نیروهای مـذهبی خـط            این نحوۀ برخورد را   . نداشتند

شان را جدا کند، نتیجۀ آن، سپاس، بریدگی و انتقـال درگیریهـا بـه                 بکشد و دیگ غذای   
هـای سـازمان در خیابـان         در فضای پیـروزی انقـالب، وقتـی بچـه         . بیرون از زندان شد   

کـشید، آرمتـان را پـایین       شد پرچمهایتان را پایین ب      کردند ، به آنها گفته می       تظاهرات می 
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دانـست؛    اهللا ربانی سه نفر را مسلمان حقیقـی مـی           آیت. طوری رد شوید    بیاورید یا همین  
بهروز در زندان اوین نفوذی سـاواک بـود و          . یقی، بهروز و عزت شاهی    حسین منتظرحق 

ایـن دوراسـمبل   . اهللا شـریعتمداری پیوسـت     حسین منتظرحقیقی به خلق مسلمان و آیت      
  » .دانستند تشرع می

   ) 77 ـ 68، 23 شمـ انداز ایران، چشم(
  

وژی در  بنـدیهای زنـدانیان پـس از تغییـر ایـدئول             از نزدیک شاهد تقسیم    بهزاد نبوی 
او که خود در آن زمان مـدعی اسـت وضـعیت مـستقلی داشـته از آن        . زندان بوده است  

  : روزها چنین یاد کرده است
بچه مسلمانها به سه دسته تقسیم شدند، ) تغییر ایدئولوژی(بعد از علنی شدن مسئله «

رهای کاد. تعداد اینها بسیار محدود بود    . یک دسته کماکان با مجاهدین خلق باقی ماندند       
حتـی  . شان مسعود رجوی، موسی خیابانی، مهدی افتخاری، محمد ضابطی بودنـد            اصلی

طور محمد محمدی کـه       همین. دار بودند   کسانی مثل مهدی تقوایی، محمد حیاتی، مسئله      
 –حـدود ده    . ولی برادرش جذب مجاهدین خلق بـود      . بود  ) علما(مدتی هم در بند یک      

  . دوازده نفری با مجاهدین خلق بودند
دسته دوم؛ آن اتاق دوییها بودند مثل عسگراوالدی، الجوردی، کچویی، بادامچیـان و             

آمیـز داشـتند گرچـه اعتراضـاتی هـم       زیـستی مـسالمت   آنها قبالً با مجاهدین هم   . عراقی
تعدادی از اینها مثـل عـسگراوالدی از زنـدان مـشهد آمـده بودنـد، یکـی ـ دو         . داشتند
کردند مجاهدین را بـه        تحلیل اینها این بود که تشبیه می       .شان هم از قصر آمده بودند       تای

و بعـد آن شـعار مـائو را مطـرح           » امپریالیسم«و مارکسیستها را به     » سوسیال امپریالیسم «
منـافقین از   «در واقع   » تر از امپریالیسم است     سوسیال امپریالیسم خطرناک  «: کردند که     می

بـه ایـن تحلیـل رسـیده بودنـد کـه اآلن             کردنـد، و      این شعار را مطرح می    » کفار بدترند 
ترین خطر برای ما منافقین هستند، و این خطر از خطر رژیـم هـم بیـشتر اسـت، از                      مهم

] …[رسالت ما این است که اول با اینها مبارزه کنـیم            . خطر مارکسیستها هم بیشتر است    
آزاد شـویم و    اینها با این تحلیل معتقد بودند که ما به هر شکلی که بشود باید از زنـدان                  

گفتند مثالً عفو بنویسیم همکاری  حاال نمی] …[برویم با این جریان انحرافی مبارزه کنیم   
کنیم، ولی به هر حال وقتی دشمن اصلی شد منافقین، طبیعی است که باید با رژیم و بـا                   

  . ساواک کمی از در آشتی و نرمش وارد شد
 اعتـراض بـه ایـدئولوژی       دسته سوم، بچه مسلمانهای معتـرض بودنـد، آنهـا ضـمن           

مجاهدین خلق که سبب مارکسیست شدن آنها شده و اعتقاد به اینکه ایـن مارکسیـست                
 تغییر ایـدئولوژی را ناشـی از ماهیـت          … ریشه ایدئولوژیک دارد    ها در بیرون،    شدن بچه 
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گفتنـد، شـما    دانستند، به سازمان به مسعود رجوی و موسی خیابانی مـی         ایدئولوژیک می 
ید نظر کنید روی بنیانهای ایدئولوژیکتان، ایـدئولوژی شـما یـک ایـدئولوژی              بیایید تجد 

ایشان در عین مبارزه ایدئولوژیک بـا سـازمان، بـا مارکسیـستها وحـدت               . التقاطی است 
آنها معتقد بودند که تضاد     . استراتژیک، فقط در حد ضدیت با رژیم شاه داشتند نه بیشتر          

مبارزۀ با مجاهـدین را     . ست نه با مجاهدین خلق    اصلی و مبارزه اصلی کماکان با رژیم ا       
ای استراتژیک و سیاسی؛ معتقـد بودنـد ایـن            دانستند نه مبارزه    ای ایدئولوژیک می    مبارزه

فرع بر مبارزۀ با رژیم است، بهترین شیوه آن است که مبارزۀ ایدئولوژیک بکنیم در عین                
مان را هم بـا       جویی  بارزهحال که انقالبی بودن خودمان را هم از دست ندهیم، خصلت م           

ای کـه    ایشان اعتقاد به نجس و پاکی مارکسیستها به آن شـیوه          ] …[رژیم از دست ندهیم     
کردند نداشتند ضمن رعایت مسائل شرعی معتقد بودند که از نجـس              دسته دوم عمل می   

اینها با هر دو دسته ارتباطی داشـتند        . پاکی به عنوان یک حربه سیاسی نباید استفاده کرد        
  ]. …[شان آشنا کنند  کردند اعضای مجاهدین را به انحراف ایدئولوژیک سعی می] …[

ای علیـه اتـاق دوییهـا         مجاهدین تبلیغات گسترده  ] چنین فضا و روندی موجب شد     [
شروع کردند و آنها را همکار پلـیس و سـاواک معرفـی کردنـد، و گفتنـد کـار آنهـا بـه          

دند، ماها آن موقع مخالف بـایکوت بـودیم و          لذا آنها را بایکوت کر    . کشد  عفونویسی می 
  . در ضمن مخالف روشهای اتاق دوییها بودیم، مخالف بایکوتشان هم بودیم

خواهید    شما می  یعنی. گفتند  می» جوشکار« به ما     و مجاهدین اسم دیگری به ما دادند     
بین این دو جمعی که با هم اختالف داشتند جوشکاری کنید در حالی که بیـشتر هـدف                  

  گفتیم مبارزه این بحثها را ندارد، ما می.  این بود که مبارزه را به شکل سالمی در آوریم       ما
بایکوت کردن ندارد، این جور برچسبهای عفونویسی و همکار پلیس و همکار سـاواک              

   و آن طرف هم دلیلی ندارد برای مبارزه از بدترین حربه که نجـس،               و این حرفها ندارد،   
  .  تظاهریش استفاده شودپاکی باشد به آن شکل

مهدی تقوایی گرچه با مجاهدین بود، اما با مـا برنامـه            ] بر اثر همین رفتارها بود که     [
کرد به    اگر میوه مالقاتی را تقسیم می     . کرد  داشت ولی هنوز به دستور مجاهدین عمل می       

کـه اتـاق     6آمد به اتاق      اتاق دوییها هم اگر چیزی از مالقاتی می       . داد  اتاق شماره دو نمی   
منتها ما آمدیم تصمیم گرفتیم هم به اتاق دوییها بدهیم هم به اتـاق              . دادند  چپیها بود نمی  

  . ششیها
در (، بـاقر بیگـدلی، دوزدوزانـی        16من، رجایی، صادق نـوروزی    ] لذا در این شرایط   [

شاهی هسته و جمعـی را درسـت کـردیم معتـرض نـسبت بـه                و عزت   ) دوران کوتاهی 
  » .مان را گذاشتیم مبارزه ایدئولوژیک مجاهدین خلق که هدف

  ) 15 ـ 4، 14 نوار شماره  خاطرات بهزاد نبوی،(
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  جشن سپاس: پیوست هفتم
 ازروز جشن سپاس و فیلمی که از آن مراسم پخـش شـدچنین در               اسداهللا بادامچیان 

  :خاطر دارد
فهمیـدی  : شاهی آمد به مـن گفـت   زندان بودم که آقای عزت     من در  55اواخر سال   

 بهمـن  6تلویزیون به مناسبت : گفت!نه: ای رخ داده؟ تلویزیون را دیدی؟ گفتم      قضیهچه  
مراسـمی کـه زنـدانیان سیاسـی        در  مراسمی را نشان داد که مراسم سپاس زندانیان بود،          

کرد، در فـیلم آقایـان         و زندانی کمونیست مشهور از شاه تقدیر می        ندشد  داشتند آزاد می  
 را نـشان  …علیخانی، کروبی و انـواری و  ی، شیخ قدرت   عراق   مهدی  عسگراوالدی، حاج 

قـضیه را ببـین کـه       : گفت! یعنی چه؟ : من که از شنیدن خبر جاخورده بودم گفتم       . دادند
یک مرتبه در زندان سرو صدا بلند شد، گفتند دوباره فیلم را تلویزیون             ! اند  اینها چه کرده  

 سازمان مجاهدین بالفاصله شروع به      .واقعاً در این ماجرا من متحیر ماندم      . دهد  نشان می 
انـد آنجـا و       روند، اینها رفتـه     کار کردند که ما گفتیم که اینها به طرف سازش با رژیم می            

  .اند سپاس گفته
کـرد کـه مـا داریـم          چون احساس مـی   . در این مسئله رژیم برای ما نقشه کشیده بود        

جاهدین هم از درون برای     م. شویم، پس براین شدند که مارا بشکنند        سردمدار مبارزه می  
رویـم، سـعی      کردندکه ما در خط مبارزه و همراه با روحانیت پیش می            اینکه احساس می  

ما هم  . کردندکه تضاد خود را با ما بیشتر کنند و ما را به درگیری با خودشان بکشانند                 می
ن را از   در این میان، در پی ندادن بهانه به دست رژیم از طرفی، و رفتن به بیرون از زندا                 

حـال در  . طرف دیگر و نیز احتراز از هرگونه درگیری بـا سـازمان و کمونیـستها بـودیم               
بعد از  . چنین وضعی و ادامه، رژیم شیطنت بزرگی کرد و خیلی به ما در زندان ضربه زد               

ظهر جمعه من پای تلویزیون نشستم برنامه تکراری مراسم سپاس را بعد از برنامه اخبار               
ین ماجرا سنگین آمده بود تا برنامه که شروع شد دیدم درسالنی همه به              برای من ا  . ببینم

رانی از شاه تجلیل کرد       اند و آن فرد کمونیست آمد و در سخن          ردیف در صندلیها نشسته   
و همه سپاس گفتند تصویر آقای انواری       » سپاس«: گوییم  بعد هم گفت ما همه با هم می       

کرد، آقای کروبی و شیخ قدرت علیخـانی   ه میرا دیدم که داشت با ناراحتی به عقب نگا    
کردند، حاج مهدی عراقی هم درآخر سالن ایستاده و پاسـبانی در   هم همان طور نگاه می 

شد، احتماالً عقـب      کنارش بود، از حاج حیدری و عسگراوالدی صحنه زیادی دیده نمی          
  . نشسته بودند

دارند و  و انواری را برمیاصل ماجرا این بود که آقایان عسگراوالدی و حاج حیدری       
کنند وآنها را     شان را تنظیم می     خواهیم شما را آزاد کنیم،پرونده      گویند ما می    برند و می    می
آنهـا را در حـالتی پراکنـده از هـم           . گویند شما باید در ایـن سـالن باشـید           برند و می    می
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نها مانده بودیم ولـی     وقتی آنها رفتند ما ت    . ایشان را از اوین به مقر برده بودند       . نشانند  می
  .مشکلی هم نداشتیم

های سـالن کنـار رفـت و          بینند که یک مرتبه پرده      نشینند، می   ایشان وقتی درسالن می   
گردد به آقایان     آقای انواری برمی  . کند  رانی می   اند و آن فرد هم دارد سخن        گروهی نشسته 

دی مشورت کند   گردد تا با آقای عسگراوال      آقای کروبی هم برمی   ! بگوید چه خبر است؟   
سـه تـا   . که اینجا وظیفه چیست؟ آیا باید برخیزند و همه چیز را به هم بریزند یا بماننـد  

آقای عسگراوالدی و حـاج حیـدری       . کشد  پنج دقیقه نمایش این عکس بیشتر طول نمی       
حاج مهدی عراقی هـم  . کنند به زیر میز بروند   گیرند سعی می    بینند دارند عکس می     تا می 

گردد که ببیند در این موقعیت چه باید بکنند، داد بزننـد، بنـشینند،         دار برمی  در این گیرو  
  . بعد هم رژیم این فیلم را در تلویزیون به نمایش گذاشت. شود که فیلم برداری تمام می

ما ازهمان جا دریافتیم که قضیه خیلی عمیق است و در واقع مبارزه رژیم با سـازمان            
بیند و لـذا تالشـش ایـن          ر را در مذهبیها و روحانیها می      رژیم اآلن خط  . مجاهدین نیست 

خواست آنها را نشکند چه لزومی داشـت کـه           است که اینها را بشکند، واال اگر رژیم می        
خواست کاری کند که در بیرون همیشه ایـن بحـث باشـد         می. آنها را در آنجا نشان دهد     

ه و مقاومتـشان در زنـدان در   که آنها با رژیم سازش کردند و نتواننـد بـا پـشتوانه مبـارز      
  : کرد در حقیقت ساواک در این طراحی چند هدف را دنبال می. جامعه موثر واقع شوند

  . ـ اینکه ما را دردرون زندان به بدترین وجه دچار مشکل کند1
  .ـ تضادسازمان را با ماشدیدکند2
  .اعتبار کند ـ مارا دربیرون بی3
  .ب بزندروحانیت دربیرون آسی] اعتبار[ـ به 4
  )7 ـ 5، صص 46خاطرات اسداهللا بادامچیان، نوار شماره (
  

  :کند  یکی از حاضرین در مراسم سپاس از آن روز چنین یاد می17الکتاب مهدی ملک
سـازمان در   . های مجاهدین بـود     ریشه این مراسم و برنامه در مارکسیست شدن بچه        

ولوژیک، ورژیـم تبلیـغ      هم ضـربه ایـدئ     54 ضربه نظامی خورده بود و در سال         50سال  
سـاواک بـا کمـک موسـاد و سـیا انـگ             . کرد که اینها مارکسیـست اسـالمی هـستند          می

زد، در حالی که ما درجلسات و مباحثات خود به این نتیجه              را می » مارکسیست اسالمی «
رسیده بودیم که اصالً مارکسیـست شـدن سـازمان زیـر سـر سـاواک بـود چـون قـبالً                      

رژیـم بـا    . کردنـد   از سـازمان حمایـت مـی      ] صوص بازاریهـا  به خ [روحانیون و مذهبیون  
مارکسیست اسالمی خواندن مجاهدین در پی آن بود که به این قشر هم ضـربه بزنـد،اما                 

  .قضیه فتوا باعث شد که سنگ ساواک به در بسته بخورد
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رسیم که ما با رژیم شاه بـه          تحلیل وقایع و رخدادهای آن روزها به این نتیجه می          در
. برد و دشـمن بـودیم   که در مقابل اسالم بود و مظاهر و شعائر اسالم را ازبین می            دلیل آن 

کند، مارکسیستی کـه      بعد دیدیم که سازمان مجاهدین از جریان مارکسیستها حمایت می         
به دنبال آن بود که ریشه اسالم را از بـیخ و بـن برافکنـد، حـال در ایـن وضـعیت کـار                         

تر شده است، تـصمیم گـرفتیم ابتـدا بـه             رژیم سست ما دیدیم پایگاه    . تر شده بود    سخت
استفاده کنیم تا ترتیـب مجاهـدین را        ] آزادی[سراغ مارکسیستها برویم و از این فرصت        

آنچـه  . بدهیم و ذهن مردم را نسبت به التقاط فکری و ایدئولوژیک ایشان روشن نماییم             
  .اختیار مردم قرار دهیمدانستیم در حرکتی آگاهی بخش در را که از آنها دیده بودیم و می

اش هر ماللت و رنجی را تحمل کند و برای فـرار از               به نظرم انسان باید برای عقیده     
ما برای بقای مبارزه و اسالم الزم دیدیم کـه از           . ای استفاده کند    دست دشمن از هر حیله    

ای هـستیم     حال که در مقابل عمل انجام شـده       . استفاده کنیم ] فرصت آزادی [وضوعاین م 
  .را از آن مصادره به مطلوب نکنیمچ

سـه ـ   . های مخالف مارکسیستها در زندان قصر انگشت نما بـودیم  ما به عنوان چهره
چهار روز جلوتر از مراسم، در بعدازظهری نام من و تعدادی از دوستان را پشت بلندگو                

یم و  شـب را درآنجـا گذرانـد      . آوردند به کمیتـه مـشترک         خواندند و بعد ما را برداشتند       
 صبح آمدند ما را از اتاقی به اتاق دیگر در طبقـه             8ساعت  . خبر بودیم   ازاین فراخوان بی  

عراقـی، عـسگراوالدی،       بردند، در آنجـا آقایـان حـاج مهـدی            6سوم کمیته مشترک بند     
ما از این دیـدار خوشـحال و    . آنها را از اوین به آنجا آورده بودند       .  را دیدیم  …کروبی، و 

 بعد رسولی، عضدی، دکتر جـوان، منـوچهری و تعـدادی دیگـر از               کمی. خشنود شدیم 
! الحمـدهللا بـد نیـستم     : چطـوری مهـدی؟ گفـتم     : رسولی گفت . بازجویان به آنجا آمدند   

آقـای رسـولی چـرا فحـش        :  گفـتم  …یک مـادر  : این کیه؟ رسولی گفت   : عضدی پرسید 
ای؟   رفتـه چقـدر گ  : اید که فحـش دهیـد؟ عـضدی پرسـید           دهی؟ ما را به اینجا آورده       می

ایـن فـالن فـالن شـده را بایـد           : گفـت ! تا آخر عمرم زندان هـستم     : جواب سرباال دادم  
  .کشتید می

پس از این گفتگوها، دکتر عضدی شروع به صحبت کرد که نظرما این است که شما                
  .آزاد شوید
  .ایم که کفش و کت و شلوار برایتان بیاورند هایتان گفته ما به خانواده: گفتند

 دیگـر بـس     …مهدی از اینجا که رفتی دیگر برو دنبال زن و زندگی و           : رسولی گفت 
ها بودیم، چون من کمرم بر اثر شـکنجه آسـیب    ما یک شب دیگر آنجا با این بچه . است

کرد، آنها دو ـ سه تخته پتو را روی هم انداختند، تا بتوانم شـب راحـت     دیده و درد می
  .بخوابم
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بـرای مـن از     . کرده بـه زنـدان قـصر بردنـد        صبح که شد ما را جمعی سوار ماشینی         
کراوات هم خواسـته    . ام کت و شلوار آبی رنگی گرفته بودند و یک جفت کفش             خانواده

آن روز یک مـدال خـاطرم نیـست،     . او اهل این حرفها نیست    : بودند که برادرم گفته بود    
ایمـان  ه  احتماالً تمثال تاج شاهنشاهی روی آن حک شده بود به ما دادنـد کـه بـه سـینه                  

همـه بودنـد؛ آقایـان کروبـی، عراقـی، شـیخ            . بعد وارد سالنی شدیم   . بزنیم، که من نزدم   
، دیـدم بلـه صـندلیهایی       …، عـسگراوالدی و   ]حیدری[، حاج ابوالفضل    ]علیخانی[قدرت
  .اند، ما نشستیم  اند و بساطی به راه انداخته چیده

 شروع به صـحبت     های چپی رفت آنجا و      یکدفعه چراغها روشن شد، و یکی از بچه       
ما همین طور روی صندلی نشسته بودیم، من گیج بودم و نفهمیدم که آن چپی چه                . کرد
  .خبر بود جریان چیست؟ او هم بی: پرسیدم] حیدری[از حاج ابوالفضل . گوید می

مراسم یک تا دو ساعت طول کشید و ما متوجه نبودیم که از ما دارند فـیلم بـرداری            
اتوبوسی انداختند و دوبـاره     » بنز«جلسه ما را به داخل خودروهای       کنند، بعد از پایان       می

  .آوردند به کمیته و از آنجا آزادمان کردند
 …های پراکنده مثل صف، منصورون، بدرو       حاج مهدی که آمد بیرون، تمام این گروه       

من هم فعالیتهایم را شروع کـردم و        . را جمع کرد و انقالب را به سوی جلو حرکت داد          
  .حتی من به خاطر فعالیتهای جدیدم دوباره دستگیر شدم.  همین طوربقیه هم

شود پذیرفت که آقای عـسگراوالدی        آیا می ! پرسم آیا حاج مهدی بریده بود؟       من می 
  !کسانی که ده ـ دوازده سال در زندان بودند بریده بودند؟! بریده بود؟

بعد از ما،   . واک کاله رفت  ما به جریان مبارزه بازگشتیم و نهایتاً در این قضایا سر سا           
 بـاز هـم افـرادی آزاد شـدند و بـه جریـان               …بعد از حاج مهدی، آقای عسگراوالدی، و      

ولی در این میان کسانی چون مهدی عراقی، ابوالفضل حیدری، کروبی،           . مبارزه برگشتند 
 فدایی شدند، شاه خواست آبروی حاج مهدی را ببرد، اما خدا به او آبروی          …علیخانی و 

  .دانم که به شکست انجامید ای از جانب ساواک می من این را توطئه. بر داددوبرا
: به یاد دارم وقتی آزاد شدم و بیرون آمدم به سراغ مرحـوم دانـش رفـتم، او پرسـید                   

حاجی من همین اآلن هم که نـزد شـما هـستم،            : گفتم! جریان چه بود؟  ! مهدی چه شد؟  
. نه دستخطی دادیم و نه نامه عفـوی نوشـتیم         دانم که ما      دانم، فقط این را می      گیجم، نمی 

  !گویند که اینها بریدند حاج آقا اآلن به ما می: گفتم. الخیر فی ما وقع: گفت
  .شناسم اصالً اهل این حرفها نیست آقای انواری را که من می: گفت

روزی هم از مهندس بازرگان پرسیدم که من از قول شما شنیدم که درباره آن مراسم             
روزی در مـسجد جلیلـی یکـی از     . بله: گفت. است  ای بیش نبوده      که این توطئه  اید    گفته

که خیلی بعید است آقای انـواری و عراقـی و           : دوستان دربارۀ آن از من سؤال کرد گفتم       
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ای بوده    سایر برادران برای چهار روز دنیا بیایند دست به چنین حرکتی بزنند، این توطئه             
  .از جانب ساواک علیه نهضت

هـای مـذهبی در زنـدان از ایـن قـضیه احـساس                ه ناگفته نماند که بعضی از بچه      البت
. سرشکستگی کردند، حق هم داشتند چرا که آنها زیر بمبـاران تبلیغـاتی سـازمان بودنـد            

اما باید بگویم که یک سری از ایشان اشتباه کردند به جمـع             .  هم بودند   های مظلومی   بچه
پیوستند، آنها مانده بودند در این وسط، نه این         ن) فتواناقلین و عمل کنندگان به      (اتاق دو   

  .طرفی بودند نه آن طرفی
معنـی  » مارکسیست اسالمی «ولی ما با عمل به فتوا تودهنی محکمی زدیم به شاه که             

  !ندارد
  .بعد هم که آزاد شدیم با تجربه بیشتری به مبارزه پرداختیم

  )4/11/1383خیابانی،  الکتاب مصاحبه با مهدی ملک(
  

  : درباره جشن سپاس گفتآیت اهللا منتظری
پس از اینکه اعضای سازمان مجاهدین مارکسیـست شـدند، روزی عـضدی هنگـام               

، انـواری، مهـدوی     ]رفـسنجانی [ناهار آمد پیش ما، من بودم، طالقانی، الهوتی، هاشـمی           
آن وقت عضدی رو کرد به مـن گفـت           .  خالصه همه آخوندها یک جا جمع بودیم       …و

شوند محکوم    شوند، کمونیست می    چرا این جوانها را که دارند مارکسیست می       شما آخر   
گذارم شما بیا در مقابل همه        من یک منبر می   : کنم، گفت   من محکوم می  : کنید؟ گفتم   نمی

  منبری که اینجا باشد منبـر شـما       ! نه: گفتم. را اعالم کن و بگو    ) محکومیت( این    زندانیان
روم در    گوی رژیم، من هروقت آزاد شدم می         و سخن  شوم عامل   است و آن وقت من می     

  .کنم کنم، اما در اینجا خودم را عامل شما نمی آباد اینها را محکوم می مسجد جامع نجف
هم بـا  ] شرکت کننده در جشن[درباره شکل گیری جشن سپاس هم اینکه آن آقایان  

از آقایان دعوت کردنـد     ، نه این نبود ما هم فهمیدیم که         !ما مشورت کنند که برویم یا نه      
خب ما هـم  !] نه[اطالع بودند،  و بردند، و آنجا برنامه انجام شد، اما اینکه بگویید آنها بی       

  !اطالع بودیم، پس چرا به ما نگفتند که بیاییدآنجا؟ بی
  )23/9/1383اهللا حسینعلی منتظری،  مصاحبه با آیت(
  

  : است درباره مراسم سپاس چنین توضیح دادهحسین شریعتمداری
ای از    همان روز ما در جریان این مراسم قرار گرفتیم؛ تعدادی از زنـدانیها در جلـسه               

مـا ایـن    . قرار بود اینها مشمول عفـو ملوکانـه قـرار بگیرنـد           . شاه درخواست عفو کردند   
مـا هـم کنجکـاو    . را از تلویزیون دیدیم، اول زنـدانبانها خبـرش را داده بودنـد           ] مراسم[
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است که ببینیم چه کسانی هستند؟ در این مراسم کـه از تلویزیـون              خو  بودیم و دلمان می   
هایـشان    پخش شد و به جلسه سپاس معروف شد دیدیم که آنها هریک مدالی بـه سـینه                

بعـد  . های معـروف    کرد، روی چهره    زده بودند ودوربین مخصوصاً روی بعضیها زوم می       
قابـل تفکیـک    [آمـد و      مـی از شاه کردند، البته صدا جمعی       » سپاس«آنها یک صدا اعالم     

  .که چه کسی به زبان آورد، چه کسی به زبان نیاورد] نبود
ها در زندان خیلی گران تمام شد، برایشان خیلی سـنگین بـود کـه                 این امر برای بچه   

هـای    اند بـویژه اینکـه در میـان ایـشان چهـره             چنین تقاضایی از شاه کرده    ] برخی[ببینند  
سانی که بیش از ده سال زندان را در شرایط طاقت           سرشناس و مبارزی وجود داشتند، ک     

  .فرسا تحمل کرده بودند
خـود  ] مؤثر[آقایان که در جلسه سپاس شرکت کرده بودند یکی از دالیل را حضور              

هایی داریـم و اسـناد    ما در زندان آموخته: گفتند کردند، می در بیرون از زندان معرفی  می   
گفتنـد    این عده از دوستان مـی     . گیری کند    بقیه جلو  تواند از انحراف    ای داریم که می     زنده

ضرورت دارد که ما در بیرون باشیم و از انحرافـی کـه پدیـد آمـده جلـوگیری کنـیم و                      
کسانی را که توهم درست و اسالمی بودن مبانی سازمان در ذهنشان وجود دارد نجـات                

ن را هـم بـرای آنهـا        دهیم، ما اسناد بسیار روشنی در اختیار داریم و واقعیات درون زندا           
خواهیم گفت آن بخش از سازمان که قبل از تغییر ایدئولوژی بـه زنـدان               . دهیم  شرح می 

افتاده بودند و شاخه زندان زنان هستند، اینها هم همان طورند، مثل بقیه، نهایتاً اگر آنهـا                 
  .کردند بودند شریف واقفی را شهید می] هم[

  )16 ـ 19، 11خاطرات حسین شریعتمداری، نوار شماره (
  

  : علت و بازتاب جشن سپاس را چنین تحلیل و روایت کرده استبهزاد نبوی
مـا نفهمیـده افتـادیم در       : بعضیهاشان گفتند ] در باره علت حضور در مراسم سپاس       [

] …و[کنـد،     یک دفعه ما را بردند به یک سالن، دیدیم یکی نشسته صحبت مـی             . این دام 
گفت سه روز قـبلش   ه باید بیرون رفت، یکی از آنها میشان این بود ک بعضیها هم تحلیل 

هم آمدند و گفتند آقا این کار را بکنیم، ما گفتیم راضی نیـستیم و بعـد یـک چنـین آدم                      
  .تواند داد و بیداد کنند، و از آنجا بیرون بیاید برند، می هوشیاری را وقتی به آنجا می

شان راه افتاده بـود    نها آب از دهن   گفتند که ای    مجاهدین خلق درباره آنها این جور می      
  .که بیایند بیرون

مهدی بخارایی یکی از اعضای سازمان مجاهدین کـه در درگیـری مجـروح و دل و                 
خانه بود و برنامه را در بیمارسـتان از   اش بیرون ریخته شده بود آن موقع در مریض        روده

ای مـسعود رجـوی و      ، وقتی او را به اویـن آوردنـد، جریـان را بـر             18تلویزیون دیده بود  
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هـا را دعـوت       گذشـت کـه بچـه       نصف روز از آمدن او نمی     . موسی خیابانی تعریف کرد   
رجـوی و   ] …و. [کردند که جمع شـوید مهـدی بخـارایی خبرهـای دسـت اولـی دارد               

خیابانی در طرفین او ایستادند، بعد وی شروع کرد با آب و تـاب تعریـف از آنچـه کـه                     
کـرد الزم و مـؤثر اسـت          جاهایی کـه احـساس مـی       حاال مسعود رجوی آن      19.دیده بود 

 بعـد   …و» !فالنی هـم بـود؟    ! نه» «!تو خودت دیدی؟  » «!خب اینجا چه شد؟   «: پرسید  می
ایـن  !  آن یکی هم بود؟ …اِ اِ : آن وقت موسی خیابانی گفت    . خندیدند  غش غش همه می   

   …پس او هم بود و ! عجب! خاراند؟ مثالً، سرش را می! کرد؟ جوری می
همـین  . باور کنیدآن روز بدترین روز زنـدگی مـن بـود          . وضاع خیلی داغ شد   دیگر ا 

ناظرین و شنوندگان نشسته بودم عـرق   طور که جزء    جوری خیس عرق شده بودم، همین     
آمـد،    ، اصـالً نفـسم در نمـی       !خوشحال] مجاهدین[آنها،  . از همه جایم سرازیر شده بود     

ام شد رفتم، یکی از توالتها، پـرده را         توانستم از وسط جمع بروم بیرون، بحث که تم          نمی
  .شروع کردم زار زار به گریه کردن) کنند ها باز نمی پرده که کشیده باشد بچه(کشیدم، 

 .وضعیت پیش آمده برای رهبران سازمان مجاهدین، پیروزی بزرگی بود
خواسـتند    مـی . گفتند هرکه با ما مبارزه کرده یا مارکسیست شده، یا عفـو نـویس               می
کسانی مثـل مهـدی تقـوایی و محمـد        .  که ما به زعم فتواییها مارکسیست نیستیم       بگویند

حیاتی که با رهبران سازمان مسئله داشتند بعد از این جریان دیگـر بـه آنهـا پیوسـتند و                    
مـا و   (از هفتاد نفر مانده زندان، ده نفر چپی، ده نفر ما            . حاضر به ارتباط با ما هم نشدند      

فر از رهبران سـازمان بودنـد، و چهـل نفـر هـم افـراد درجـه دو                   ، ده ن  )بقیه اتاق دوییها  
مـسئله    اما بعد از این جریـان بـی       . سازمان بودند که قبالً با رهبران سازمان مسئله داشتند        

اما ما ارتباط انسانی خـود را       . اتاق دوییها کامالً از طرف مجاهدین بایکوت شدند       . شدند
بایکوت شدیم، آقـای رجـایی، صـادق نـوروزی،          با آنها حفظ کردیم، ما خود نیز تقریباً         

گرفتنـد و صـحبت       حسین منتظرحقیقی و عزت شاهی و دو نفر دیگر با مـا رابطـه مـی               
  .کردند می

  )26 _ 21، 14خاطرات بهزاد نبوی، نوار شماره (
  

  :کننده در جشن سپاس  نفر شرکت66اسامی 
. 4الفـضل حیـدری     ابو. 3اهللا عـسگراوالدی      حبیـب . 2محمدمهدی ابراهیم عراقی    . 1

الـدین انـواری      محمدباقر محی . 6احمد اوالد اعظمی قادیکالئی     . 5سلیمی    منوچهر مقدم 
اصـغر    علـی . 10سلیمان دانشیان ابـوذر     . 9هوشنگ جمشیدآبادی   . 8رضائی    ظفر قلی . 7

اهللا   رحمـت . 14زهـره رضـایی     . 13علی پاسـدار      ایمان. 12محمد بیگزادی   . 11سروری  
کبری . 17محمود شاهسوندی   . 16زاده معجزی      محمدحسین والی  .15جمشیدی  ) ایرج(
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سیدموسـی  . 20زاده نـامقی      محمـود نجـف   . 19محمـود رضـائی عباسـی       . 18نیکبخت  
. 24ارسالن فالح حجت انصاری . 23اکبر واضعی  علی. 22وردی  محمد اهللا. 21زاده  کرم

شـبدرخ  . 27 محمدرضـا تـوکلی   . 26پور مهـرام      رحیم اخالقی . 25محمدجعفر طاهری   
. 31قربانعلی احیا   . 30 آقا علیخانی     قدرت اهللا . 29االمین    محمدهادی روح . 28صداقتیان  

یداهللا اعتمادی . 35زهرا محمدنادرخانی . 34زهرا زمان . 33زهرا کریمی . 32علی دادگر   
سـید  . 40طه یعقـوبی  . 39محمد خلیلی . 38مهدی کروبی   . 37الدینی    عباس شهاب . 36

بـایرام چوپـانی    . 43احمد عیـدی      علی. 42محمدربیع اسالمیه   . 41ضوانی  غالمحسین ر 
اسـداهللا  . 47غالمرضـا مـصدق رشـتی       . 46زاده    محمدرضا رحیم . 45مصیب حسام   . 44

. 51الکتـاب     مهـدی ملـک   . 50حمیـد حـصاری     . 49حـسین رضـائی     . 48اوالد اعظمی   
ــان  ــان  حــسن رشــت. 53داود بهــامین . 52محمدرضــا نوروزی عالءالدین ســید. 54چی

. 58عبـاس سـرپل   . 57سیدمهدی حسینی . 56نورالسادات وحید غروی    . 55پیرخضری  
دل   بهروز کفائی زنـده   . 61فریده گرجانی   . 60غالم عباس عارف آخر     . 59سیروس رسا   

. 65آبـادی     ناجی عنایت زمان صـمغ    . 64علیرضا حاجی بیگلی    . 63محمد نوروزی   . 62
  . رشیدی…وظیفه علیستوان دوم سابق . 66بهزاد مهذبی 

  )14/11/1355 ،اطالعات(
 

  : برد گفت  که در آن زمان در زندان قصر به سر میاحمدعلی برهانی
در زندان  قصر بودیم که جریان جشن سپاس در اوین روی داد، ما برنامـه آن را در                   

تی آدم حرک . اند  کردیم که اینها بریده      در آن زمان بیشتر به این فکر می        …تلویزیون دیدیم 
را شروع کند سختیهایش را بکـشد و درسـت در هنگـامی کـه سـختیها دارد بـه اتمـام                      

اگـر اینهـا    . شد این دوران هم سالم طی شود        می] ؟[آید  رسد، چنین شرایطی پیش می      می
خواستند بروند بیرون و دوباره به مبارزه ادامه دهند، تاکتیکی و مخفیانه و کتبی عفـو                  می
ای تلویزیونی ظاهر شوند که یک نفر         ناسب نبود که در برنامه    نوشتند، اما این روش م      می
  . شان صحبت کند هم برای] مارکسیست[ای  توده
خواست آهـسته آهـسته    این یک سرخوردگی برای نهضت امام بود که می       ) به نظرم (

حرکت، حرکتِ خوشایندی نبود، درست حرکتی بـود در جهـت           . درجامعه شکل بگیرد  
ته از قبل هم این روش تاکتیکی مورد استفاده بـود، مبـارزینی             الب. مخالف حرکت جامعه  

کردنـد تـا دوبـاره        که هیچ اعتقادی به عفو نوشتن نداشتند ولی از این روش استفاده می            
خواستند به مبارزه  کشیدند، و نمی برگردند به جریان مبارزه، اما بعضیها بریده بودند، نمی  

، بعـد هـم کـه       ]کردنـد   نامه تلویزیونی شرکت مـی    یا در بر  . [نوشتند  ادامه بدهند، عفو می   
  . رفتند آمدند بیرون و دیگر سراغ مبارزه نمی  می
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  )1383مصاحبه با احمدعلی برهانی، (
  

  : در خصوص جشن سپاس گفتشاپور خوشبختیان
آن موقع من در فضای خبری نبودم، ولی خبر این واقعه را شنیدم، داستانهایی گفتـه                

ای برای شخص من      به هر روی این مسئله ضربه     . اند  عی گرفته شد که ایشان چه موض      می
نبود چرا که خود را بـاالتر از حـاج مهـدی عراقـی، عـسگراوالدی، انـواری و کروبـی                     

  طوری کردند؟  اما برایم سؤال بود که ایشان چرا این. دانستم نمی
اال اگـر   شود، ما ح    این آقایان معتقد بودند که با پوسیدن ما در زندان مشکل حل نمی            

رویم بیرون ولی باز هم در صحنه بیرون از اجتمـاع هـستیم و                نویسیم، می   چیزی هم می  
توانیم در حدی که مشکل ایجاد نشودفعالیت کنیم، مثالً فعالیت پارلمـانی در حـدی                 می

فکر . اندیشی شدند    در مجموع آنها سادگی کردند و دچار ساده        ...دهد  که قانون اجازه می   
ی که ساواک ایجاد کرده است و فشار و بگیر و ببندی که در مملکـت                کردند با این جو   

به هر حال بـرای مـن کـار آنهـا           . دهند که کسی بتواند فعالیتی بکند       است مگر اجازه می   
  .محل ایراد نبود

  )12/9/1383مصاحبه با شاپور خوشبختیان، (
  

  جذب نیرو درکمیته: پیوست هشتم
 اعضای اصلی دایره بازپرسـی کمیتـه انقـالب           یکی از اولین   سیدکمال الدین میرباذل  

  :اسالمی در خصوص جذب نیرو به کمیته گفت
را ) شـاهی (، آقای مطهری    ∗در اوایل پیروزی انقالب به پیشنهاد آقای دکتر صفاریان        

دعوت کردیم تا به محل انجمن اسالمی دانشگاه تهران واقع در ضلع شمال غرب میدان               
های انجمن در کالسـهای آمـوزش         بیاید و برای بچه    )ساختمان جهاد سازندگی  (انقالب  

ای پیرامـون تاریخچـه احـزاب، عملکـرد و            وی آمد و چند جلسه    . سیاسی، تدریس کند  
کـه  ... واهللا، سازمان مجاهـدین خلـق         هایی مانند حزب ملل اسالمی، حزب       فعالیت گروه 

  .یا همکاری داشت، صحبت کرد خود در آن عضویت، ارتباط، و
مـا در کمیتـه دچـار مـشکلی         : ده به پایان کالسها، روزی او مطرح کرد       دو جلسه مان  

اند، همه مخلـص و خـوب هـستند، دلـشان             هستیم و آن اینکه نیروهایی که جذب شده       
خواهد همه جوره خدمت کنند، ولی در این میان ما متأسفانه ازقشر تحصیل کرده به                 می

یاید آنجا به ما کمک کند، هم       خصوص دانشجو کسی را نداریم، اگر از میان شما کسی ب          
 ...وما آنجا بـا ضـدانقالب، بـا گروهکهـا           . کند  برد و هم به انقالب خدمت می        ثوابی می 

 باید از این افراد بـر       ...ومواجه هستیم و برای ثبت و ضبط پرونده آنها و برخورد با آنها              
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ب کم  اساس اصول و ضوابطی اطالعات گرفته بشود که از مشکالت و دردسرهای انقال            
اند همه کارگر و بازاری        اآلن دوستانی که با ما در این زمینه فعال         ...کند، نه به آن بیافزاید    

اند خیلی هم در خط انقالب و آدمهای شریف و خوبی هستند           و از کوچه و خیابان آمده     
ولی برای این حد و درجه مناسب نیستند، ما آدمهای تحـصیل کـرده و باسـواد احتیـاج                   

  .افتها را دریابد و در کار تدبیر کندداریم تا ظر
کـه اآلن در    (خاطرم هست در آن مقطع به غیر از ایشان، آقایان دیگر مانند موسـوی               

 نیز درخواستهای   ...و) فرمانده نیروی زمینی سپاه   (سردار جعفری   ) لبنان مفقوداالثر است  
ت امـور   های انجمن اسالمی دانشگاه بـا مراکـزی چـون وزار            مشابه برای همکاری بچه   

  . طرح کردند...وخارجه 
منـد    آن کالسها و صحبتهای آقای مطهری مرا تحت تأثیر قرار داد و به ایشان عالقـه               

شدم، و با توجه به استدالل و کالم وی ضرورت کار در کمیته را بیشتر احساس کـردم،                  
  . به صورت تمام وقت در کمیته بودم1359وقت و از شهریور  مدتی به صورت پاره

  )30/9/1383حبه با سید کمال الدین میرباذل، مصا (
  

  برخورد با گروهکها: پیوست نهم
  : از اعضای تیم تحقیق و بازپرسی کمیته مرکزی معتقد است20احمد سعادت

هـا بـویژه      در قبال تحرکات، اجتماعات، و میتینگهای تبلیغـاتی کـه بعـضی از گـروه              
منـد بـه      انداختند، نظـام عالقـه      یسازمان مجاهدین در سالهای اول پیروزی انقالب راه م        

های مختلفی وجود داشت، برخی با رأفت         البته دیدگاه . برخورد و درگیری با ایشان نبود     
دانـستند، و     ای هم راه ایـشان را جـدا از راه انقـالب مـی               کردند، عده   با اینها برخورد می   

. زنـدان بینـدازیم     که باید آنها را دسـتگیر و بـه          : گفتند  معتقد به برخورد تند بودند و می      
دانـستند    که سالها با ایشان مبارزه کرده بودند، می       ) شاهی(کسانی هم مانند آقای مطهری      

او معتقد بود که تشکیالت     . که این افراد اگر وارد نظام بشوند، نظام را نابود خواهند کرد           
د شد، چرا این افراد خواه ناخواه با نظام درگیر خواهن: گفت می. سازمان باید از بین برود

برخـی  . که این افراد دیدگاه و فکرشان با نظام جمهوری اسالمی مغایر و مخالف اسـت              
باید همدیگر را توجیه کرد و برای رسیدن به هدف، باید از برنامه خوب و بد                : گفتند  می

  . استفاده کرد
اگـر کـسی از آنهـا هـم         . شـناخت   اینها را از بطن و بنیان مـی       ) شاهی(آقای مطهری   

کرد، تا قبل از بازجویی هم مالقـات          شد هیچ توصیه و سفارشی را قبول نمی          می دستگیر
گفـت تمـام تـشکیالت        مـی ) شـاهی (حاجی  . ترسید مسائل لو برود     داد، چرا که می     نمی

  .باید مراکزشان از کار بیفتد مجاهدین باید شناسایی شوند، و
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. حـاد نبـود  )  سیاسـی هـای  گروه( خرداد، درگیری با اینها 30قبل از جریان مسلحانه  
 ستاد داشتند، در این سـتادها برنامـه         …ها، در میدان ولیعصر و        اینها در کتابخانه دانشگاه   

: گفتنـد   بودند که نیروهایشان درگیر شوند و بعد برای زمین زدن حاجی به او مـی                ریخته
 شدند منتظر بودند تا پاسـداری بـه         هایشان در درگیری دستگیر می      وقتی بچه ! گر  شکنجه

  .اینها سیلی بزند تا آن را پیراهن عثمان کنند
ای گذاشته شد بـا حـضور    جلسه) دوره آقای معادیخواه(یک وقت در وزارت ارشاد  

 جلسه خیلـی    …وزیری، اداره دوم ارتش و      نمایندگانی از سپاه، کمیته، دادستانی، نخست     
من هم  .  شود گیری شود تا با مجاهدین چگونه برخورد        مهمی که قرار بود در آن تصمیم      

در آن جلـسه شـرکت داشـتیم، هـرکس نظـری داشـت،              ) شاهی(به اتفاق آقای مطهری     
کنید بـا صـدور اعالمیـه و اطالعیـه        شما اگر فکر می   : در آن جلسه گفت   ) شاهی(حاجی

با دادن اطالعیه فقط    . کنید  دهند، اشتباه می    آیند اسلحه و مهماتشان را تحویل می        اینها می 
خواهیـد در برابرشـان       ه شما در صدد کاری علیه آنها هستید و مـی          آنها خواهند فهمید ک   

ها و ستادها وتـشکیالت       گیری منسجمی بکنید، قبل از این کار بیایید، مراکز، خانه           موضع
آمد را شناسایی و ضربه بزنید، اعضای کادر مرکزیشان را دستگیر کنید              و  و محلهای رفت  

ن اطالعیه شما به آنها امکـان مخفـی شـدن،           مطمئن باشید با داد   . آورید  دست  و مدرک به  
  .دهید، باید در اینجا از اصل غافلگیری استفاده کنید قوا می مانور دادن و تجدید 

مملکـت را بـا     ! عجـب : حاجی گفت . فردای آن جلسه دیدیم که اطالعیه صادر شد       
، ای در مملکت اتفاق افتاد، چـرا ایـن کـار را کردنـد               بحران مواجه کردند، عجب فاجعه    

  .ناراحتی او از این مسئله خیلی زیاد بود
بینیم که آن موقع چـه اشـتباهی رخ            سال از آن ماجرا، حاال ما می       23بعد از گذشت    

  .جا بود داد و چقدر ناراحتی حاجی به
بعـد  .  پـیش آمـد    1360 خرداد   30طولی نکشید که بعد از صدور آن اطالعیه جریان          
ــ     ــالمی و دفت ــوری اس ــزب جمه ــار ح ــه انفج ــستفاجع ــری و  ر نخ .  رخ داد…وزی

حتی درمورد برخی نفوذیها مثل کالهـی و قـدیری در اداره دوم ارتـش               ) شاهی(حاجی
جـواد  : وقتی قدیری در کمیته بود، من شاهد بودم که حاجی به او گفت            . بود  هشدار داده 

: حاجی گفت ! یعنی چه؟ : جواد رنگش پرید و گفت    ! توی کمیته آبروی ما را نبری     ! جان
گویی کـه منـافق نیـستی، بیـا و یـک مـصاحبه                شناسم، اگر راست می      تو را می   ببین من 

تلویزیونی انجام بده و بگو که من منافق نیستم، مواضعت را مشخص کن، کـه نیامـد و                  
  .این کار را نکرد و بعد در یک فرصت مناسب متواری شد

  )14/9/83مصاحبه با احمد سعادت، (
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  :خورد با گروهکها گفتدرباره برالدین میر باذل  سیدکمال
مراجعـه کـرد و خبـر از رفـت و           » اهللا  امـت حـزب   « اصطالح  روزی یکی از همین به    

ما به  . های خیابان سعدی داد     آمدهای مشکوک و شبانه به یک چاپخانه در یکی از کوچه          
را )! ارتش آزادیـبخش ایـران    (های مربوط به      آن چاپخانه مراجعه کردیم، دیدیم، اعالمیه     

 و از سـران      دانـشکده مـا     اتفاقاً یکی از کارگران چاپخانـه از دانـشجویان          . کنند  چاپ می 
ها در این چاپخانه کار       ای فقیر بود و در مدت تعطیلی دانشگاه         او از خانواده  . منافقین بود 

اظهار . اش به دیدنش در بازداشتگاه رفتم       پس از دستگیری  . کرد و درآمدی هم داشت      می
ت کردم و قانعش نمودم او هم راضـی بـه همکـاری شـد و                با او صحب  . کرد  ناراحتی می 

به سبب همین همکاری در حکمش هم تقلیل        . تمام اطالعات و مسائلش را اعتراف کرد      
شد و به پنج سال زندان محکوم شد که محکومیتش را گذراند و به زنـدگی عـادی                    داده

  .بازگشت
گیری قضیه  پی.  رفتندآمده رابطهای بعدی یکی پس از دیگری لو دست با اطالعات به

. شد که منجر به کشف شبکه کودتای نـوژه گردیـد            به حفاظت اطالعات ارتش گذاشته      
با نفوذ به کمیته و مسئولیت آموزش هنرهـای         » تیغ تیز «اتفاقاً یکی از تکاوران ارتش بنام     

خبری از کشف توطئه  وی .  کودتاچیها بودءرزمی و دفاع شخصی را برعهده داشت، جز    
کـسی را   ) شـاهی (آقای مطهری   . تن اسمش نداشت، لذا صبح به سر کارش آمد        و لو رف  

پـس از سـالم و علیـک، آقـای          . فرستاد دنبالش، او به طبقه دوم ساختمان بهارستان آمد        
. او متوجه شد که خبری هـست     . در همین حد  . ما یک کاری با تو داشتیم     : مطهری گفت 

 و به دادسـرای نظـامی فرسـتاده          کیلای برایش تش    بعد پرونده ! پس قضیه لو رفت   : گفت
  .شد 

هـای کمیتـه درگیـر        ای از منافقین در خیابان سـهروردی بـا بچـه            روزی تیم دو نفره   
او را بـه بیمارسـتان طرفـه        . شد و دیگری هم سـیانور خـورد         شدندکه یکی از آنها کشته    

ر کـرده   این تیم همان اکیپی بود که شهید آیت را ده روز قبل ترو            . رسانده نجاتش دادند  
  .بودند 

فردی را که به بیمارستان انتقال و از مرگ رهایی یافته بود به کمیتـه آوردنـد اثـرات                   
توانـست    حال بود، اصالً نمی     سیانور هنوز باقی بود و رنگ و رخسارش زرد و خیلی بی           

) شـاهی (وقتی او را تحویل ما دادند آقای مطهـری          . زیر بغلش را گرفته بودند    . راه برود 
چنـین کـردم؛ بعـد آقـای     ! آقا سید پاشو برو یکی ـ دو تا پتو و بالش بیاور : تبه من گف

و » دلت برای جوانیت بـسوزد    » «توخیلی جوانی » «پسرم«: مطهری او را با جمالتی چون     
بود و داشت حرفهـای او        آن جوان هم چشم به دهان حاج آقا دوخته        . خطاب قرار داد  …

پرسـیدم چـرا گریـه    . بـود  زیر گریه، منقلب شدههق زد  کرد که یکدفعه هق مزه می را مزه 
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من از این برخوردهای شما فهمیدم که چقدر اشتباه : کنی؟ چرا ناراحت شدی؟ گفت      می
بعد توضیح داد تصور من این بود که وقتی مرا بـه            . ام  کردم، گول چه آدمهایی را خورده     

کننـد، امـا اآلن چیـز         آوردند، با شالق و کابل و ناخن کشیدن از من استقبال می             اینجا می 
من حاضرم که با شما همکاری کنم، هرچه بگوییـد          …بینم، من اشتباه کردم و      دیگری می 

انـصافاً هـم همکـاری خـوبی        . گذارم  دهم و تمام اطالعاتم را در اختیارتان می         انجام می 
  .او سراکیپ بود و چند تیم عملیاتی زیردست داشت که همه لو رفتند. کرد

شـد تاجـایی کـه ممکـن بـود متهمـین              ری در کمیته سـعی مـی      به توصیه آقای مطه   
بانصیحت و ارشاد به حرف درآیند در نتیجه آنهایی کـه در تـرور و عملیـات مـسلحانه                   

  .شد شان مختومه می کردند و در همان کمیته پرونده دست نداشتند همکاری می
دیـوار از او  زدیـم و نـه رو بـه     بنـد مـی   ما بنابر تعالیم آقای مطهری نه به متهم چشم       

  .کردیم چشم بودیم و خیلی راحت برخورد می در کردیم، چشم بازجویی می
. اهللا ملکی را دستگیر کرده به کمیته آورده بودنـد    نام ذبیح    یکی از عناصر گروهکی به    

ها از رفتار او عصبانی شـد         ها داشت، چنان که یکی از بچه        او برخورد خیلی بدی با بچه     
و نواخت، آقای مطهری با آن همکارمان برخـورد کـرد کـه             وسیلی محکمی به صورت ا    

  .بعد خودش نشست و با ملکی صحبت کرد!  چرا چنین برخورد و رفتاری کردی؟
خبـر دادنـد کـه مـردم گـزارش          ) شمـشیری (راه آذری     روزی هم از کمیته محل سه     

لط گوید که خیلی هـم مـس         می البالغه  نهجاند آقایی در مسجد محل، تفسیر قرآن و           کرده
آید، وضـع ظـاهرش هـم         هایش جور خاصی است، مشکوک به نظر می         است، اما تفسیر  

دوستان رفتند و این آقا را از مسجد برای تحقیق و بررسی بیشتر بـه               . شک برانگیز است  
  . کمیته مرکز آوردند

های رده بـاالی      این هاشمیان است، از بچه    : آقای مطهری تا او را دید شناخت، گفت       
آدم .  تغییر ایدئولوژی داده مارکسیـست شـده بـود         54ن بود که در سال      سازمان مجاهدی 

. سیزده سال زندگی مخفی داشت و فراری بود اما به تور ساواک نیفتاده بود             . عجیبی بود 
هم من بـا او  ) یک هفته ـ ده روز شاید بیشتر (یک مدت آقای سعادت و مدت بیشتری 

 البالغـه  نهجار به او گفتم تو که اصالً     یک ب . نتیجه بود   صبح تا شب صحبت کردیم که بی      
من روزی بابت : گویی؟ گفت ای و تفسیرش را برای مردم می را قبول نداری چطور رفته  

ام رفتم به مسجد، دیدم در مسجد مردم جمع هستند و روحانی مـسجد              )ارزاق(دفترچه  
، گفت، گوش کردم دیدم تمام صحبتها و تفـسیرش ، غلـط اسـت               برای ایشان تفسیر می   

 را هم خوب    البالغه  نهجام خیلی خوب است، قرآن و         من عربی . خواند  حتی غلط هم می   
دانم ، لذا دلم برای این مردم سوخت و رفتم برای آنها تفسیر گفتم، و دیگر آنها مـرا                     می

  . ام توانید از تک تک آنها بپرسید که من حرفی علیه اسالم نزده حاال شما می. رها نکردند
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آوردند، و فکـر      مانی که درگیر جنگ بودیم و گروه گروه شهدا را می          در آن شرایط ز   
خوانـد، رفـتم      و روح ما ازاین قضایا ناراحت بود، روزی دیدم که این آقا دارد آواز مـی               

دیگـر دلـم    : ای؟ گفت   خوانی و بند را روی سرت گرفته        سراغش و پرسیدم چرا آواز می     
ما . ها آنجا هیئتی داشتند     زخانه نشستیم، بچه  بعد با او بلند شده رفتیم در نما       . گرفته است 

 بعـد از نیمـه   5/2آن شب حدود دو ـ سه ساعتی با هم صحبت کردیم و ساعت حدود  
 من به این نتیجـه       شب بود که او برگشت به من گفت که آقا من خواهشی از شما دارم،              

کـا بـوده اسـت      اش هدر رفته و به نفع امری        ام همه   ام که تمام این سی سال مبارزه        رسیده
حاال من از شما خواهش دارم که مرا بفرستید بـه جبهـه،             . وقدمی برای مردم نبوده است    

توانید زنجیری به پایم ببندید و یک میدان مینی           می. اگر مطمئن هم نیستید که فرار نکنم      
نشانم بدهید، تا بتوانم برای رزمندگان معبری باز کنم، دیگر عمری از من بـاقی نمانـده،                 

رید حداقل در این آخر عمری کاری کنم که به لحاظ وجدانی راحـت باشـم، بعـد                  بگذا
خواهم بگویم که اگـر نگـویم شـاید           حرفی می : بعد گفت . گریه کرد، من هم متأثر شدم     

ای در قزوین دارم کـه حـدود هفتـاد     خانه. سی سال بعد از مرگم هم کسی متوجه نشود     
. دانم کـه کـار کـردم     ندارد فقط خودم می   کس خبر     ام و هیچ    اسلحه در آن جاسازی کرده    

گـویی؟   گفتم چرا اآلن شـما ایـن مطلـب را مـی      . محال است کسی آنها را آنجا پیدا کند       
خواهم کمی از اشتباهاتم را       ام، و با این کار می       ام اشتباه کرده    من در راهی که رفته    : گفت

فکر بودم کـه احتمـاالً   کردم به این  ها را جاسازی می   جبران کنم، آن موقع که این اسلحه      
. هـا احتیـاج خـواهیم داشـت       ما رویاروی این انقالب خواهیم ایستاد و بـه ایـن اسـلحه            

زیـر زمـین خانـه      : ای؟ گفـت    ها را مخفی کرده     حاال در کجای خانه این اسلحه     : پرسیدم
هـا را درون آن جاسـازی         ستونهایی دارد که من تیرآهنهای آن را سوراخ کرده و اسـلحه           

ام، بعـد روی سـتونها را         ای روی سوراخ گذاشته و آن را جـوش داده           د صفحه ام بع   کرده
  . شما باید این گچها را بریزید. ام گچ گرفته

  .با آدرسی که او داده  بود رفتیم و همه سالحها را به دست آوردیم
او آدم بـسیار باهوشـی اسـت طـوری کـه            : گفـت   آقای مطهری در مورد این آدم می      

  .انسته بود او را دستگیر بکند ساواک در گذشته نتو
یکی از خاطرات مهم در دوره تصدی بازپرسی آقـای مطهـری در کمیتـه، عملیـات                 

سـرنخ  .  بـود  مجاهـدین  از سـران     21دستگیری و هالکت موسی خیابانی و اشرف ربیعی       
از دسـتگیری و    . آمـده بـود     قضیه از دستگیری یکی از کادرهای باالی سازمان به دسـت          

در زندان روی این عنصر کار و او نیز حاضـر بـه             . ن خبری نداشتیم  شرایط جدید سازما  
هـای    ای در یکـی از خانـه        این فرد در اعترافاتش، خبر تشکیل جلسه      . همکاری شده بود  

آن خانه شناسایی شد؛ وضعیت خاصـی       . داده بود ) زعفرانیه(تیمی در شمال شهر تهران      
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اش به سـمت بیـرون         آشپزخانه داشت، ساختمانی که پشت آن زمین بایری بود و پنجره         
  . بود

محل مـورد   . های دادستانی پیوست    برای حمله به آنجا تیمی از اعضای کمیته به نیرو         
نظر محاصره شد، ابتدا مشخص نبود که در این جلسه چه کسانی حضور دارند؟  اشرف     
ربیعی همسر مسعود رجوی یکی از آنها بود که در آشپزخانه تیری به قلبش خـورده بـه           

. موسی خیابانی هم در پارکینگ پشت ساختمان قبل از فرار کشته شـد            . شت افتاده بود  پ
گفتنـد   برخی هم مـی . برخی گفتند که او قبل از سوار شدن به ماشین درگیر و کشته شد         

ایـن ماشـین از آن دسـت        (که او سـوار ماشـین ضـد گلولـه شـده قـصد فـرار داشـت                   
 با زد وبند از وزارت کـشور گرفتـه          60 خودروهایی است که منافقین قبل از سی خرداد       

ای از میـان اتـصال        شود، گلولـه    هایی که به سوی خودرو روانه می        در میان گلوله  ) بودند
  . گیرد کند ودردم جانش را می کاپوت با بدنه رد شده به او اصابت می

شد    می  احتماالً روایت دوم صحیح تر است، چرا که اگر او در خارج از ماشین کشته              
بود، بلکه تنها جای یک گلوله که از گـردنش بـه              د جای رگبار گلوله در جسد او می       بای

  .شد سر رفته بود، دیده می
هـوش     و بی   از آنجا که موسی دارای یک بدل بود و اتفاقاً بدلش در درگیری زخمی             

ایـم،    که ما موسـی را زنـده دسـتگیر کـرده          : شده بود، با آقا عزت تماس گرفتند و گفتند        
. گوید نه این موسی نیـست        می رود عزت به آنجا می   . ت و در بیمارستان است    زخمی اس 

نه ایـن موسـی     : گفتند  حاال همه هم مثل آقای هادی غفاری آنجا جمع شده بودند و می            
هـا را نـشان       خواهد کـه جنـازه      بعد او می  . گوید نه این موسی نیست      است، اما عزت می   

ای را    آقـا عـزت جنـازه     . ا کنار هم گذاشته بودند    ها ر   جنازه. برند  دهند، او را به حیاط می     
پرسد تو از کجا مطمئن هستی؟        آقای الجوردی می  . گوید این موسی است     نشان داده می  

دهـد و     کشد وجای بریدگی بـه شـکل  هـالل را نـشان مـی                عزت چانه جسد را باال می     
  .گوید این نشانش است می

حوه برخورد با مجاهدین چنـین       دیدگاه عزت شاهی را در باره ن       22احمدعلی برهانی 
  :بیان کرد

سـران  : گفـت   عزت شاهی بعد از پیروزی انقالب در خصوص جریان مجاهدین می          
رونـد اعتقـاد بـاطنی        ایشان گذشته است و در اصل به راهی که می           سازمان را که سنی از    

از اشـان کنـیم، آنهـا         ندارند،باید بگیریم و به لحاظ فکری، استراتژیکی و عقیدتی تخلیـه          
برای فریب و جذب جوانان اسـتفاده       ] از سران اولیه سازمان   [ها    نژاد  قداست امثال حنیف  

برند و  کنند و اگر ما اینها را بگیریم چون اعتقاد صد درصد به راهشان ندارند زود می            می
  .گردند کنند و جوانان هم به راه حقیقی و راستین باز می مصاحبه می
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دین، تعداد زیادی از سازمان بریدند، چرا کـه از          پس از وقوع حرکت مسلحانه مجاه     
طرف باید دیوانه باشد که فکر کند آن دنیایش که جهنم           .  خود بریده بودند    اعتقاد درونی 

  .است حاال این دنیایش را هم جهنم کند
شـناختند کـه سـانت بـه          شخصیت و اعتقاد رهبران سازمان را امثال عزت شاهی می         

  .]تأسفانه از تجربیات اینها استفاده نکردیمو ما م[سانت  با آنها بود 
نظریات آقای عزت شـاهی بـود کـه اگـر مـسئولین نظـام بـه آن توجـه                      ای در     نکته

تـوان بـا    گاهی اشـتباهاتی اسـت کـه مـی      . کردند شاید ما امروز این وضع را نداشتیم         می
ادنـد کـه    میـدان د  ) هـا   گروه(آقایان در ابتدا آمدند به همه       . ن را گرفت  شاروشهایی جلو 

 درجه تغییر وضعیت دادند،     180بعد یکدفعه   ]. تبلیغ نمایند [صحبت کنند و حرف بزنند      
چرا که آن تصمیم اولی مبتنی بر کار کارشناسی نبود، و از نظر کارشناسـی امثـال آقـای                   
شاهی استفاده نکردند و از همین رو کسانی چون شـهید بهـشتی قربـانی شـدند و ایـن                    

به نظر مـن اگـر مـا پیـشنهادات و     . گردد ازمان مجاهدین برنمی  اش به تندرویهای س     همه
محـروم  ) امثـال شـهید بهـشتی     (بستیم از این نعمات       روشهای عزت شاهی را به کار می      

  .شدیم نمی
مـن از او و مـنش او        . من بعد از آزادی از زندان با او تماس گرفتـه سـراغش رفـتم              

فکـری و آدم سـالمی اسـت     شعزت در عین اینکه در اوج خـو    . درسهای بزرگی گرفتم  
 …خواهـد   کند، میزی نمی    در هیچ جایی خودش را مطرح نمی      . کمترین ادعا را هم دارد    

اگر ما تک و تنها در خیابـان راه بـرویم عـزتش             : گفت  در همان سالهای اول انقالب می     
او بـه   …بیشتر از این است که آویزان کسی باشیم و بگویند فالنی معـاون فالنـی اسـت                

در زندان هم که بود من او را فـرد          . است  ی کلمه هوای نفس را در خود کشته       معنی واقع 
  .دیدم خبره و با دقت نظر می

  
  مدیریت در کمیته: پیوست دهم

او . دانـست    از جمله کسانی است که عزت شاهی را مدیری الیق مـی            احمد سعادت 
چ چیـز   طلب و متملق، جز به پست و مقـام، بـه هـی              ای فرصت   در آن شرایط عده   : گفت

امـا کـسی مثـل آقـای        . کردند، اسـم و رسـم برایـشان خیلـی مهـم بـود               دیگر فکر نمی  
. کردند، صادقانه در این راه بودنـد  و چهار ـ پنج نفری که برایش کار می ) شاهی(مطهری

اش شدیم و از صـمیم قلـب بـا او کـار      شیفته. ما از اول که او جلساتی برای ما گذاشت     
  .شیله و پیله بود ی صادق دیدیم، خیلی بیکه او را آدم کردیم، چرا می
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کنـد بعـد درنـگ کـردیم و       در آن زمان متوجه نبودیم که کمیته چه کار بزرگـی مـی            
کند، مادر انقالب و به معنی واقعـی          دیدیم که تمام تشکیالت مملکت را کمیته اداره می        

، حل اختالفهـای    از توزیع نفت، ارزاق و کوپن گرفته تا برقراری امنیت         . ابیها بود   کلمه ام 
  .داشتی گیر و مجری بودند، بدون هیچ چشم های کمیته پی را بچه.…خانوادگی و

او تمام مسئولیتها و زحمتهـا را کـشید   . ظلم شد) شاهی(در این میان در حق حاجی     
کردنـد و   هایی بودند که صادقانه و بدون توقع خـدمت مـی   بچه. اما با او بد برخورد شد  

  .داد تا ده تومان خرجی میحاجی روزی پنج تومان 
» بانـد آقـای مطهـری     « با آمدن تشکیالت و مدیریت جدید ما متهم بودیم کـه جـزء            

گوینـد، مـن در شـرایط         طور می   به ما این  : روزی حاجی ما را جمع کرد و گفت       . هستیم
توانم کار کنم، اما شما به من نگاه نکنید، کار خودتان را بکنید، خط خـود را                   جدید نمی 

ها دودل بودند که برگردند بـر سـر           بچه. کند  دا کنید، شرایط من با شما فرق می       از من ج  
ها برگـشت تـا آنهـا         وقتی این وضع پیش آمد حاجی هم به خاطر بچه         . کارهایشان یا نه  

  .بروند سر کارهایشان مستقر شوند
قبل از آمدن آقای فالحیان با او در دادستانی مالقاتی داشتیم، حاجی به این مالقـات                

بروید برآورد کنیـد و ببینیـد کـه آیـا او بـه درد کمیتـه                 : نیامد اما به من و میرباذل گفت      
ما رفتیم و در مالقات دریافتیم که این آقا اصالً دیدگاهش به درد کمیتـه               . خورد یا نه    می
های خود کمیته که واقعـاً دلـسوز باشـد،            خواهد از بچه    خورد، کمیته یک نفر را می       نمی
کـه او    نقاط قوت و ضعف و پستی و بلندیهای کمیته را بداند، در حالی             سوخته باشد،   دل

فقط دورنمایی از کمیته داشت، بعد هم که آمـد بـا خـودش شـصت نفـر نیـرو آورد و                      
یکی به آنها داد، حاجی را هم گذاشت زیر نظر آقای اصـفهانی               مسئولیت قسمتها را یکی   

  .کارکند
به شد که ببین من که هستم که فالنی زیـر           بعد از مدتی امر برای آقای اصفهانی مشت       

ای   حاال با این آدم با این عظمت چـه برخـوردی شـد؟ روزی در جلـسه                . نظر من است  
داند کـه حـاجی بـا آن          اصفهانی به حاجی گفت که شما رئیس دفتر من هستید، خدا می           

شخصیت آرام، چقدر از این حرف ناراحت شد، بعد پرخاش کرد و گفـت کـه مورچـه         
بینـی مـن اینجـا     ها نیستی، اگـر مـی   تو در این قد و قواره ! اش چه باشد    پاچه   کله چیه که 

من تو را بـه شـاگردی هـم قبـول نـدارم، حـاال صـبح                 . هاست  هستم فقط به خاطر بچه    
بعد از  . دهم امر برایت مشتبه نشود      کنم و کارهای دفتر را انجام می        آیم،میز را تمیز می     می

  . این جریان دیگر حاجی نیامد
بـه  . نگـر اسـت   این آدم شخصیت چند بعدی دارد، از نظر اقتصادی قانع است، آینده          

کنند، و در زندگی برای خـودش برنامـه دارد، بـدون برنامـه کـار                  مسائل عمیق نگاه می   
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او طـرد نـشد،     . وقتی از کمیته رفت دیگر به هیچ پستی و کار دولتی بازنگشت           . کند  نمی
ود اهل بریز و بپاش نبود و از افراد مسرف هم           جاذبه حاجی خیلی قوی ب    . خودش رفت 

  .آمد بدش می
کنـی بودنـد، مـا حتـی          کنی و باقری     در دوره مدیریتی حاجی که زمان آقای مهدوی       

در زمان این دو بزرگوار، بودجه کمیته یازده میلیارد تومان بـود کـه   . مازاد بودجه داشتیم  
اما در مدیریت جدید بودجـه بـه        . خرج شده بود   ماهۀ اول سال     6تا  فقط سه میلیاردش    

 دادند،  …چهل میلیارد تومان رسید، به دولت پیشنهاد ایجاد یگان دریایی، یگان هوایی و            
یک سری ماشین بنز گرفتند     . پول گرفتند و درست هم کردند اما آخرش به جایی نرسید          

   …ها که بردند زدند به درخت و دادند دست بچه
  )14/9/1383مصاحبه با احمد سعادت، (
  

 نیز چنین به تحلیل مدیریت در کمیتـه انقـالب اسـالمی             ،23سیدکمال الدین میر باذل   
  :نشست

در قسمت ) شاهی(وقتی بنده به کمیته انقالب اسالمی پیوستم زیر نظر آقای مطهری 
شد   آن زمان کارها به صورت رئیس و مرئوسی انجام نمی         . بازپرسی مشغول به کار شدم    
آمـد انجـام      رفت و هر کس هر کاری کـه از دسـتش برمـی              بلکه کارها گروهی پیش می    

  .داد می
داد، کـسی بـه نـام         در مجموعه کمیته، هر کسی کار خودش را خـودش انجـام مـی             

خوابیدند و شـب و       ها شب را آنجا می       نداشتیم، چون بیشتر بچه    …خدماتی، مستخدم و  
د روی زمـین  گذاشـتن  گذشت، کار خودشان و کـار کمیتـه را نمـی          روزشان در کمیته می   

 هر روز نوبت یکی بود که میز  …برای نظافت روزانه و محیط کار و دفتر و میز و          . بماند
.  و برای آن فرقی بین هـیچ کـس نبـود           …را تمیز کند، زمین را تی بکشد، جارو بزند و         

کـرد، میـز تمیـز     رسید، او هم همـه ایـن کارهـا را مـی           نوبت به آقای مطهری هم که می      
  …زد و  میکرد، زمین جارو می

کنـی ایجـاد      وقتی اختالفاتی برسازمان و تشکیالت بین آقای مطهری و آقای مهدوی          
شد، من و آقای سعادت مأمور شدیم که نظرهای مجموعه را منتقل کنیم، لذا ما نظرهای                
آقای مطهری را گرفته و به صورت طرحهـای اجرایـی و پیـشنهادی مکتـوب کـرده بـه        

حتی در آخرین جلسه خـاطرم هـست   . شد تقبالی از آن نمیدادیم ولی اس    آقایان ارائه می  
جانـشین آقـای    (کنـی     که وقتی طـرح سـازمان انتظـامی اطالعـاتی را بـه آقـای بـاقری                

آقـای میـر بـاذل اگـر        : ارائه کردیم، وی گفت   ) کنی و مسئول امور اجرایی کمیته       مهدوی
د بروید به پاکـستان،  خواهید از این کارها بکنید، اینجا جای شما نیست، شما بای           شما می 



  
  
  
  

 629 □ پیوستها

خواستند وضع کمیته بـه صـورت هیئتـی اداره            آنها می . در کمیته جای این کارها نیست     
لذا آقای مطهری کنار کشید تا اینکه در این میان آقای ناطق نوری شد وزیر کشور                . شود

اش بـا کمیتـه ادامـه دهـد، امـا بـا پـذیرش                 و از آقای مطهری خواست که به همکـاری        
. ته انقالب اسالمی توسط آقای فالحیان مـشکالتی دیگـر بـه وجـود آمـد         مسئولیت کمی 

گرچه آقای مطهری به درخواست آقای ناطق برای کمک به آقای فالحیان قول مـساعد               
داد ولی بعد از مدتی سلوک ومنش آقای مطهری با روش آقای فالحیان جـور در نیامـد      

ضرورتی نـدارد کـه مـا بـا شـما           آقا با این وضع وبا این شکل        : لذا خیلی دوستانه گفت   
ها خواست که در کمیته بمانند و شرایط کار را بـرای مـدیریت                همکاری کنیم اما از بچه    

  .جدید فراهم نمایند
کردند کـه او هیئتـی اداره         مدیریت آقای مطهری سلسله مراتبی نبود، برخی انتقاد می        

 پرسـنل، کارهـا را بـر    کند، اما به نظر من او ضمن ایجاد روابط عاطفی و نزدیـک بـا             می
اودر . کـرد   کرد و به همان میزان هم حـساب کـشی مـی             اساس توانمندی آنها تقسیم می    

کرد، به عبارتی او شخـصیت مـشورت          ریزیهایش خیلی مشورت می     تصمیمات و برنامه  
ای خشن وخشک است اما در عمل همـواره          پذیری است، گرچه به ظاهر او دارای قیافه       

  .ز و دفاع از نظریاتشان را داشتنداطرافیانش اجازه ابرا
در زمان مدیریت آقای فالحیان جو کمیته تغییر کـرد، تـشریفات اداری و مـدیریتی                

با آمدن آقای فالحیان    . کشور گرفت     شدت وگسترش یافت، ماشین ضد گلوله از وزارت       
بـه  او ستاد مرکزی را از استان جدا کرد و بـه آن جن            . تغییر ساختاری در کمیته ایجاد شد     

  .اداره کل عملیات در ستاد معاونت و در استان تشکیل شد. نظارتی و هدایتی داد
در مقطعی که تغییر و تحول صورت گرفت، آقای اصفهانی عالقه داشـت کـه آقـای           

نشـست و     رفـت در داخـل دفتـر مـی          آقای مطهری می  . مطهری بماند و به او کمک کند      
تی چنین تعبیر شد کـه اصـفهانی رئـیس          بعد از مد  .داد  اش را انجام می     کارهای همیشگی 

هـا    ایشان است و این اشتباه بود، چرا که آقای مطهری فقـط بـه خـاطر آن مانـدتا بچـه                    
احساس خأل نکنند، و چون از آنها خواسته بود که با مدیریت جدید بمانند و کار کننـد،    

فهانی وقتی او دیـد امـر بـرای آقـای اصـ           . خودش هم ماند تا آنها احساس تنهایی نکنند       
رغم پیشنهاداتی که به او شـد دیگـر حاضـر             مشتبه شده است، از آنجا آمد بیرون و علی        

  .نشد که به سیستم دولتی برگردد
  

  خصلتهای عزت : پیوست یازدهم
 کسی که سالها با عزت شاهی کار کرده است از خـصلتهای             الدین میر باذل    سیدکمال
داد خارج از اصـول انـسانی    ه نمیبه نیروهایش اجاز  ) شاهی(آقای مطهری   : شاهی گفت 
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گنـاهی مـورد آزار و اذیـت قـرار      با مجرم برخورد کنند، او پرهیز داشت از اینکه آدم بی  
بگیرد، با کسانی که جرمشان قطعی بود و اطالعات آنها مستقیم با امنیت کـشور مـرتبط                 

  .کرد بود با روشهای خاص و تجربیات خود، آنها را تخلیه اطالعاتی می
کننـدگان    شد که آقای مطهری با توصیه       هایی می   ی موارد برای متهمین توصیه    در برخ 
به عنوان مثال خانمی، فـساد اخالقـی داشـت و شـبکۀ فـسادی بـه راه            . کرد  برخورد می 

هـا نبـودیم      ما خود به دنبال این پرونـده      . ای را با مشکل مواجه کرده بود        انداخته و محله  
ها برود ممکن است خودش هـم در          ال این پرونده  کردیم کسی که به دنب      چرا که فکر می   

. معضلی بود بـرای سـاکنین آن محلـه        . شد رها کرد    آخر مبتال شود، اما این مورد را نمی       
هـای او نـزد آقـای     واسـطه . متأسفانه در این میان پای یـک روحـانی نیـز در میـان بـود      

 مطهری به من گفت     آقای باقری کسی را پی پرونده فرستاد، آقای       . کنی آمده بودند    باقری
گـویم، کـه      شـوم و حـرف تنـدی مـی          که اگر من به دفتر آقای باقری بروم عصبانی مـی          

  .شود بهتر است تو بروی و توضیح بدهی موجب ناراحتی بعضیها می
انـد، از حـاج آقـا بـاقری           من وقتی داخل دفتر شدم دیدم کـه دو نفـر آنجـا نشـسته              

قتی که آمد پرونـده آن خـانم را بـه دسـتش             خواستم که چنددقیقه به اتاق دیگر بیاید، و       
وقتی پرونده را باز کرد و دید قضیه از چه قرار اسـت او بـا خوانـدن ایـن مـسئله               . دادم

خیلی برافروخته و عصبانی شد، با شتاب و عتاب وارد دفترش شد و اجازه نداد که آنها                 
 دنبـال آزادی  کشید که شما خجالت نمی: حرف بزنند و خطاب به آن دو نفر فریاد کشید    

: ای آمده بودند که در آن تعاریف ناصوابی چون          آنها هم با توصیه   . اید  چنین فاسدی آمده  
آورده بودنـد کـه هـیچ کـدام         ... علیامخدره، زن محجوبه، ازخاندان جلیـل روحانیـت و        

  . به هر جهت حاج آقا باقری آن دو را با تندی از دفترش بیرون کرد.واقعیت نداشت
های نظارتی آمدنـد کـه        مدتی بعد دو نفر دیگر از طریق نهاد       .  نبودند بردار  آنها دست 

آقای مطهری اصل و واقعیت مسئله را برای آنها گفت، تـا اینکـه بـار دیگـر دو نفـر از                      
. طرف همان روحانی پی آن خانم آمدند، آقای مطهری بـا آنهـا در راهـرو مواجـه شـد                   

یـک بـار دیگـر      .دانیم  ا با ساواک  می    بروید به فالنی بگویید ما سابقه همکاریش ر       : گفت
آنهـا هـم    . اندازم  اگر شما را اینجا بفرستد هم او و هم شما را دستگیر کرده به زندان می               

رفته نامه بسیار تندی با القاب بسیار بدی نسبت به آقـای مطهـری تهیـه کردنـد، آقـای                    
  .دانست که قضیه از چه قرار است و به آن ترتیب اثری نداد کنی می مهدوی

کـرد، بـرای      آقای مطهری در صحبتهایش مالحظه شخصیت سیاسی اشخاص را نمی         
ایـن خـصوصیت او     . کـرد   کردو کار خراب کسی را الپوشانی نمـی         کسی ماله کشی نمی   

 تحـسین    اش شد، گرچه من همواره او را به خاطر همین ویژگی            نشینی  عامل اصلی خانه  
  .ام کرده
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کـردیم، متأسـفانه در ارتبـاط بـا          م وظیفه می  در دورانی که ما در بخش بازپرسی انجا       
شـد،   نفوذ بویژه تیپ بازاری و روحـانی مـرتبط مـی    هایی که به نوعی با افراد ذی   پرونده

او از این کار بدش     . کرد  آمد، اما آقای مطهری مقاومت می       خیلی اعمال نظر و توصیه می     
ن رفتـار و خـصلت آقـای        و ای . رفت  ای نمی   کرد، زیر بار هیچ توصیه      آمد و مقابله می     می

  .العین است مطهری برای من عبرت بزرگی بود که همواره برایم نصب
باید بگویم آقای مطهری واقعاً مردی بسیار دوست داشتنی است، بسیار آدم متکی به              
نفس است، خیلی صراحت لهجه دارد، دنبال مـسائل دنیـایی نیـست، اگـر هـم چیـزی                   

که دارد، فقط در حد معیشت خانواده و تعهـد بـه            برایش مهیا شده مثل آن خانه قدیمی        
خواسـت،    که اگر ایشان امکانات و رفاه بـسیاری مـی           در حالی . زن و بچه است نه بیشتر     

لذا او به شدت از افـرادی کـه در اطـراف او بـه سـبب                 . توانست برایش فراهم شود     می
 دارم که کسی را به یاد. آمد مسائل دنیایی جمع شده و دنبال کسب امتیاز بودند بدش می        

برای خدمت در کمیته معرفی کرده بود،بعد از شش ماه آقای مطهری گفت این آقا را رد      
اش دنبال این است که زمینی بگیـرد،          به خاطر اینکه همه   :گفت  ! چرا؟: گفتیم. کنید برود 

های قانع و  هایی که دور و بر او بودند بچه     لذا بچه  …امتیازی کسب کند، فرشی بگیرد و     
  . ودل سیر بودندچشم

شناخت، ظرف چند جلسه نشست و برخاست برخی          اگر کسی آقای مطهری را نمی     
آورد، یکی از این خصوصیات خاکی بـودن، تواضـع           خصوصیات بارز او را به دست می      

  .وخون گرمی ایشان در برخورد با افراد بود
ــا و    ــای مطهــری اراده محکــم وی در انجــام کاره ــارز آق از دیگــر خــصوصیات ب

او وقتی از زندان بیرون آمده بود به علت تألمات روحـی و فـشارهایی               .صمیماتش بود ت
کشید، آن اوایل که ما نزدش بودیم شاید روزی سه            که تحمل کرده بود خیلی سیگار می      

کرد، اما یک روز کـه در دفتـر کـار             کشید، سیگار را با سیگار روشن می        پاکت سیگار می  
مـا جـا    ! ام  تـرک کـرده   : سـیگار تعـارف کـرد، گفـت       وی بودیم یکی از دوستان به وی        

پرسـیدم چـرا؟    ! بلـه : گفـت ! شود؟  مگر می : گفتیم. ام کنار   واقعاً گذاشته : گفت! خوردیم
دیروز که آمدم اداره، حین کار دست کردم توی جیبم تا سـیگار در آورده بکـشم                 : گفت

: خه کـردم و گفـتم  ها آمد، انگشتانم را دوشا بعد یکی از بچه   . که دیدم پاکت خالی است    
او دست کرد در این جیب در آن جیب، خبری نبود           ! اگر سیگار داری یک نخ به من بده       

گشت، یک مرتبه فکر کردم که یعنـی چـه، ایـن     طور که او داشت دنبال سیگار می     همین
» ایـن دوشـاخه  «این چه نفس زبونی است که باید برای یک نخ سیگار       !چه کاری است؟  

را جلو هر کس بگیـری، لـذا همـان جـا     ) رکت و وضع انگشتان در حال نشان دادن ح    (
تصمیم گرفتم که دیگر سیگار را ترک کنم و در خانه هم پاکت سیگارم را مچالـه کـردم    
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و واقعاً هم تا این اواخری که ما با او ارتباط داشتیم دیگر ندیـدیم کـه او                 .و انداختم دور  
  .سیگار بکشد، مگر تفننی آن هم در حد چند پک

روست که او در اعتقادات و نظرش نیز محکم و راسخ است، اگر کـسی او را                    این از
داند که در این چهار دهه گذشته در اعتقادات سیاسی و مذهبی              از دهه چهل بشناسد می    

ایـن  .  وجود ندارد، هر چه هست در جهت تعالی و رشد است            ای  وی تغییر واپسگرایانه  
 هیبتی است که قبل از انقالب داشت، مثالً آن موقـع            قیافه و هیبتی که او اآلن دارد همان       

  .طور است کرد اآلن هم همان ریشش را بلند نمی
سخت کوشی از دیگر خصوصیات آقای مطهری است، مـن ندیـدم کـه او از انجـام          

شد شب و روزش را بـرای انجـام آن کـار            اگر کاری به او واگذار می     . کاری خسته شود  
شد و در برابـر کـار          برای نیروهایش نیز ارزش قایل می      او. شد  گذاشت و خسته نمی     می

  .کرد پذیر بود و حمایتشان می آنها مسئولیت
  )30/9/1383الدین میرباذل،  مصاحبه با سیدکمال(
  

ای به برخی خصایل رفتاری و بیـنش عـزت چنـین              احمدعلی برهانی با بیان خاطره    
  : اشاره دارد

شان   خدمت شور بود، من دو ـ سه جلسه رفسنجانی وزیر ک هنگامی که آقای هاشمی«
چند موضوع بین ما مطرح بود از جمله راجع به مسائل اطالعاتی کشور کـه آن                . رسیدم

در . شد این انقالب و این کشور به یک سیستم اطالعاتی احتیـاج دارد              زمان احساس می  
 درست شده بـود و آهـسته آهـسته در حـال        ] شکسته و بسته  [سپاه یک واحد اطالعاتی     

  . گیری بود شکل
آقای هاشمی  . من از عزت شاهی برای قرار گرفتن در چنین مسئولیتی صحبت کردم           

اعتقاد من همـین اسـت، اگـر ایـن          :  کار برد و گفت     ای راجع به وی به      رفسنجانی جمله 
انقالب ما برای همیشه بخواهد سالم بماند و به چالش کشیده نشود، مـا بایـد عـزت را                   

 که زنده است به سمت مسئولیت اطالعـات و امنیـت کـشورمان              برای همیشه تا موقعی   
مسائل امنیتی را چگونه    . ها برخورد کنیم    بگماریم، او خط و ربط دهد که چطور با گروه         

رسـد و ایـن از حـسنهای       حفظ کنیم اگر ایشان باشد، کمترین آسیب به این انقالب مـی           
حـق  ] زعـم خـود   [  را بـه     اوست، اما وی یک بدی هم دارد و آن اینکه او اگـر مطلبـی              

و به نفـع انقـالب اسـت،    ) که به اصطالح باید کار این جوری انجام شود        (تشخیص داد   
و به قـول    (دهد    را انجام می  ] تشخیص خود [کند، همان     دیگر حرف کسی را گوش نمی     

  ).کند امروزیها سازشکاری نمی
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ز انقـالب    سـال پـس ا     25ای در کمیته دیگر از وجـود ایـشان در ایـن               لذا جز دوره  
رفت سراغ چنین فردی، مسئولین انقـالب بایـد           در واقع انقالب باید می    . استفاده نکردند 

ای نیست که برود جایی بگوید که         وضع و اخالق او به گونه     . کردند  از ایشان استفاده می   
های مادی، شهرت طلبی،      به نظر من در وجود این آدم انگیزه       . از وجود من استفاده کنید    

  ». مرده است...و کسب ریاست
  )1383مصاحبه با احمد علی برهانی، (

  
  :نوشتها یپ
کـه ارتباطـات گـسترده و       . گذاران مدرسـه رفـاه اسـت        مهدی غیوران همسر طاهره سجادی، از بنیان      ـ  1

 بـه اتهـام مـشارکت در تـرور          1354این زوج در    . ان اولیه سازمان مجاهدین خلق داشت     عمیقی با رهبر  
   .غیوران به سختی شکنجه و مدتی از ناحیه کمر فلج گردید. پور دستگیر شدند سرتیپ زندی

   .کند  بعدازظهر ذکر می6شاهی زمان این واقعه را حدود ساعت  آقای عزتـ 2
  : در پروندۀ ساواک نوشته شده استـ 3
 دانشجوی سال دوم عمـومی دانـشکده فنـی بـود و توسـط               1349حمید اخوت فرزند حسن، در سال       «

 به همراه   22/2/49مصطفی نژاد ستاری به احمد کروبی معرفی شد و در جریان توزیع اعالمیه در تاریخ                
 دارای او کـه .  برگ اعالمیه دستگیر و به نه ماه حبس تأدیبی محکـوم گردیـد   4000کروبی به اتهام حمل   

 به اتهـام    16/3/51اخوت در   . تمایالت کمونیستی بود، جزوه مانیفیست کمونیست را به نژاد ستاری داد          
شرکت در تظاهرات دانشجویی در محل خوابگاه و پرتاب سنگ به اسکورت ریاست جمهوری امریکـا                

 عضو  1354 در سال    برادر وی به نام سعید اخوت     .  دستگیر و به مدت دو ماه در زندان به سر برد            مجدداً
  ».متواری گروه چریکهای فدایی خلق معرفی شده است

   )1377،116، شهید سید اسداهللا الجوری(
 در تهران به دنیا آمـد و بـه دلیـل فقـر اقتـصادی خـانواده از دوران                    1329 به سال    یـ حسین جوانبخت  4

لـی و توسـط مجیـد       او از طریق شرکت در هیئتهای مـذهبی مح        . تحصیل و جوانی به کارگری پرداخت     
بـه فعالیـت سیاسـی و تبلیغـی     » اهللا حـزب «معینی در مدرسه، جذب گروهی از جوانان شد که تحت نام        

 طبق برنامـه و     1351او در سال    . فعالیتهای سیاسی حسین در مسجد شیخ علی متمرکز بود        . پرداختند  می
تبلیغـی در مـاه محـرم بـه         برای انجام کارهـای     ) رهبر معنوی فعلی فرقه رجوی    (ای    توصیه جالل گنجه  

وی توسـط   . رانی پرداخـت    رشت و روستاهای اطراف آن رفت و در یکی از مساجد چند شبی به سخن              
ای به ساواک معرفـی و اخبـار فعالیتهـایش گـزارش شـد کـه پـس از آن دسـتگیر و بعـد از               فردی توده 

سختی شکنجه شـد طـوری      وی در آنجا به     . بازجویی در رشت به تهران و به زندان قزل قلعه منتقل شد           
  . ها همچنان در جسم و جانش باقی است که لطمات جدی روحی و عصبی ناشی از آن شکنجه

 از زندان آزاد شد و برای تحصیل علوم دینـی بـه قـم رفـت و در مدرسـه علمیـه            1353او در سال    
در تظاهراتی بـه  او در این مدرسه به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داد و          . آموزی پرداخت   حجتیه به درس  

 دستگیر و پس از سـه روز بازداشـت بـه کمیتـه مـشترک      1354 خرداد در سال 15مناسبت سالگرد قیام    
وی در دادگاه به بیست سال زندان محکوم شد و در           . و به شدت شکنجه شد      ضدخرابکاری انتقال یافت،  

از دوران بازداشـت و     هـای ناشـی       او بـه دلیـل شـکنجه      . هنگامه پیروزی انقالب از زندان رهایی یافـت       
 در مکانها و محلهای شـلوغ مثـل تهـران            محکومیت، پس از پیروزی انقالب قادر به ادامه کار و فعالیت          

  . او اکنون بازنشسته این نهاد است. نبود لذا به فعالیت در بنیاد شهید گلپایگان پرداخت
   )29/9/1383، یمصاحبه با حسین جوانبخت(
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  : جوانبخت گفته استمسجد شیخ علی درباره  جواد منصوری یکی از مدرسین

دست از کارگری کشیده خـود را         رغم فقر مادی،    حسین جوانبخت، طلبه جوان و پر شوری بود که علی         «
 فعالیتهایی را بر ضد رژیم شاه در چند شهر از جمله            1350او از سال    . وقف تحصیل علم و مبارزه نمود     

رانی و تشکل جوانـان بـرای مبـارزه علیـه رژیـم شـاه        خنرشت انجام داد و به تشکیل کالس، جلسه س  
 تصمیم گرفتند یک ایستگاه برق را در شهر رشت منفجر           50مبادرت ورزید و به اتفاق چند نفر در سال          

دهد، در نتیجه کلیه افراد قبل از آغاز عملیات  ظاهراً یک نفر از آنان موضوع را به ساواک اطالع می    . کنند
های چریکی فعال در آن زمان مرتبط اسـت شـکنجه    نبخت با تصور اینکه به گروه    جوا. شوند  دستگیر می 

  . شود می
  ».گردد او تحت شکنجه مجبور به اعتراف به بعضی از فعالیتها و ذکر اسامی افراد مرتبط می

   )115 و 80، خاطرات جواد منصوری(
ای در    مـالً متروکـه   ایـن محـل، مـسجد کوچـک و ع         «:آقای جواد منصوری در خاطراتش گفته است      ـ  5

 مرکز فعالیـت گـروه مؤتلفـه       42و41بود که در سالهای     »مسجد شیخ علی  «ای از بازار تهران به نام         گوشه
رفتنـد و     های جوانی ذکر کـرده اسـت کـه بـه ایـن مـسجد مـی                  او حسین جوانبخت را جزء طلبه     » .بود

اهللا از محمـد      تهای گـروه حـزب    او در ادامه فعالی   . آموختند آموزشهای قرآنی، مطالب سیاسی و حزبی می      
هـا واقـع در        منـزل کبیـری    کـه بـه   کند    اهللا شاهی به عنوان شاگردان کالس عربی یاد می          کچویی و عزت  

  .رفتند می) شهباز سابق( شهریور 17خیابان 
   )91-90 و80-79،  خاطرات جواد منصوری(
 در جلـسات و فعالیتهـای       از سـنین کـودکی    .  در تهران به دنیـا آمـد       1331سیدمسعود حقگو به سال     ـ  6

وی تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ملی شرافت محمدی و تحصیالت متوسـطه             . مذهبی شرکت داشت  
او در سال اول دبیرستان با مهدی رضایی        . گذراند) در رشته طبیعی  (را در دبیرستان اسالمی نصیر و بَدِر        

ـ    آشنایی با مصطفی جوان خـوش . کالس بود   هم  عالقـه بـه   1346سجاد در سـال  دل در هیئـت انـصار ال
های تحصیل در دبیرستان      فعالیتهای سیاسی را در او پدید آورد که موجب جذب وی به سازمان در نیمه              

اولـین  . هـای تیمـی روی آورد   مدت کوتاهی به زنـدگی مخفـی در خانـه        » شریف«او با نام مستعار     . شد
 1350حقگو پس از ضربه شـهریور       .  بود مسئول عملیاتی او علیرضا زمردیان و بعد محمد اکبری آهنگر         

او پـس از    .کـرد   زیست و با کار و کارگری امرار معاش مـی           متواری و مدتها در گوشه و کنار خیابانها می        
او در . اخذ دیپلم در کالسهای شبانه، روانه سربازی شد ودر همـان ابتـدا توسـط سـاواک دسـتگیر شـد          

   . به ده سال زندان محکوم شددادگاه بدوی به حبس ابد ودر دادگاه تجدید نظر
او پـس از تحـصیالت ابتـدایی وارد حـوزه      .  در قم به دنیـا آمـد       1321ـ عبدالمجید معادیخواه به سال      7

او از ده سالگی بـه      . علمیه قم شد و مدت دوازده سال از محضر استادان و علمای آن حوزه استفاده کرد               
از . خوانـد  کـرد و شـبها درس مـی         بافندگی کار مـی   دلیل شرایط بد اقتصادی خانواده روزها در کارخانه         

دو  (1342 خـرداد    15شد و به دلیل فعالیـت در قیـام          ) ره( جذب نهضت امام خمینی      1341اواخر سال   
 به مسافرتهای تبلیغی در نقاط مختلـف        1343از  . دستگیر و مدت کوتاهی را در زندان گذراند       ) روز بعد 

هـا    فکرانش به تکثیر و توزیع اعالمیه        تعدادی از دوستان و هم     ایران رفت و پس از تبعید حضرت امام با        
 1350او از سـال     . کـرد   رانی مـی    پرداخت و در برخی محافل و هیئتهای مذهبی سخن          و جزوات امام می   

 دسـتگیر و چهـار   50لذا در سال . شیفته مبارزه مسلحانه و به تبع آن طرفدار سازمان مجاهدین خلق شد  
 برای مدت سه سال     1351پس از آزادی به مبارزاتش ادامه داد و در اواخر سال            . ردماه در زندان به سر ب     

و مـدت  . به گنبد کاووس تبعید شد اما پس از شش ماه در آنجا دستگیر و به زنـدان تهـران منتقـل شـد            
در مراسـم   . معادیخواه پس از آزادی به فعالیتهایش علیه رژیـم شـاه ادامـه داد             . بیست ماه در زندان ماند    

رانی شدیداللحنی کرد کـه منجـر      اهللا حاج آقا مصطفی خمینی در مسجد اعظم قم سخن           چهلم فوت آیت  
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در زمان دولـت    . او را ابتدا به سیرجان بعد به سلماس سپس به جیرفت تبعید کردند            . به دستگیریش شد  

ی از  بـه همـراه تعـداد   1357 شـهریور  17شریف امامی مخفیانه بـه تهـران بازگـشت، و بعـد از واقعـه           
در . دوستانش در میدان خراسان دستگیر شد و مدت دو ماه را در کمیته مشترک ضد خرابکاری گذرانـد         

. آبان با سپردن التزام برای برگشت به محل تبعید آزاد گردید اما دیگر نه به تبعید و نه بـه زنـدان رفـت                       
نماینـدگی امـام در     : جملـه   دار مسئولیتهای مختلفـی از        معادیخواه پس از پیروزی انقالب اسالمی عهده      

ستاد عمران کردستان، نمایندگی امام در تبلیغات خارج از کشور، نمایندگی مردم تهـران در اولـین دوره                  
در کابینـه شـهید     (مجلس شورای اسالمی، مسئولیت نهضت سوادآموزی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی            

اهللا   ر شـده فرقـان بـه حکـم آیـت          ، بازجوی گروهـک دسـتگی     ) باهنر، مهدوی کنی و میرحسین موسوی     
. بوده اسـت ) پس از استعفا از وزارت ارشاد تاکنون(منتظری، مسئولیت بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران       

 و تـاریخ  البالغـه  نهجاز معادیخواه آثار و تألیفات بسیاری در حوزه معارف اسالمی بویژه در زمینه قرآن،  
شـرح و تفـسیری بـر فرمـان         (حکومـت اسـالمی     و فرهنـگ   خط: از جمله   . اسالم به طبع رسیده است    

شـرح و تفـسیری بـر خطبـه        (خط و فرهنگ رژیمهای استکباری    ،  )به مالک اشتر  ) ع(حضرت امام علی    
 اطـالع   -ده جلـد   (، فرهنگ آفتـاب     )البالغه  نهجترجمه فارسی    (البالغه  خورشید بی غروب نهج   ،  )قاصعه

شـکوه تنهـایی در     ،  )رسانی از مفاهیم قـرآن کـریم        اطالع (پایان  فروغ بی ،  ) نهج البالغه رسانی از مفاهیم    
  ).  جلدی6مجموعه  (تاریخ اسالم ،)نامه ابوذر غفاری زندگی(سکوت ربذه 

 را از یادنامه  گذاری کرده است و فصل معادیخواه همچنین بانک اطالعات تاریخ معاصر ایران را پایه    
  . کند  به مسئولیت خود منتشر می1362سال 

 ،  انـداز ایـران     چـشم ؛  655، شمــ    جمهوری اسالمی ؛  60،  18835 ، شمـ    زن روز ؛  1605، شمـ   طالعاتا(
   )25ـ10، 30شمـ 

   . شناختجزوهـ  8
» باختران«سرای مقدماتی   التحصیل دانش   او فارغ . شد   در شهر نهاوند زاده      1316محمد طالبیان به سال     ـ  9

 سیاسی مـشغول    -جا به فعالیتهای تبلیغی مذهبی      مانبود، و در ه   » قصر شیرین «و مدتی آموزگار مدارس     
سرای عالی تهران آمد، امـا بـه سـبب فعالیتهـای سیاسـی و                 سپس برای طی دوره مدیریت به دانش      . شد  

در مـساجد اصـفهان جلـسات       . با تالش دوباره وارد دانـشگاه اصـفهان شـد         . اش اخراج گردید    مبارزاتی
کتابخانـه  «،  »مهدیـه «ه به نهاوند بازگـشت، مدرسـه ملـی          آموزش سیاسی برگزار کرد و پس از چندی ک        

در همین انجمن اسـالمی شـکل       » ابوذر«گروه  . را دایر کرد  » انجمن اسالمی محصلین  «و  » عمومی مهدیه 
طالبیان به سبب فعالیت در این گروه مبارز دستگیر و به سـختی شـکنجه شـد و از ناحیـه کمـر                       . گرفت

 شد   حالی که در بیمارستان بستری بود به ده سال زندان محکوم         او در . دچار آسیب دیدگی جدی گردید    
پس از پیروزی انقالب اسالمی مـدتی شـهردار نهاونـد و از اعـضای               .  از زندان آزاد گردید    1357اما در   

او یکی از اسـرای     . فعال حزب جمهوری اسالمی و عضو شورای سرپرستی کمیته امداد امام خمینی بود            
دسـت نیامـده و از جملـه     عراق بود که تا کنون از سرنوشتش خبر صـحیحی بـه   ایرانی در دست بعثیون     
   .آید مفقودین به حساب می

تحـصیالت ابتـدایی و     .  در گرگـان بـه دنیـا آمـد         1322محمد محمدی فرزند محمدهادی به سـال        ـ  10
زان آمـو   آغاز فعالیتهای مذهبی و سیاسـی او در انجمـن اسـالمی دانـش             . متوسطه را در این شهر گذراند     

 در رشـته    1341بـه سـال     ) در گرگـان  (گرگان است، وی پس از اخذ دیپلم ادبی از دبیرستان ایرانـشهر             
 در مقطـع  1349 تـا    1347از سـال    .  لیـسانس گرفـت    1345شد و در سال       حقوق دانشگاه تهران پذیرفته   

ین  به عضویت سـازمان مجاهـد    1347او در سال    . لیسانس رشته حقوق قضایی مشغول تحصیل بود        فوق
نام وی پـس از ضـربه شـهریور         . خلق درآمد و درعین حال مشاور حقوقی وزارت آبادانی و مسکن بود           

 طی درگیری مـسلحانه دسـتگیر   1351 لو رفت و تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه در اردیبهشت          1350
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 در درگیـری بـا      1350 احمد رضـایی اسـت کـه در بهمـن            1351رزمان وی قبل از     از دوستان و هم   . شد

از آنجا کـه محمـدی در درگیـری مـسلحانه دسـتگیر و در منـزلش کلـت و                    . مأمورین به شهادت رسید   
 بود، در دادگاه بدوی به سه بار اعدام محکوم شـد، امـا در دادگـاه تجدیـدنظر ایـن                      مسلسل کشف شده  

  .یافت حکم به پانزده سال زندان تقلیل
، 1352دهقـانی از زنـدان در نـوروز    همسر وی عفت موسوی نیز به دلیل مشارکت در فرار اشـرف   

) 1357سال  (این زوج تا پیروزی انقالب اسالمی       .  دستگیر شد  1353گرفت و در سال       تحت تعقیب قرار  
در . طباطبایی درآمد  به عضویت هیئت علمی دانشگاه عالمه      1358محمدی در سال    . بردند  سر  در زندان به  

 بود و پس از آن به محیط دانشگاهی بازگـشت و            دورۀ اول مجلس شورای اسالمی نماینده مردم گرگان       
حقوق ( با بورسیه وزارت علوم برای تحصیل به انگلستان رفت و در رشته حقوق عمومی              1377در سال   
در دانـشکده حقـوق دانـشگاه عالمـه         » حقـوق اساسـی   «او اکنـون بـه تـدریس        . دکتری گرفت ) اساسی

  .طباطبایی مشغول است
، 33 ش   اتحـاد جـوان،   ؛ مصاحبه با محمد محمدی، مجله       8/9/1383 گفتگوی تلفنی با محمد محمدی،    (
1/6/1359(   

 دریکی از روستاهای برازجان متولـد شـد پـس از اخـذ دیـپلم                1318محمدمهدی جعفری به سال     ـ  11
سپس به تهران آمد و در      .  در رشته ادبیات لیسانس گرفت     1340دردانشگاه شیراز پذیرفته شد و در سال        

صیل کرد اما به خاطر ارتباطاتش با نهضت آزادی دستگیر و به چهـار سـال زنـدان                  سرای عالی تح    دانش
اهللا طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداهللا سحابی هم بنـد و هـم      او در زندان با آیت    . محکوم شد 
 ولی در این دوره تفسیرهای قرآن آقای طالقانی را جمع آوری و تنظیم کرد که بعدها تحـت           . پرونده بود 

وی پس از آزادی از زندان، مدتی به کارهـای مطبوعـاتی و تحقیقـاتی               .  منتشر شد  پرتوی از قرآن   عنوان
لیسانس خود را درسـال    به تحصیل در رشته ادبیات عرب پرداخت و رساله فوق   1352از سال   . پرداخت

خـذ دانـشنامه    همچنین وی برای ا   . ارایه کرد »البالغه  پژوهشی در اسناد و مدارک نهج     « تحت عنوان  1354
 در رشته فرهنگ عربی و علـوم        1357 را انتخاب کرد و در سال        البالغه  نهجای از     دکتری، تصحیح نسخه  

 58 به عنوان پژوهشگر وارد فرهنگستان زبان ایران شـد و در سـال               55او در سال    . قرآنی دکتری گرفت  
 دشتستان در دوره اول مجلس       به عنوان نماینده مردم    59برای تدریس به دانشگاه تهران رفت و در سال          

از او تا کنون آثار بسیاری در       .  به دانشگاه شیراز منتقل شد     1367او از سال    . شورای اسالمی انتخاب شد   
   . و قرآن پژوهی به چاپ رسیده استالبالغه نهجزمینه 

   .کند شاهی این موضوع و انتساب این جمله به آقای ربانی را رد می البته آقای عزتـ 12
اهللا العظمی بروجردی در جلوگیری از حکم اعدام          ظور آقای معادیخواه، قاطعیت نشان ندادن آیت      منـ  13

   .شهید نواب صفوی و دیگر یارانش است
مند  ، از سال دوم دبیرستان به فعالیتهای سیاسی عالقه است در تهران 1327فر متولد    جالل صمصامی ـ  14

» خداپرسـتان سوسیالیـست   « سـه سـال بـا حـزب          شد و فعالیت تشکیالتی خود را آغاز کـرد و حـدود           
. پس از آن به سربازی رفت و به دلیل درگیری با مافوق خود به زنـدان افتـاد                 . همکاری و ارتباط داشت   

آشنا شد و بعـد از بیـرون آمـدن از           ) یکی از ضاربین سرتیپ طاهری    (او در زندان با محمد باقر عباسی        
 دستگیر و به حبس ابد محکوم       1351او در مرداد    . رتبط شد زندان و از طریق وی با سازمان مجاهدین م        

   .شد
در چهـار سـالگی     . ای مـذهبی در قـزوین متولـد شـد            در خانواده  1312محمدعلی رجایی در سال     ـ  15

اش مجبـور     از چهارده سالگی برای تأمین معاش خـانواده       . وری ساده بود از دست داد       پدرش را که پیشه   
فروشـی    مـدتی را بـه دسـت      . فروشان به شاگردی پرداخت     بتدا در بازار آهن   ا. به کار شد و به تهران آمد      

از این زمان با فـداییان اسـالم   . گذراند و از هفده سالگی به طور پیمانی به استخدام نیروی هوایی درآمد         
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رجـایی بـه دلیـل    .  تحصیالت دبیرسـتانی را در رشـته ریاضـی بـه پایـان رسـاند      1332مرتبط شد و در    

لیه رژیم شاه از نیروی هوایی تصفیه و به نیروی زمینی منتقل شد ولی به دلیل اعتراض بـه                   فعالیتهایش ع 
 از ارتش استعفا کرد و در بیجـار         1334این تصمیم و نیز فرار از آلودگیهای محیط اجتماعی آن روز، در             

صیل سـرای مقـدماتی بـه ادامـه تحـ      یک سال بعد به تهران آمد و در دانـش . به شغل معلمی مشغول شد 
 لیـسانس  1338در سـال  . اهللا طالقانی در مسجد هدایت آشـنا شـد    در این سالها با مرحوم آیت     . پرداخت

گرفت و مدت کوتاهی در مالیر و پس از آن در خوانسار به عنوان دبیر دبیرستان مشغول کار شد، ولـی                     
زمـان،     طـور هـم    پس از مدتی استعفا کرد و به تهران آمد و در مدرسه کمال به تدریس پرداخـت و بـه                   

 بـه   1342 اردیبهـشت سـال      11شهید رجـایی در     . را نیز آغاز کرد   ) فوق لیسانس (تحصیل در رشته آمار     
پس از آزادی، تدریس و فعالیتهای سیاسـی را ادامـه داد و در       . اتهام پخش اعالمیه دستگیر و زندانی شد      

در شـشم آذرمـاه     . بـی پرداخـت    برای مدتی به خارج از کشور رفت و به ارزیابی فعالیتهـای انقال             1350
او . های توانفرسا، به پنج سال زندان محکـوم شـد            به وسیله ساواک دستگیر شد و پس از شکنجه         1353

 از زندان آزاد شد و با پیروزی انقالب اسـالمی بـه عنـوان معـاون وزارت                  1357در روز عید غدیر سال      
رئیس جمهوری انجام وظیفه کرد و      وزیر و     آموزش و پرورش، کفیل وزارت آموزش و پرورش، نخست        

 – با انفجار ساختمان نخست وزیری توسط سازمان مجاهدین خلق ایـران               1360در روز هشتم شهریور     
  .  به شهادت رسید–منافقین 

   )203 و 202، ج سوم، روزشمار انقالب اسالمی(
راه ) نعتی شـریف  ص( به دانشگاه صنعتی آریامهر      1351محمدصادق نوروزی، اهل دماوند، در سال       ـ  16

او .  در دانشگاه و در ارتباط با شهید حسین زینعلی به گـروه مهـدویون وصـل شـد                  1353یافت به سال    
چـی و گلپایگـانی بـا مجاهـدین ارتبـاط             توسط افرادی چون پاک ایمان، حسین کرمانشاهی اصل، تخمه        

 تـا پیـروزی انقـالب     به دنبال اعترافات گسترده وحیـد افراختـه دسـتگیر شـد و    1354داشت و در آبان     
  . در زندان به سر برد1357اسالمی در سال 

   )4، 207، شمـ عصر ما؛ 42-41 ، 5خاطرات صادق نوروزی، نوار شماره (
 درتهـران متولـد شـد، اواصـالتاً تبریـزی و            1331الکتاب خیابانی فرزند عباس به سـال          ملک  مهدی  ـ  17

ران میرزا کوچک خان جنگلی درنهـضت جنگـل       الکتاب خیابانی از زمره یا      پدربزرگش حسین قلی ملک   
مهدی تحصیالت ابتدایی را در مدارس تشویق و عرفان گذراند، اما برای تحـصیالت متوسـطه بـه                   . بود

او با شـرکت    .دلیل اشتغال به کار مجبور به تحصیل درمدارس شبانه شد و در رشته ریاضی دیپلم گرفت               
مند شد و بـا تعـدادی از دوسـتان خـود گـروه               عالقه در جلسات و هیئتهای مذهبی به فعالیتهای سیاسی       

 ازطریـق کـاظم ذوالنـوار بـا     1347وی به سـال    . را تشکیل داد  ) حزب کارگران مسلمان ایران   (،  »حکما«
سازمان مجاهدین خلق آشنا شد و به آنان پیوست ودر ادامه تعدادی از گروه حکما نیز به ایـن سـازمان                     

ت و تعمیر سالح و نارنجک مبادرت داشت و در محیطهای کـارگری  او در سازمان به امر ساخ    . پیوستند
پرداخت، از این رو از جملـه فعـالین جنـبش             با توزیع اعالمیه و جزوه به روشنگری جامعه کارگری می         

  .آید کارگری به حساب می
ترین وجهی در کمیته مشترک ضد خرابکاری شکنجه شـد، کـه               دستگیر و به شدید    1351او در آذر    

  .است ها در بدن وی باقی  آثار و جراحتهای ناشی از آن شکنجههمچنان
الکتاب پس از پیـروزی انقـالب         ملک.  دستگیر و پس از مدتی آزاد شد       56او یک بار دیگر در سال       

   .اسالمی، به فعالیت در جامعه کارگری بازگشت و اکنون عضو هیئت مدیره مگا موتور است
 احمد زخمی ، دسـتگیر و بـه بیمارسـتان           1355 اردیبهشت   براساس خاطرات احمد احمد وقتی در     ـ  18

بینـد، کـه هفـت مـاه از بـستری شـدنش               شود، مهدی بخارایی را در تیر ماه آنجـا مـی            شهربانی برده می  
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هـم در   )  هفت مـاه بعـد     (1355گذشت؛ و اکنون این سؤال در ذهن متبادر است که  آیا او تا بهمن                  می

  ! بیمارستان شهربانی بود؟
   )424 ، ت احمد احمدخاطرا(

البته آقای شاهی معتقد است که این برنامه همان روز یا فردای آن روز از تلویزیون در زندان پخش                   ـ  19
کننـدگان در مراسـم و        و این کار بخارایی شاید سناریوی مجاهدین برای به سخره گـرفتن شـرکت             . شد
   .برداری از آن بود بهره
  .لس ششم رئیس دفتر آقای مهدی کروبی در مج∗

تحصیالت ابتدایی و   .  در خمینی شهر اصفهان به دنیا آمد       1333احمد سعادت فرزند محمد به سال       ـ  20
امریکا رفت تـا در  » واشنگتن ـ دیسی « به 1356متوسطه خود را در زادگاهش به پایان رساند و در سال 

ن در اعتـراض بـه برخـی        در همین زمان او به همراه تعدادی دیگر از ایرانیـا          . رشته پزشکی تحصیل کند   
آقـا    های داخل کشور نظیر دستگیریهای گسترده، درگیری و کشتار مسجد کرمان و شهادت حـاج                رویداد

پیمایی مقابل سفارت ایران در واشنگتن شـرکت کـرد کـه موجـب        در راه  …مصطفی خمینی در عراق و    
یران مبـارزات خـود را علیـه    وی با بازگشت به ا. هنگام او از امریکا شد دستگیری سعادت و اخراج زود 

 در کمیته انقالب اسالمی فعال بود و        1363رژیم شاه ادامه داد و پس از پیروزی انقالب اسالمی تا سال             
او پس از خروج از کمیته وارد حوزه کاری معدن و سنگ            . مدتی هم  معاون آموزش اطالعات آنجا بود       

   .شد
ر دانـشگاه صـنعتی شـریف از طریـق خلیـل             در دوره دانـشجویی د     1350اشرف ربیعـی در سـال       ـ  21

بـه دنبـال دسـتگیری    . طباطبایی به سازمان مجاهدین خلق مرتبط شد و به عضویت آن سـازمان در آمـد   
 از 52 او نیز دستگیر و به زندان افتاد، اما چندی بعـد آزاد شـد و دوبـاره در سـال                 51طباطبایی در سال    

در . فعالیت سیاسی و مبـارزاتی خـود را شـدت بخـشید    نوری به سازمان پیوست و  اکبر نبوی   طریق علی 
ایـن دو پـس از آزادی بـا هـم           .  ربیعی و نبوی هر دو دستگیر و به شدت شکنجه شـدند            52اواخر سال   

 براثر انفجـار در خانـه       1355اشرف در اردیبهشت    . ازدواج کردند و به فعالیت مبارزاتی خود ادامه دادند        
ست مأمورین کمیته مشترک دستگیر شد، ابتـدا بـه بیمارسـتان و             پایگاهی قزوین به شدت زخمی و به د       

  .بعد به زندان منتقل شد
پس از انحراف ایدئولوژیک سازمان، ربیعی به همراه نبوی و تعدادی دیگر از اعضای مسلمان از آن                 

 در  1355نبـوی در اسـفند      . را تـشکیل دادنـد    » فریاد خلق خاموش نـشدنی اسـت      « انشعاب کرده گروه    
 مسلحانه جان سپرد و اشرف چهارماهه حامله بود که دستگیر شد و فرزندش را سقط کـرد، او                   درگیری

در زندان به دنبال سیاستها و مواضع مسعود رجوی بود و در زندان زنان به عنوان لیـدر جنـاح طرفـدار                      
ـ                گفته. آمد  رجوی به حساب می    ت اند او در زندان چندان مسائل شرعی همچون نماز و حجـاب را رعای

. محکوم شد»  سال زندان35حبس ابد به اضافه «این زن عینکی مغرور و زیباروی در دادگاه به         . کرد  نمی
: سـجادی در خـاطراتش گفتـه اسـت        . حاالت و رفتار طغیانی او حکایت از توهم رهبری اشرف داشت          

ی بینـ   اش همـان موقـع پـیش        طلبـی   گرفت، با توجه به خـصوصیات رهبـری         اشرف عجوالنه تصمیم می   «
  ».کردم که او با رجوی ازدواج خواهد کرد و در موضع رهبری قرار خواهد گرفت می

 با مـسعود رجـوی     1358اشرف ربیعی با پیروزی انقالب اسالمی از زندان رهایی یافت و در تیرماه              
 و آغاز حرکتهای تروریستی     1360 خرداد   30پس از جریانات    . ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی شد       

صدر از کشور، اشرف به همراه موسـی          جاهدین علیه جمهوری اسالمی و خروج رجوی و بنی        سازمان م 
 در 1360 بهمـن  19خیابانی هدایت عملیات تروریستی داخل کشور را به عهده گرفتنـد و سـرانجام در               

  .ای تیمی در درگیری با نیروهای انقالب کشته شدند خانه
   )348 و 341 و 301  ؛ محتاج،214 ـ 212، خورشیدواره؛ سجادی، 425، خاطرات احمد احمد(
 



 

  آ
  533، 64/ آبادان

  434/ آبراهامیان، یراوند
، 195،  193،  17)/ ابزار شـکنجه  (آپولو  
196  ،282  ،283  ،284  ،320  ،321 ،
451  
  580)/ دبیرستان(آذر 

  433/ آذربایجان
  210/ آذرنیا
  566، 548، 477/ آرام

، 386، 385، 174، 120/ آرام، بهـــــرام
426،  544   ،546   ،565   ،566   ،568 ،
569  

  434/ آرژانتین
، 179)/ بازجوی کمیته مـشترک   (آرش  

194  ،196  ،199  ،277  ،285  ،286 ،
291 ،298 ،309 ،316 ،321 ،322  

  172)/ گروه(آرمان 
  86)/ نشریه(آرمان ملت 
  169/ آریانا، بهرام

  454/ آریانپور، امیرحسین

  49/ آزادیخواهان
  169/ آژدان قزیه، پروین

  479)/ ع(ستان مقدس امام رضا آ
  586، 83  ،82/ آسیا

  113/ آشتیان
  265/ آشتیانی

  جعفری همـدانی،   ←آشیخ غالمحسین   
  غالمحسین

  17/ آصفی، محمد
ــانی، عبــاس  ــا زم ، 96)/ ابوشــریف(آق

100 ،110 ،111 ،112 ،113  
  618/ اهللا آقا علیخانی، قدرت

  102/ آقارضا نجار
ــاس  ــاه، عب ، 389، 376، 368، 324/ آگ

390  
  388، 327/ احمد، شمس آل

  20/  سرورآالدپوش،
  110/ آلمان شرقی

، 321،  199،  195،  83)/ آلمانهـا (آلمان  
386  
  349/ سعود آل
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  198/ آلیاری، یوسف
  85/ آمستردام

  69/ آمل
  85/ آملی، میرزا هاشم

  347/ آموزش و پرورش اهواز
  566، 174)/ کتاب (…آنان که مرگ را

)/ کتـاب (آنچه یک انقالبی باید بدانـد       
266  

  321/ آونیسیان، آرزومان
  622/ آیت

  
  الف
  456/ ابراری

، 129،  128،  126،  120/ ابراری، حسن 
130  ،131  ،134  ،135  ،140  ،143 ،
159   ،160،  296   ،366   ،373   ،374 ،
375 ،376 ،385 ،388 ،389 ،390  

  388/ ابراری، محمداسماعیل
  ابراری، حسن  ←ابراری، محمدحسن 

  399، 230/ غالم زاده، ابراهیم
  514/ ابراهیمی، مختار

، 490،  349،  263/ چـی، مهـدی     ابریشم
492  

  328/ ابطحی، محمدعلی
  593/ سینا ابن
  281/ ملجم ابن

  83/ ابوداود
  135)/ شاهی نام مستعار عزت(ابوذر 

  122)/ صحابه پیامبر(ابوذر غفاری 
  آقا زمانی، عباس ←ابوشریف 

  یاسر عرفات ←ابوعمار 
  241/ ابولهب

  محمود عباس ←ابومازن 
  432، 427/ ابونضال

  197/ ابهر
  398، 212، 15/ اپورتونیست

  340/ اتاق اسقفهای کمونیست
  422)/ 5اتاق شماره (اتاق بزرگ 
  196/ اتاق تمشیت
  196/ اتاق حسینی
، 408  ،407،  406)/ 2اتاق  (اتاق دوئیها   

413 ،414 ،422  
  636)/ مجله(اتحاد جوان 

اتحادیه مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر  
  172)/ گروه(
  198/ تحادیه، مریما

  84/ اتوپیا
  477، 461/ عشری، ابوالقاسم اثنی

  570/ احسان
ــد  ــد، احم ، 113، 112، 110، 88/ احم

114،  434،  545 ،565 ،637  
  570/ احمدآباد

، 105، 88/ احمــدزاده هــروی، مــسعود
596  

  564، 171/ احمدی روحانی، حسین
  532)/ اهللا آیت(احمدی میانجی 

  567، 547، 546/ احمدیان
  618/ احیاء، قربانعلی

  618/ پور مهرام، رحیم اخالقی
  95)/ گروه(اخوان المسلمین 



  
  
  
  

  805 □ فهرست اعالم
  633، 583، 88، 80، 55/ اخوت، حمید
  633/ اخوت، سعید

  77/ اداره آگاهی تهران
  اداره کل سوم ←اداره امنیت داخلی 

  59/ اداره امنیت
  76/ اداره ثبت دماوند

ــش  ــن (اداره دوم ارت ، 195، 81)/ 2رک
621  

  195/ داره دوم ژاندارمریا
  195/ اداره دوم شهربانی
  76/ اداره ساواک دماوند

اداره کـل   (اداره ضد جاسوسی ساواک     
  347، 346)/ هشتم

  195/ اداره کل اطالعات شهربانی
)/ اداره امنیـت داخلـی    (اداره کل سـوم     

81 ،195 ،196 ،347 ،348 ،384  
  77/ اداره کل نظمیه

سوسی اداره ضد جا   ←اداره کل هشتم    
  ساواک
  113، 62، 61/ اراک

  171، 31)/ اهللا آیت(اراکی، محمدعلی 
  622)/ گروه(ارتش آزادیبخش ایران 

  84/ ارتش سرخ شوروی
، 173، 195، 48، 32)/ ارتــشی(ارتــش 

317  ،320  ،466  ،474  ،483  ،484 ،
488 ،529 ،531  
  ،542  ،432،   427،   425،   83/ اردن
565 ،566،  83  

  46/ اردوگاه اجباری
  430/ ارکانی، عبداهللا

  268، 171، 169، 112، 88/ اروپا
  434/ اروگوئه
  478، 425، 253)/ رضائیه(ارومیه 

  262/ اروند رود
  83)/ کتاب(المقدس تا مونیخ  از بیت

)/ کتـاب (از نهضت آزادی تا مجاهدین      
166 ،473  

ــنگ   ــدی، هوشـ ــوچهری  ←ازغنـ منـ
  )ازغندی(

  348/ اژئیان، رضا
  348/  علی اژئیان،

  579/ تاد آقااس
، 52،  51)/ شـیرودی (استادیوم امجدیه   

53 ،84 ،578  
  593، 553، 302/ استالین

  127/ استانداری اصفهان
  84)/ تیم فوتبال(استقالل 

)/ کتــاب(اســتقالل، فرهنــگ و توســعه 
112  

  599)/ کتاب(اسطوره مقاومت 
  198)/ روستایی در همدان(اسدآباد 

  530/ اسدی، علی
، 52، 51، 48، 40، 39، 19/ اســــرائیل

53 ،82 ،83 ،84 ،85 ،112 ،115 ،169 ،
268   ،327   ،348   ،384،  578   ،582 ،
583  

  87/ ، پروانهیاسکندر
  570)/ کتاب(اسالم، پیشرو نهضتها 
، 467،  430،  78/ اسالمی، محمدصـادق  

469 ،470 ،485  
  



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 806

  639/ اسالمی، عبداهللا
  618/ اسالمیه، محمد ربیع

)/ بـازجوی کمیتـه مـشترک     (اسماعیلی  
179  

ــال  ــماعیلی، جمـ ــه (اسـ ــروف بـ معـ
، 519، 518، 517، 516)/ اصـــــفهانی

520 ،521 ،522 ،627 ،629  
  506/ اشجع، خلیل

  475/ اشجع، محمود
  423/ اشراقی، حمیدرضا

، 128، 71/ اشــرف خراســانی، حــسین
167 ،450  

، 167،  87/ اشرف خراسانی، محمدعلی  
577 ،581  

زاده دهقـانی،     اشـرف  ←اشرف دهقانی   
  ربابه

  638، 542/ اشرف
  386/ اشرف، حمید

ــه اشــرف ــانی، رباب ، 115  ،88/ زاده دهق
323 ،324 ،325  

، 363،  199/ زاده کرمـانی، منیـژه      اشرف
386 ،567  

   386/ زاده کرمانی، جواد اشرف
)/ اهللا  آیـت (اشرفی اصـفهانی، عطـاءاهللا      

196  
  434/ اشکور

ــوا   ــحاب فت ــا(اص   ،401، 91)/ فتوائیه
402  ،403  ،404  ،405  ،408  ،410 ،
422 ،428  

  اصغر قاتل ←اصغر بامیه 

  77، 28/ اصغر قاتل
، 90، 87، 86، 78، 47، 18/ اصــــفهان

109  ،127  ،128  ،129  ،156  ،157 ،
159  ،167  ،188  ،197  ،198  ،259 ،
240  ،365  ،368  ،369  ،370  ،423 ،
426  ،474  ،497  ،532  ،548  ،565 ،
569  ،581  ،582  ،583  ،627  ،629 ،
635 ،638  
  اسماعیلی، جمال ←هانی، جمال اصف

  80/ اصفهانی، سیدابوالحسن
  79)/ هیئت(اصفهانیها 

  81، 46/ اصالحات ارضی
  593)/ کتاب(اصول و عقاید شیعه 

  322/ اطالعات شهربانی
  517، 516/ اطالعات کمیته انقالب

  499/ وزیری اطالعات نخست
  338/ اعتصاب غذا

  218/ اعتصاب
، 214، 209، 208/ اعتــصاب مالقــات 

216 ،217  
  618/ اعتمادی، یداهللا
  82، 79/ اعدام انقالبی

  401)/ دکتر(اعظمی 
  387، 321/ لرستانی، هوشنگ اعظمی
  پهلوی، محمدرضا ←حضرت  اعلی

  585/ اف برلیمر، آندره
  609، 243  ،114/ افتخاری، مهدی

  474  ،91/ ای، کاظم افجه
  افراخته، وحید ←افراخته، رحمان 
  385/ افراخته، سعید
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  391/ افراخته، ناهید

ــد  ــه، وحی ــامی  (افراخت ــا اس ــان ب رحم
، 90)/ مستعار بهمن، وحید، حر، بابـک     

120  ،121  ،123  ،124  ،128  ،132 ،
133  ،135  ،136  ،137  ،138  ،140 ،
146  ،148  ،159  ،160  ،167  ،170 ،
179  ،194  ،296  ،357  ،358  ،359 ،
360   ،363   ،364   ،366   ،367،  368 ،
370  ،371  ،372  ،373  ،374  ،375 ،
376  ،380  ،385  ،386  ،389  ،391 ،
431،  456   ،461   ،471   ،502   ،546 ،
547  ،549  ،550  ،551  ،568  ،569 ،
637  

  172/ افراز، بهجت
  389/ افراز، رفعت
  172/ افراز، محبوبه

  586، 585/ افریقا
  548/ افسریه

ــشار  ــرگرد(افـ ، 403، 338، 336)/ سـ
404 ،501 ،502  

، 81،  40)/ سرهنگ(افضلی، محمدعلی   
152 ،153 ،173  

  324، 113/ افغانستان
  321/ افونسا

  529/ اقامتگاه امام خمینی
  34/ اقبال

  556)/ کتاب(اقتصاد به زبان ساده 
  109)/ کتاب(اقتصادنا 

  530/ اقرلو، حسن
  87/ اکباتانی، حسن

  

  87، 55/ اصغر اکباتانی، علی
  اصغر اکباتانی، علی ←اکباتانی، ناصر 

  634/ اکبری آهنگر، محمد
مـصلحتی،   ←البصام مصلحتی، فاضـل     

  فاضل
  523، 82/ الجزایر
  82/ الجزیره

  131  ،61)/ گروه(الصاعقه 
ــتح  ــروه(الفـ ، 131، 121، 82، 61)/ گـ

167 ،174 ،539 ،540 ،565  
  83/ المپیک مونیخ

  618/ وردی، محمد اهللا
  235)/ کتاب(المعجم 
  235)/ کتاب(المنجد 

  485، 120، 88، 76/ الویری، مرتضی
  530، 499، 47/ الیگودرز

  169/ 6. آی. ام
  540/ امارات متحده عربی

ــسین   ــام ح ، 220  ،32، 24، 23)/ ع(ام
221 ،280 ،302 ،444  

، 38،  34،  33،  32،  31،  30/ امام خمینی 
41 ،47 ،48 ،72 ،73 ،77 ،78 ، 79 ،80 ،
82 ،85 ،86 ،87،  89،  172 ،262 ،263 ،

265  ،269  ،281  ،328  ،349  ،368 ،
390  ،403  ،423  ،429  ،433  ،434 ،
462  ،463  ،466  ،467  ،469  ،472 ،
476  ،479  ،484  ،485  ،487  ،490 ،
492  ،493  ،501  ،512  ،515  ،516 ،
528  ،529  ،530  ،557  ،558  ،559 ،
562  ،581  ،592  ،594  ،597  ،599 ،
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604  ،606  ،607  ،618  ،634  ،635 ،
639  

  559، 557، 298، 233)/ عج(امام زمان 
، 327،  302،  281،  635)/ ع(ی  امام علـ  

522  
  478)/ کرج(زاده طاهر  امام

، 76)/ اهللا  آیـت (امامی کاشـانی، محمـد      
198  

، 32،  31/ امانی همـدانی، محمدصـادق    
35 ،47 ،78 ،79 ،429  

  78/ امانی همدانی، شیخ احمد
  429/ امانی همدانی، صدیقه

  507، 506/ امانی، جواد
  516، 508  ،506/ امانی، سعید

  71/  هادیامانی،
  89، 71، 35/ امانی، هاشم

)/ جـزوه (امر به معروف و نهی از منکر        
48  

، 44،  38)/ امریکایی، امریکائیها (امریکا  
81  ،83  ،85  ،253  ،259  ،267  ،268 ،

292  ،324  ،348  ،370  ،384  ،461 ،
463  ،472  ،491  ،528  ،529  ،553 ،
554  ،555  ،575  ،579  ،582  ،584 ،
585 ،586 ،624 ،633 ،638  

  260/ امریکای جنوبی
 ، 260،  259)/ مرکـزی (امریکای التـین    

553 ،579 ،582 ،585 ،586  
  580، 80/ امیرخوانساری، قاسم

  73/ امیرحسینی، سیدمحسن
  77/ آباد امین

  79/ الدوله مسجد امین

  86)/ قرارداد(امینی ـ پیچ 
  584، 81/ امینی، علی

  197، 194/  فاطمه امینی،
  84/  مسعود امینی،
  85/ اضهانتف

  112/ انجمن اسالمی دانشجویان اروپا
  425/ انجمن اسالمی دانشجویان

، 478/ انجمن اسالمی دانـشگاه تهـران     
479 ،619 ،639  

  635/ انجمن اسالمی محصلین
، 470،  386،  348،  111/ انجمن حجتیه 

488 ،529  
  452/ انجمن حمایت از زندانیان

انجمـــن دانـــشجویان ایرانـــی مقـــیم 
  387/ انگلستان

  529/ نجمنهای اسالمی نیروی هوائیا
الیحـه   ← انجمنهای ایـالتی و والیتـی     

  انجمنهای ایالتی و والیتی
ــدرزگو، ســیدعلی ، 324  ،140، 180/ ان

639 ،80  
  399، 267، 252/ اندوری، عبداهللا

  65/ انزلی
، 546)/ کتـاب (انسان چگونه غول شد     

556  
)/ کتـاب  ( اسـت  نسل میمـون  از  انسان  

546  
های مغرب زمین     و فلسفه انسان، اسالم   

  571)/ کتاب(
  431/ انستیتو تکنولوژی

  532)/ اهللا آیت(انصاری 
  450/ انصاری



  
  
  
  

  809 □ فهرست اعالم
  581/ انصاری، عباس

  267)/ کتاب(انقالب 
انقالب اسالمی و سازماندهی اجتماعی     

  82)/ کتاب(
، 79،  69،  19،  14،  13/ انقالب اسالمی 

80  ،81  ،82  ،87  ،88  ،91  ،205  ،347 ،
349   ،385   ،387، 388   ،390   ،391 ،
426  ،427  ،428  ،429  ،430  ،431 ،
433 ،434  

  321/ 1977انقالب اکتبر 
  42/ انقالب الجزایر

  260/ انقالب ایدئولوژیک
  252/ انقالب چین

  252/ انقالب شوروی
  82)/ رساله(انقالب تکاملی اسالم 

ــفید ، 143، 141، 81، 46/ انقـــالب سـ
197 ،309 ،373 ،434  

  266/ انقالب مشروطیت ایران
ــستان ــیس/ انگل ، 259، 197، 172/ انگل

268 ،293 ،387 ،472 ،540 ،584  
  370/ انگلیسیها

، 71)/ الـدین   محیـی (انواری، محمدباقر   
230  ،231  ،245  ،265  ،400  ،404 ،
600  ،605  ،611  ،612  ،614  ،615 ،
617 ،619  

  73/ اوشان فشم
  618/ اوالد  اعظمی، اسداهللا

  617 /اوالد اعظمی قادیکالیی، احمد
  531، 376، 198، 64/ اهواز
  115)/ شاگرد اشرف دهقانی(ایپک 
  265، 259، 205/ ایتالیا

  386/ ایران آزاد
  321)/ کتاب (…ایران و اقتباسها

، 54، 53، 51، 37، 33، 31، 19/ ایـــران
80  ،81  ،82  ،83  ،84  ،85  ،86  ،87،  

213  ،253  ،259  ،263  ،264  ،293،  
321  ،349  ،370  ،372  ،388  ،425 ،
428  ،434  ،461  ،462  ،472  ،478 ،
490   ،491،  540   ،570   ،575   ،578 ،
579 ،582 ،583 ،584 ،586 ،634  

  509، 486)/ اهللا آیت(ایروانی 
  253، 232/ پناه، اکبر ایزد

  399/ ایزدی، اصغر
  473/ ایالم

  169/ اینتلیجنت سرویس
  
  ب

  607/ بابایی، علی
  69/ بابل

  67/ بابلسر
  433)/ فرقه(بابیت 

  635  ،533/ خترانبا
  بادامچیان ←بادامچی 

، 404،  401،  78،  36/ بادامچیان، اسداهللا 
413  ،429  ،469  ،502  ،507  ،508 ،
525  ،597  ،599  ،600  ،609  ،611 ،
612  

  525/ بادامچیان، اکبر
  36/ بادامچیان، حاج محمدباقر

  507)/ حاج(بادامچیان، محمدباقر 
  197/ باروتی، عصمت
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  بازار تهران ←بازار 
  636/ فروشان بازار آهن
  135/ الحرمین بازار بین

  432/ بازار تبریز
، 50،  45،  32،  31،  30،  29/ بازار تهران 

55 ،58 ،59 ،60 ،65 ،71 ،77 ،78 ،82،  
428 ،634  

  82/ بازار جعفری
  46/ بازار سیداسماعیل

  142/ بازار گلوبندک
  134/ بازار مسگرها
  38/ بازار مولوی

  545/ بازار نوروزخان
  59/ بازارچه سعادت

  86/ بازپرس وزارت عدلیه
/ بازپرسی واحد تحقیقـات کـل کمیتـه       

488  
، 60، 47)/ مهنــدس( مهــدی  بازرگــان،

87 ،140 ،217 ،235 ،469 ،472 ،484 ،
537 ،539 ،563 ،570 ،614 ،636  

  431/ بازرگان، پوران
  218، 217/ بازرگان، عبدالعلی

ــن ــانی، بهمـ ، 425، 399، 396/ بازرگـ
426،  547 ،558 ،568 ،594  

  425/ بازرگانی، محمد
  571)/ کتاب(بازگشت به خویشتن 
  561)/ مقاله(بازگشت به خویشتن 

  346/ باغ اوین
  195/ باغ ملی

  346/ باغ مهران
  316/ باقری، محمدعلی

، 485)/ اهللا  آیـت (کنی، محمدباقر     باقری
487  ،494  ،509  ،511  ،514  ،517 ،
521 ،529 ،628 ،630  

  568، 425/ باکری، علی
  431، 390، 323، 87)/ نشریه(بامداد 

  267، 253/ بانک ایران و انگلیس
  169/ بانک ساختمانی

، 36)/ االسالم  حجت(باهنر، محمدجواد   
428 ،476 ،501 ،529 ،607 ،635  

، 224، 223، 218، 217، 90/ بـــایکوت
226 ،254  

، 109،  95/ بجنوردی، سـیدمحمدکاظم  
110 ،459 ،476  
  433)/ کتاب (االنوار بحار

  174)/ مقاله(بحران در سازمان 
  293/ بحرین
  638/ بخارایی

  430، 79، 35، 34/ بخارایی، محمد
  617، 616، 430، 405/  مهدی بخارایی،

  199)/ کتاب(بختکهای شریر 
  347/ بختیار، تیمور
  472/ بختیار، شاپور

ــدیع ــان بـ ، 564، 552، 543، 79/ زادگـ
565  

، 108، 107/ اصــغر زادگــان، علــی بـدیع 
177    ،243،  426،  473،  537    ،543 ،
564 ،565  

  514/ براتچی، اکبر
  536، 546  ،466/ برازجان

ــالم    ــی در اس ــای روان ــی مالکه بررس
  90)/ کتاب(
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  84/ برژنف، لئونید

  167)/ کتاب(برفراز خلیج فارس 
  373/ ای شیراز برق منطقه
  387، 321، 77/ بروجرد

 )/اهللا  آیـت (سیدمحمدحسین    بروجردی،
30  ،31  ،79  ،85،  171  ،433  ،434 ،

636،  528  
  اصغر قاتل ←اصغر  بروجردی، علی
  77/ میرزا بروجردی، علی

ــانی، احمــدعلی ، 619، 618، 532/ بره
625 ،632 ،633 ،639  
  225/ بریده

  506/ بزرگراه آهنگ
  506/ بزرگراه شهید محالتی

  102/ بستنی فروشی اکبرمشدی
  513/ محمد بشارتی، علی

  199، 198، 192/  طیفوربطحایی،
  357/ بطحایی، محسن

  78، 31)/ نشریه(بعثت 
، 263،  262)/ حزب بعث عـراق   (بعثیها  

427 ،432  
  174، 114، 77/ بغداد

  486)/ روحانی(بکائی 
  433/ بالدی، سیدعبداهللا

  570/ الدین بلخی، صفی
  83/ بلژیک

  264  ،564)/ کشاورز(بلوار الیزابت 
، 247، 244، 243/ بناســازنوری، احمــد

255 ،547 ،558  
  18/ بنای کاله فرنگی

  253/ بنایی، رحیم

  321/ بندر انزلی
  68، 67، 66، 65/ بندر پهلوی
  432/ بندر لنگه
  570، 432، 427، 174، 70/ بندرعباس

  84/ بن گورین، دیوید
  491/ بنیاد پهلوی

  635/ بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران
  429/ بنیاد سینمایی فارابی

  18/ شهیدبنیاد 
  636/ بنیاد شهید گلپایگان

، 110،  79/ بنیاد مستضعفان و جانبـازان    
166 ،169،  321  

  533/ بنیاد مسکن آبادان
، 263،  169)/ سید(صدر، ابوالحسن     بنی

491 ،496 ،638  
  263/ صدر، فیروزه بنی

  434/ بوئینس آیرس
  122، 82، 49/ بوپاشا، جمیله

  235، 231، 15/ بورژوا
  528/ بوکان

  433، 349)/ بهائیان(ائیت به
  269/ بهادران، مهدی
  618/ بهامین، داود

  40)/ مذهب(بهایی 
  528  ،61/ بهبهان

  199)/ اهللا آیت(بهبهانی، سیدعبداهللا 
  19/ اهللا بهبودی، هدایت

  418، 332/ بهداری اوین
  332/ بهداری قصر
  503، 470، 468، 323/ بهشت زهرا

  )/ اهللا آیت(بهشتی، سیدمحمدحسینی 
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197  ،254  ،468  ،469  ،484  ،489 ،
496 ،497 ،500 ،515،  626  

ــشتی، ــا بهـ ، 157، 156، 119/  علیرضـ
161 ،165 ،173  

  328/ بهشهر
  606، 605، 603/ » پاکی نجس ـ«بیانیه 
  637/ بیجار
  432، 427، 83/ بیروت

  77)/ محله(سیم  بی
  610/ بیگدلی، باقر

  617/ بیگزادی، محمد
  320/ بیمارستان امام خمینی

  478/ بیمارستان ایرانمهر
  361/ حصار بیمارستان سرخه

  498، 463/ بیمارستان سوم شعبان
  569، 170، 137/ بیمارستان سینا

، 158،  153،  152/ بیمارستان شـهربانی  
323 ،430،  569 ،638  

  622، 497/ بیمارستان طرفه
  86/ بیمارستان نجمیه

  
  پ

  79، 78/ پاچنار
  431)/ باغ شاه(پادگان حر 

  114/ دگان کرجپا
  501/ پادگان کمیته

  62، 60/ پادگان نیروی هوایی
  529/ عصر پادگان ولی
  490/ پارک خزانه
  170، 169، 137/ پارک شهر

  77/ پارک الله
  537/ پارلمان

، 347  ،269، 263، 172، 171/ پـــاریس
349،  469 ،570،  87 ،88  

  617/ علی پاسدار، ایمان
  637/ ایمان، عباس پاک

  346/ پاکروان
  528  ،265  ،113، 112/ پاکستان

، 384،  252)/ شکری(نژاد، شکراهللا     پاک
504 ،531،  532  
  143/ پامنار

، 428،  427،  425/ پایگاه سازمان الفـتح   
432  

  174/ پایگاه فلسطینی ابوعامر
  529/  هوائی نوژه پایگاه

  261/ پاینده، علی
  84/ پراگ

  636، 236)/ کتاب(پرتوی از قرآن 
  384، 378/ اهی ایرانپرچم شاهنش

پـــشتیبانی ســـپاه پاســـداران انقـــالب 
  166/ اسالمی

  389/ پل سیدخندان
  83/ پلیس امنیتی آلمان

  540/ پلیس انگلستان
  77/ پلیس راه

  543، 542، 540، 539/ پلیس
  498)/ دکتر(پیمان 

  83/ پناهندگان فلسطینی
  430/ پنج گلوله برای شاه

  116)/ شعر(پنجه برگها آویزان است 
  



  
  
  
  

  813 □ فهرست اعالم
  252/ پورجعفری، اکبر
  568/ پورسعیدی، جواد
  388، 265/ پورکاشانی، منصور

  205)/ سرگرد(پورکمیلیان 
  575/ پورمنصوری

  577، 575  ،14/ پورمنصوری، ابراهیم
  575/ اهللا پورمنصوری، ذبیح

  348، 177، 166/ پهلوی، اشرف
  47/ پهلوی، علیرضا

، 30،  25،  24)/ شاه(پهلوی، محمدرضا   
33 ،34 ،37، 38 ،39 ،40 ،47 ،56 ،67 ،
81  ،85  ،86  ،169  ،196  ،198  ،206 ،

215  ،228  ،239  ،240  ،242  ،264 ،
293  ،368  ،373  ،377  ،378  ،385 ،
388   ،417   ،430   ،433   ،434،  455 ،
471 ،472 ،492 ،529 ،532  

  565)/ قوام ( نیا، شهرام پهلوی 
  266)/ نشریه(پیام  دانشجو 

  522  ،241، 123، 72)/ ص(پیامبر 
  582/ پیران، رحیم

  618/ پیرخضری، سیدعالءالدین
  429/ بین، حسین پیش
  478/ وری، جعفر پیشه

  86/ پیمان بغداد
   484/ پیمان سنتو
  484  ،84/ پیمان ورشو

  464)/ ژنرال(پینوشه 
  
  ت

  )تیم فوتبال(استقالل  ←تاج 

  635)/ کتاب(تاریخ اسالم 
  431/ تاریخ دنیای باستان

  266)/ ابکت(تاریخ سی ساله 
ــدایش ــه پی ــاب (…تاریخچ ، 172)/ کت

174،  386 ،566  
)/ کتـاب (تاریخچه مختـصر گروهکهـا      

166  ،172  ،173  ،174  ،350  ،385 ،
386 ،426 ،428،  532 ،569  

  197/ تاالر رودکی
  ،563  ،432،  112،  61)/ تبریـزی (تبریز  
637  

  532)/ اهللا آیت(تبریزی 
  20/ تبریزی، محمدصادق

  199 )/کتاب(تبعیدیها 
  348، 331/ های اوین تپه

  43/ تجریش
، 380، 377، 376/ تجریــشی، اســداهللا 

381 ،389 ،390 ،391   
  390/ تجریشی، حسین
  404/ تجریشی، مرتضی

  409/ تخته نرد
  637/ چی تخمه

  90/ اهللا تدین، فضل
  479/ تربت حیدریه

  430/ تربتی سنجابی، محمود
  166/ تربیت بدنی بنیاد جانبازان

  263/ ترشیزی
  169، 85، 41، 34/ ترکیه
  551)/ سرهنگ(ترمز 

  386، 385)/ سرهنگ(ترنرویل، جک 
  252/ تروتسکی



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 814

  388  ،197)/ کتاب(ترور شاه 
ــا جهــاد امــروز   ــرای تحــرک ی تــزی ب

  267)/ کتاب(
نامه انجمنهای ایالتی و والیتـی        تصویب

  الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی ←
  51/ تضاد طبقاتی

  205)/ سروان(چی  تعزیه
ــدین   ــدئولوژیک مرت ــر مواضــع ای تغیی

  418، 375)/ جزوه(
)/ کتــاب(تغییــر مواضــع ایــدئولوژیک 

547 ،566  
  546/ تفسیرالمیزان

بازجو و سر بـازجوی     (تفضلی، محمد   
ــگله  ــشترک، محمدخوش ــه م  ←) کمیت

   )بازجو(محمدی 
، 545،  503،  465،  385/ تقوایی، مهدی 

566 ،609 ،610 ،617  
  مدتقیشهرام، مح ← تقی قمپوز

  244)/ کتاب(تکامل 
  17/ تکلو، علی
  85، 84/ تل آویو

  آرش ←توانگری، فریدون 
  321/ توانگری، محمد

ــدون  ــوانگری، فری ــه (ت ــازجوی کمیت ب
  آرش ←) مشترک
  76  ،469/  محمد توسلی،
)/ جـزوه (گیـری از سـوره انفـال          توشه
167  
  167)/ جزوه(گیری از سوره توبه  توشه

ــه ــد   توش ــوره محم ــری از س ) ص(گی
  167)/ جزوه(

  618/ توکلی، محمدرضا
  528، 484)/ سرهنگ(توکلی، نصراهللا 

  83/ توکیو
  325، 319/ تویسرکان

ــنگ   ــامی، هوش ــه  (ته ــازجوی کمیت ب
، 283،  282  ،267،  205،  179)/ مشترک

300 ،316 ،357 ،358  
  اغلب صفحات   /تهران

، 179)/ بازجوی کمیته مشترک  (تهرانی  
196،  268   ،286   ،316   ،322، 353 ،
384 ،385،  453  

  499، 485، 259/ تهرانی، خسرو
  141، 128)/ مواد منفجره(تی . ان. تی

  531/ تیپ نوهد
  138/ تیردوقلو

  مقدم، ناصر علوی ←تیمسار مقدم 
  530/ تیموری، بهرام

  
  ث

رئــیس اداره کــل ســوم (ثــابتی، پرویــز 
  348، 327، 196)/ ساواک

  571/ ثاوت همپتون انگلیس
  
  ج

  582/ صاری، محمدعلیجابرزاده ان
  78/ جامعه تعلیمات اسالمی
  471/ جامعه خرده بورژوازی



  
  
  
  

  815 □ فهرست اعالم
ــارز  ــت مب ــه روحانی   ،529، 265/ جامع

431  
  197/ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  48/ جامعه مذهبی
  167)/ لقب محسن فاضل(جان 

  81/ کندی جان اف
، 140،  120/ جاودانی عرفـانی، عبـاس    

159 ،160 ،173،  544  
  173/ فانی، غالمحسینجاودانی عر

  538/ جبهه آزادیبخش الجزیره
  538/ جبهه آزادیبخش فلسطین

  42، 34/ جبهه آزادیبخش ملی ایران
  538/ کنگ جبهه آزادیبخش ویت

  245، 232/ جبهه آزادیبخش
ــران  ، 252/ جبهــه دمکراتیــک خلــق ای

265 ،267 ،390 ،427  
  472/ بخش ظفار جبهه رهایی

  472، 268، 266، 86/ جبهه ملی دوم
ــی  ــه مل   ،268، 168، 86، 48، 31/ جبه

387 ،426 ،563 ،564 ،565 ،577  
  82/ جبهه نجات ملی الجزایر

  347/ طلبان عرب خوزستان جدایی
  197/ جزایری، زهرا

  571/ جزایری، مرتضی
، 232، 223، 208، 48/ جزنـــی، بیـــژن

251 ،266 ،384  
  266/ جزنی، حسین
  417/ جزوه شریعتی
  ،350،  90/ )جزوه (…جزوه عکس و  

385 ،386 ،389،  426  

المسائل حضرت    جزوه ملحقات توضیح  
  89/ امام

  425/ جزوه منشاء ایمان
  262/ الرصاص جزیره ام

  168/ جسمی، عادل
  81، 42/ جشن تاجگذاری

، 428)/ مراسـم سـپاس   (جشن سـپاس    
430  ،610  ،612  ،614  ،615  ،616 ،
617 ،618  

  81/ جشن هنر شیراز
، 81/ هنـشاهی  ساله شا  2500جشنهای  

99 ،541 ،542  
  620)/ سردار(جعفری 

، 38،  37/ جعفری همدانی، غالمحسین  
39 ،40 ،47 ،80 ،81 ،144  

  636  ،602/ جعفری، محمدمهدی
  164، 163، 159/ جعفری، حسین
  مخ شعبان بی ←جعفری، شعبان 
  196/ اهللا جعفری، فضل

  ،532،  530  ،428،  426،  386/ جعفریان
568  

  266/ مدجالل افشار، اح
  473)/ برادران(زاده  جالل
  473  ،323/ زاده، ناهید جالل

  617/ جمشیدآبادی، هوشنگ
، 199)/ ایــرج(اهللا  جمــشیدی، رحمــت

617  
، 211، 166/ جمعیــت موتلفــه اســالمی

223 ،258 ،265 ،269 ،428 ،429  
  ، 88، 87، 13/ جمهوری اسالمی ایران

  



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 816

90 ،166 ،167 ،198 ،199  
  473/ ک صحراجمهوری عربی دمکراتی

  27/ اهللا جنابی، ذبیح
  594/ جنبش جنگل

  90/ جنبش مجاهدین
ــی ــی، جنت ــد الدان ، 144، 90  ،89/  احم

190 ،191 ،197 ،198،  532  
، 190  ،90،  89،  73،  72/ جنتی، حـسین  

219 ،311،  372،  461  
  190، 90، 73/ جنتی، علی

  90/ جنتی، محسن
  198/ جنتی، هاشم

جنتـی،   ← الدانـی، محمدحـسین     جنتی
   حسین

  123/ جنگ بدر
  472/ جنگ تحمیلی

  84/ جنگ جهانی دوم
  528، 471/ جنگ چریکی
  528/ جنگ روانی

  267)/ کتاب(جنگ سازش 
  442/ جنگ ظفار

، 90)/ مبارزه مـسلحانه  (جنگ مسلحانه   
471 ،495 ،497 ،530   
  621/ جواد

  532)/ اهللا آیت(جوادی آملی 
  424/ جوادی رکعی، علی

  383)/ دکتر(جوان 
، 100، 99/ جــوان خوشــدل، مــصطفی

103  ،114  ،174  ،196  ،210  ،211 ،
216 ، 254 ، 256 ، 257 ، 264،  273 ،  

  

274 ،275 ،278 ،310 ،322 ،430  
  613/ جوان

  634/ جوان، مصطفی
  417)/ نشریه(جوانان رستاخیز 

، 91)/ جوانبخــت(جــوانبختی، حــسین 
167  ،168  ،210  ،417  ،418  ،427 ،
434 ،590 ،633، 634  

  564/ جوانرود
  321/ جوزانی

جــوهری،  ←جــوهری، محمــدابراهیم 
  ناصر

محمـدابراهیم، فرزنـد    (جوهری، ناصر   
  457، 426، 399، 396)/ اسماعیل

، 115)/ سرهنگ امریکایی (جویز، شفر   
385 ،386  
  564  ،388/ جهرم

  51)/ مذهب(جهود 
  634  ،433/ جیرفت

  
  چ
  378 ـ 376/ م، هوشنگ. چ

سـازمان،  (لق ایـران   چریکهای فدایی خ  
گروه فدائیان خلق فدائیان خلق، فدایی      

، 124،  123،  115،  114،  88،  68)/ خلق
170   ،211   ،212،  216   ،222   ،223 ،
251  ،252  ،254  ،266  ،267  ،322 ،
323  ،325  ،347  ،379  ،390  ،399 ،
428  ،443  ،450  ،471  ،541  ،545 ،
553 ،633   



  
  
  
  

  817 □ فهرست اعالم
، 90،  79)/ ماهنامـه (انـداز ایـران       چشم
474  ،475  ،566  ،594  ،608  ،609 ،
635    

  84/ چکسلواکی
، 244)/ کتـاب (چگونه انسان غول شد     

431  
  88، 67/ چمخاله

  533، 530، 474/ چمرکوهی، گلپور
  266/ زاده، محمد چوپان

  618/ چوپانی، بایرام
ــستو  ــوارا، ارن ــه گ ، 553  ،122، 49/ چ

558  
چهار انقـالب و دو گـرایش مکتبـی و          

  82 )/کتاب(دنیا دولتی 
  77/ چهاردیواریهای شترخان

ــتانبول  ــارراه اس ، 146، 145، 134/ چه
168  

  137)/ سپه(چهارراه پهلوی 
  170، 137/ آباد چهارراه حسن

ــیروس  ــارراه س ، 147، 146، 139/ چه
148  

  167/ چهارراه عارف
  515/ چهارراه قصر

  514، 506، 148/ چهارراه مولوی
  199/ چیتگر

  199)/ کتاب(چیزی در همین حدود 
  267، 212/ چین

  
  ح

  569، 265)/ اهللا آیت(حائری 

 ←حاج ابراهیم عراقـی، محمدمهـدی       
  عراقی، حاج مهدی
  577  ،55/ اهللا حاج امیری، نعمت

  199/ حاجبی تبریزی، ویدا
امـانی همـدانی،     ←حاج صادق امـانی     

  محمدصادق
  76/ بیگی، محسن حاج علی

  325/ حاجبی، رامین
  390، 325/ حاجبی، ویدا

حیـدری،   ←دری، ابوالفضل   حاجی حی 
  ابوالفضل
  91/ آباد قم حاجی
  618/ بیگی، علیرضا حاجی

، 501/ وزیری  حادثه انفجار دفتر نخست   
529  

ــتم تیــر    ــه هف انفجــار حــزب  (حادث
  531، 501)/ جمهوری اسالمی

  447/ الدین محمد حافظ، شمس
  443)/ سروان(حبیبی 

  582/ حجاریان، جهانگیر
  197/ حجاریان، سعید

  468، 221/ سیدعبدالرضاحجازی، 
  109، 95/ حجتی کرمانی، محمدجواد

  49/ حجربن عدی
  197/ حدیدچی دباغ، مرضیه

)/ کتـاب (حرکت طبیعی از دو دیـدگاه       
433  

  433/ حزب ایران نوین
  86/ حزب ایران

  بعثیها ←حزب بعث عراق 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 818

، 211، 169)/ ایهــا تــوده(حــزب تــوده 
252  ،266  ،328  ،347  ،379  ،384 ،
430 ،433 ،434 ،532 ،541 ،576  

ــالمی   ــوری اس ــزب جمه ، 82  ،79/ ح
269  ،474  ،479  ،500  ،501  ،531 ،
635  

  609/ حزب خلق مسلمان
  86/ حزب دمکرات
  434، 433، 417، 197/ حزب رستاخیز

  433/ حزب مردم
، 168،  86،  54،  48/ حزب ملـت ایـران    

262 ،586 ،587  
، 109،  98،  95،  45/ حزب ملل اسالمی  

110  ،111  ،112  ،113  ،115  ،210 ،
211  ،212  ،258  ،580  ،586  ،587 ،
619   

  211/ حزب کار
)/ حکمـا (حزب کارگران مسلمان ایران     

637  
  267)/ کتاب(حزب و پارتیزان 

  110/ االسالمیه الدعوه حزب
  618/ حسام، مصیب
  105/ حسن صباح

  302/ پور حسن
  199، 17/  قاسم پور، حسن

ــروش   ــی ف ــسین ترش ــعبانی،  ←ح ش
  حسین
، 321،  312،  311)/ بـازجو (ده  زا  حسین

327 ،362 ،383  
، 262، 219، 75، 73/ زاده، حسن حسین

304  

  80/ حسینی نائینی، میرزا احمد
ــشترک (حــسینی  ــه م ــازجوی کمیت )/ ب

196  ،277  ،278  ،279  ،280  ،281 ،
284  ،285  ،286  ،298  ،299  ،312 ،
313  ،316  ،321  ،326  ،332  ،354 ،
451 ،589  

  376، 368/ حسینی، حسن
  618/ حسینی، سیدمهدی

  197/ حسینی، فاطمه
  80/ حسینیان

، 188، 132، 78، 44/ حــسینیه ارشــاد 
197 ،304 ،502،  566 ،571  

  85/ حسینیه نخیحیل
  618/ حصاری، حمید
  591، 302، 286)/ س(حضرت زهرا 

  23)/ ع(حضرت عباس 
  154)/ ع(حضرت یوسف 

  622/ حفاظت اطالعات ارتش
  547/ العابدین حقانی، زین

)/ االسـالم   حجـت (حقانی، غالمحسین   
558 ،569 ،570 ،559  

سازمان مجـادین   : حقایقی چند پیرامون  
  479)/ کتاب(خلق ایران 

، 592، 166، 115/ حقگــو، سیدمــسعود
593،  634  

  سازمان حقوق بشر ←حقوق بشر 
  538/ حکومت الجزایر

  529/ حکومت سوسیال دمکرات ایران
 ،470،  463،  462،  83/ حکومت نظامی 

483 ،484 ،528  



  
  
  
  

  819 □ فهرست اعالم
ــیم  ، 81، 67، 39، 30)/ اهللا آیـــت(حکـ

109  
  348/ حلبی، شیخ محمود

  167)/ نام مستعارمحسن فاضل(حمید 
  567/ حمیدیه اهواز

، 554،  544،  522،  478،  79/ نژاد  حنیف
563 ،564 ،565 ،592 ،594  

  432، 402/ نژاد، احمد حنیف
، 396، 348، 100/ نـژاد، محمــد  حنیـف 

431 ،432 ،537 ،543 ،563 ،564  
  85/ حوادث یازده سپتامبر

  81)/ نشریه(حوزه 
  حوزه علمیه قم ←حوزه 

  530/ حوزه علمیه خوانسار
  433/ حوزه علمیه شیراز
  434/ حوزه علمیه قزوین

، 499،  433،  113،  72/ حوزه علمیه قم  
509 ،570  

  499/ حوزه مسجد جامع تهران
  635/ حوزه معارف اسالمی

  349، 325، 299/  حمیده حیاتی،
، 348،  344،  325،  256/  حیاتی، محمد 

349 ،406 ،495،  617  
  348، 325/ حیاتی، محمود

  612، 611/ حیدری
)/ فرزنـد محمـود   (حیدری، ابوالفـضل    

35 ،401 ،404 ،428،  614 ،617  
  
  خ

  328، 109/ خاتمی، سیدمحمد

  83/ خارطوم
  466/ خارک

، 88،  82)/ کتاب(خاطرات احمد احمد    
111  ،112  ،113  ،114  ،115  ،197 ،
199  ،259  ،265  ،269  ،321  ،387 ،
428 ،430 ،530 ،567 ،569 ،638  

  389/ خاطرات اسداهللا تجریشی
  268)/ کتاب(خاطرات ایرج کشکولی 

  431/ خاطرات بهزاد نبوی
، 114)/ کتاب(خاطرات جواد منصوری    

168   ،260   ،261   ،262،  348   ،349 ،
385 ،430 ،431 ،473  

)/ کتاب(مداری  خاطرات حسین شریعت  
476 ،478  

ــیدکمال  ــاطرات س ــاذل   خ ــدین میرب ال
  532)/ کتاب(

ــوردی   ــیدمحمدکاظم بجن ــاطرات س خ
  476)/ کتاب(

  170)/ کتاب(خاطرات شعبان جعفری 
  478، 261)/ کتاب(خاطرات صفرخان 

  387، 83/ خاطرات طاهره سجادی
  90)/ کتاب(خاطرات علی جنتی 

)/ کتــاب ( خــاطرات کــوروش الشــایی
268 ،327،  387  

  425، 348/ اهللا میثمی خاطرات لطف
  91/ خاطرات محمد کچویی

  89)/ کتاب(خاطرات مرتضی الویری 
ــاغ(خــاطرات مرضــیه حدیــدچی  )/ دب

172 ،389 ،433  
  166/ خاطرات مسعود حقگو



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 820

  ،388/ خاطرات مهدی خانبابـا تهرانـی     
532  
، 96،  91)/ اهللا  آیـت (ای، سیدعلی     خامنه
143  ،196  ،198  ،499  ،501  ،562 ،
607  

  79، 31/ خاموشی، سیدتقی
ــسن  ــی، مح ، 360، 358، 357/ خاموش

385 ،386 ،568 ،569  
  532، 531، 264/ خانبابا تهرانی، مهدی

  591، 148، 147/ خانعلی
  110/ خانه کارگر
  171، 112/ خاورمیانه

  195، 115/ ختائی، حسن
  90)/ کتاب(البالغه  خدا در نهج

، 477،  475،  386/ صـفت، علـی     خدایی
477  

  636)/ حزب(خداپرستان سوسیالیست 
  249/ خدادادی
  532/ خراسان

  اشرف خراسانی، حسین ←خراسانی 
، 252، 235، 232، 231/ خــرده بــورژوا

401 ،410  
  387/ آباد خرم

  23/ االشعار خزائن
  486/ خسروشاهی

ــالمی     ــت اس ــگ حکوم ــط و فرهن خ
  635)/ کتاب(

خــط و فرهنــگ رژیمهــای اســتکباری 
  635)/ کتاب(
  466/ لخالخ

  110)/ ماهنامه(خلق 

  52/ خلق ایران
، 539، 432، 427، 264/ خلــیج فــارس

540  
  589/ خلیل یک دست

ــل ــد  خلی ــا، محم   ،169، 168، 135/ نی
586 ،587  
  168/ نیا، محمدباقر خلیل
  89/ نیا، محمدعلی خلیل

  210/ خلیلی، حسن
  269/ خلیلی، حیدر
  269، 257/ اهللا خلیلی، عزت
  269/ خلیلی، علی

  618/ خلیلی، محمد
  402/ خمسی، مهدی

  320/ خمین
  516، 469/ خمینی، سیداحمد
  638، 634، 86/ خمینی، مصطفی

  638/ شهر اصفهان خمینی
کتـاب؛ دفتـر    (ها    ها و ستاره    خواب نقره 

  199)/ شعر
  39)/ تیمسار(خواجه نوری 

  37)/ نشریه(خواندنیها 
، 327  ،167،  31،  28،  27،  23/ خوانسار

637  
  44)/ اهللا آیت(ری خوانسا

)/ کتـاب (البالغه    فروغ نهج   خورشید بی 
635  

  638)/ کتاب(خورشیدواره 
  533، 198/ خوزستان

، 427،  407،  406/ خوشبختیان، شـاپور  
431 ،432 ،618 ،619  



  
  
  
  

  821 □ فهرست اعالم
  564/ خوشرو، حسین

  31/ خویی
  55، 54، 53/  اسفند24خیابان 

ــان  )/ شــهباز ســابق( شــهریور 17خیاب
503 ،634  

خیابــان شــهید  (گــل خیابــان آب من
  102)/ سیدعبداهللا رضوی

  324)/ آزادی(خیابان آیزنهاور 
، 468، 145 ،30، 29 /خیابـــان اتابـــک

469  
  130/ خیابان احمدیه
  568، 548، 138/ خیابان ادیب
  267/ خیابان استخر

  324/ خیابان اسکندری
  43/ خیابان امام خمینی

، 495،  84،  55،  54،  53/ خیابان انقالب 
497  

  507، 470، 358/ ایرانخیابان 
ــوذرجمهری  ــان ب ، 120؛ 38، 32/ خیاب

161 ،545  
  38، 32/ خیابان پانزده خرداد

  486/ خیابان پامنار
  65/ خیابان پهلوی
)/ اهللا طالقانی   آیت(جمشید    خیابان تخت 

142 ،267  
  567/ خیابان ترجمان
  261/ الحق خیابان جمال

  168/ خیابان جمهوری اسالمی
  55/ آباد خیابان خانی

  18/ خیابان خاوران
  320/ خیابان خوش

  579/ خیابان خیام
  73/ خیابان دربند
  530، 501/ خیابان دولت
  29/ خیابان رسالت
  53/ خیابان روزولت

  98/ خیابان ری
ــا  ــان زیب ــشهدی (خیاب ــدی م محمدمه

  102، 98)/ رحیم
  143)/ امام خمینی(خیابان سپه 

  623/ خیابان سعدی
  569/ خیابان سلمان فارسی

  622/ یابان سهروردیخ
)/ مــصطفی خمینــی(خیابــان ســیروس 

590  
  368/ خیابان شاه عباس اصفهان

  578)/ انقالب(خیابان شاهرضا 
  530/ خیابان شوش
  389)/  شهریور17(خیابان شهباز 
  268/ خیابان شهرآرا

  548/ اهللا مدنی خیابان شهید آیت
  54/ اللهی خیابان شهید استاد نجات

  84، 53/ خیابان شهید مفتح
  ، 299، 137، 132/ خیابان صاحب جمع

300  
  84/ خیابان طالقانی
الـدین    شـهید سـیدکمال   (خیابان عارف   

ــر ، 167، 134، 132، 130، 129)/ مخبـ
353 ،569  

  358/ الدوله خیابان عین
  114/ خیابان غفاری
  545، 168، 167/ خیابان غیاثی



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 822

ــان فردوســـی ، 84، 54، 53، 43/ خیابـ
134 ،184 ،342  

  84/ زار نو لهخیابان ال
  55/ خیابان محمدیه

  53/ خیابان مخبرالدوله
  569/ خیابان مرتضوی
  579، 38، 28/ خیابان مولوی

  324، 262، 135/ خیابان ناصرخسرو
  569/ خیابان نصر
، 569)/ شـهید مـدنی   (آبـاد     خیابان نظام 

548  
  267/ خیابان وثوق
  514/ خیابان وزراء
  54/ خیابان ویال
  578)/ اللهی نجاتاستاد (خیابان ویال 

  32/ خیابان هفده شهریور
ــی    ــصیراوغلی، موسـ ــانی نـ  ←خیابـ

  خیابانی، موسی
  199/ خیابانی، شیخ محمد

)/ خیابانی نـصیراوغلی  (خیابانی، موسی   
226  ،237  ،244  ،247  ،254  ،255 ،
256  ،264  ،323  ،402  ،414  ،427 ،
432  ،435  ،457  ،477  ،479  ،484 ،
561  ،564  ،609  ،610  ،616  ،617 ،
625 ،638،  90  

  
  د

  199)/ کتاب(داد  دادبی
  498، 221، 208، 206/ دادرسی ارتش

  86/ دادستان اصفهان

  82/ دادستانی انقالب اسالمی
، 492/ دادستانی کمیته انقالب اسـالمی    

504 ،510 ،511 ،515 ،516  
  627، 624، 621/ دادستانی

  515/ دادسرای انقالب
  622، 36/ دادسرای نظامی

  261، 388/ ب اسالمیدادگاه انقال
  474/ دادگاه ویژه روحانیت

  618/ دادگر، علی
  576/ دادگستری

  216/ زاده دادی
  634/ دبیرستان بدر

  89/ دبیرستان حکمت
  113/ دبیرستان دارالفنون

  473/ دادستانی انقالب تهران
  528، 569)/ اهللا آیت(داماد 

  17/ دانا، علیرضا
  268)/ مجله(دانشجو 

 جبهـه آزادیـبخش     دانشجویان مسلمان 
  41/ ملی ایران

  635/ سرای عالی دانش
، 80/ دانشکده ادبیـات دانـشگاه تهـران      

575 ،112  
/ الفتح االسالمیه   دانشکده اسالمی جامعه  

112  
  261، 259/ دانشکده افسری

  81/ دانشکده افسری فرانسه
، 349/ دانشکده اقتصاد دانـشگاه تهـران     

386  
  171، 139، 112/ دانشکده الهیات



  
  
  
  

  823 □ فهرست اعالم
، 476/ کده پزشکی دانشگاه تهـران    دانش
497  

  174/ دانشکده حسابداری شرکت نفت
، 86/ دانشکده حقـوق دانـشگاه تهـران      

384 ،388 ،430  
دانـــشکده حقـــوق دانـــشگاه عالمـــه 

  636/ طباطبائی
/ دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه تهران     

476  
  637، 568/ دانشکده صنعتی آریامهر
  569/ دانشکده صنعتی تهران

  88/ ه علم و صنعت ایراندانشکد
دانـــشکده علـــوم اداری و بازرگـــانی 

  426، 386/ دانشگاه تهران
، 348/ دانشکده علـوم دانـشگاه تهـران      

432  
  173/ دانشکده علوم دانشگاه مشهد

، 425/ دانــشکده فنــی دانــشگاه تهــران
473 ،474 ،564 ،565 ،581 ،583  

/ دانــشکده کــشاورزی دانــشگاه تهــران
563 ،566  

  268/ اورزیدانشکده کش
  386/ دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

  113/ دانشکده هنرهای زیبا
  112/ دانشگاه آزاد اسالمی

  635، 90/ دانشگاه اصفهان
  529)/ ع(دانشگاه امام صادق 

، 266)/ امیرکبیـر (تکنیـک     دانشگاه پلـی  
390 ،426  

ــران ــشگاه تهـ ، 111، 86، 78، 32/ دانـ
115  ،166  ،263  ،266  ،268  ،386 ،

388، 427   ،430   ،565   ،566   ،567 ،
568 ،581 ،619 ،635 ،636 ،639  

  528، 259/ دانشگاه جنگ
  263/ دانشگاه ژنو

  570/ دانشگاه سوربن
  357/ دانشگاه شیراز

ــامهر  ــشگاه صــنعتی آری )/ شــریف(دان
115 ،167 ،171 ،385 ،431 ،566  

  87/ دانشگاه صنعتی
  636/ دانشگاه عالمه طباطبائی
هنرسرای عالی  (دانشگاه علم و صنعت     

  532)/ نارمک
  431/ دانشگاه علم و صنعت
  112/ دانشگاه فرانکفورت

  391)/ الزهرا(دانشگاه فرح 
  571/ دانشگاه مشهد
  331)/ شهید بهشتی(دانشگاه ملی 

  575/ دانشگاه نیوجرسی
  581/ دانشگاه یلبرگ هلند

  390/ دانشگری، رقیه
  617/ دانشیان ابوذر، سلیمان

  198، 192/ اهللا دانشیان، کرامت
ــراهیم  ــاجی(داور، ابــ داور،  ←) حــ

  مرتضی
ــضی  ــراهیم(داور، مرت ، 349، 345)/ اب

350  
  مهرآیین، محمد ←داوودآبادی

، 109/ المعــارف بــزرگ اســالمی دایــره
110  

  197/ دباغ، رضوانه



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 824

  133/ دبستان اخباری
  389/ دبستان رفاه

  476/ دبستان روزبه
  198/ دبستان سنایی

  426/ دبستان فردوسی
  581/ بستان قدسیهد

  570/ پور دبستان کاتب
  577/ دبستان مولوی

  540، 539، 432، 427، 174/ دبی
  639/  یمین مشهد دبیرستان ابن

  581، 387/ دبیرستان ادیب
  634/ نصیر دبیرستان اسالمی
  173/ فر دبیرستان اعظم
  426/ دبیرستان البرز

  635/ دبیرستان ایرانشهر
  580/ دبیرستان بدر

  566/ پهلویدبیرستان 
  577/ دبیرستان پیرنیا

  198/ دبیرستان حکیم نظامی
  198/ دبیرستان خزائلی
  575/ دبیرستان خضرا

  326/ دبیرستان دخترانه علوی
  166/ دبیرستان علوی
  577، 575/ دبیرستان مروی
  476/ السلطنه دماوند دبیرستان نایب

  143/ العلما دخمه
درآمـــدی بـــر نقـــد ســـاختارهای    

پـردازی ادبیـات و       نگـره شناسی؛    زیبایی
  199)/ کتاب(هنر 

  564/ دربندی، محمدسادات
  403/ درگوشی، حسین

  442/ دروازه نحار
  509/ ای، سیدمهدی دروازه

  102/ درویشی، حسین
  478/ اشرف درویشیان، علی

  299/ دار دماوند  شیب دره
  298، 120، 88، 76/ دریاچه تار دماوند

  328، 197/ دزیانی، محمد
اد مارکسیستی را نکشیم کم انتق دست

  267)/ کتاب(
  636/ دشتستان

  424/ آبادی، محسن دعاگو فیض
  391/ دفتر ادبیات انقالب اسالمی

  570/ دفتر تبلیغات اسالمی قم
  571/ ریزی دفتر تحقیقات و برنامه

، 76/ دفتــر حــزب جمهــوری اســالمی
570  

  169/ دفتر ریاست جمهوری
  476/ دفتر سیاسی سپاه
  259/ اتدفتر ویژه اطالع
  169/ دفترخانه صلح
  514/ دقیقی، حسین

  348، 197/ دالنوا، کریستین
  450، 443/ دلخواه، هوشنگ
  387، 385، 32/ دلدم، اسکندر

  565، 542، 541/ دلفانی
، 108،  99)/ مـراد   شـاه (مـراد     اهللا: دلفانی

564  
  433، 167/ دلیجان

، 126، 120، 88، 77، 76، 47/ دماونـــد
380 ،428 ،434 ،467 ،476 ،637  

  396/ دماوندی، محمد



  
  
  
  

  825 □ فهرست اعالم
  171، 112، 39/ دمشق

  556، 347)/ فرقه(دمکرات 
  321)/ مجله(دنیای تغذیه 

  82/ ده فاکته
  69)/ نام فیلم(دوازده مرد خبیث 
  82/ دوبووآر، سیمون

  530)/ توابع الیگودرز(دوزان 
، 360، 112، 111/ دوزدوزانــی، عبــاس

610  
  86/ دولت زاهدی

  113/ اهللا دولت کمونیستی نجیب
  484، 472، 471/ دولت موقت

زاده دهقـانی،     اشـرف  ←دهقان، اشـرف  
  ربابه

، 239، 198، 81، 67، 47/ دیبــا، فــرح 
242  

  
  ذ

، 211،  196،  174/ ذواالنوار، سـیدکاظم  
216  ،254  ،256  ،264  ،265  ،268 ،
273 ،274 ،345 ،502 ،567 ،637  

، 420،  414،  413،  407/ ذوفن، بهـروز  
421 ،608  

  
  ر

  390/ بهروزراد، 
  129/ رادیو اصفهان
  60، 206/ رادیو بغداد

  386/ رادیو مجاهد
  60/ پرست رادیو میهن

  586، 85، 54/ راکفلر
  67/ رامسر

  593، 569)/ کتاب(راه انبیاء 
  569)/ کتاب(راه بشر 

  478، 474)/ نشریه(راه مجاهد 
  568، 396، 395/  حسن راهی،

  199)/ کتاب(راوی بهاران 
  115)/ شرف دهقانیشاگرد ا(رباب 
  608)/ اهللا آیت(ربانی 

  607، 37/ ربانی املشی
)/ اهللا  آیـت (ربانی شیرازی، عبـدالرحیم     

50 ،166 ،196 ،245 ،469 ،492 ،518 ،
587  ،598  ،599  ،600  ،601  ،602 ،
603  ،604  ،605  ،609  ،400  ،414 ،
415  ،416  ،417  ،418  ،419  ،420 ،
433  
  636، 599، 598، 456/ ربانی

، 625  ،432  ،263  ،90/  اشــرفربیعــی،
638  

  473/ ربیعی، مینا
ــدعلی  ــایی، محم ، 406، 196، 36/ رج

428  ،431  ،496  ،501  ،509  ،529 ،
608 ،610 ،617 ،636 ،637  

  582)/ عضو گروه ال عال(رجبی 
  254، 244، 210، 87/ رجبی، مهدی
  263/ رجوی، حسین
  263/ رجوی، کاظم

ــسعود  ــوی، مـ ، 109، 108، 107/ رجـ
196، 208   ،223   ،224   ،226   ،228 ،
230  ،235  ،237  ،243  ،244  ،247 ،
254  ،255  ،256  ،260  ،263  ،264 ،



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 826

265  ،323  ،340  ،344  ،345  ،346 ،
348  ،349  ،353  ،359  ،360  ،362 ،
395  ،396  ،397  ،401  ،402  ،405 ،
407  ،418  ،419  ،425  ،427  ،430 ،
432، 435  ، 453  ،454  ،457  ،458 ،
460   ،473   ،475   ،476، 479   ،484 ،
489  ،493  ،498  ،529  ،556  ،561 ،
602  ،609  ،610  ،616  ،617  ،625 ،
638  

  210/ رحمانی
  79/ رحمانی، حسین

  618/ زاده، محمدرضا رحیم
  483)/ سپهبد(رحیمی 

  170/ رزقی، زهره
  169، 86/ آرا، حاجعلی رزم

  618/ رسا، سیروس
  280، 77، 41، 31/ رساله امام خمینی

، 179)/ ه مشترکبازجوی کمیت(رسولی 
194 ،196 ،277 ،279 ،286 ،291،  
298 ،299 ،309 ،316 ،317 ،318 ،
328 ،339 ،341 ،342 ،343 ،344 ،
347 ،348 ،359 ،363 ،364 ،365 ،
366 ،367 ،368 ،369 ،370 ،371 ،
372 ،373 ،374 ،375 ،376 ،377 ،
378 ،379 ،380 ،382 ،384 ،401 ،
414 ،415 ،416 ،417 ،418 ،419 ،
420 ،421 ،445 ،446 ،448 ،454 ،
456 ،601 ،602 ،613  

، 531  ،434، 349، 198، 65/ رشـــــت
587 ،633 ،634  
  618/ چیان، حسن رشت

  618)/ ستوان دوم سابق(رشیدی، علی 
  70/ رشیدی، محسن

  310، 209)/ دکتر(رشیدیان 
  169)/ برادران(رشیدیان 

  497، 495، 265/ اهللا رضایی، خلیل
ــسن   ــایی، مح ــماب(رض ، 244)/ والقاس

265 ،495  
  495، 473، 430، 265/ رضایی، مهدی

  86/ رضاخان
، 265،  114،  113،  100/ رضایی، احمد 

386  ،543  ،545  ،565  ،566  ،568 ،
580 ،594 ،595 ،599 ،636  

  432/ رضایی، آذر
  20/ رضایی، حسین
  618/ رضایی، حسین
، 268،  265،  174،  100/ رضایی، رضـا  

322  ،495  ،544  ،545  ،566  ،567 ،
568 ،580  

  617/ رضایی، زهره
  265/  صدیقه رضایی،

  617/ رضایی، ظفرقلی
  265، 248، 247، 244/ رضایی، محسن

  618/ عباسی، محمود رضایی
  618/ رضوانی، سیدغالمحسین

  530/ رضوانی، عبدالرضا
  499، 498/ رضوی، محمد
  265/ رفیعی قزوینی
  401/ رفیعی، جلیل

)/ سسشـبه تجـ   ( لـشکر اهـواز      2رکن  
531  
  618/ االمین، محمدهادی  روح



  
  
  
  

  827 □ فهرست اعالم
، 389،  386،  167)/ سیدحمید(روحانی  

600 ،602  
  384)/ سروان(روحی 

  194/ روحی آهنگران، اعظم
  197، 196، 20/ رودباری، اختر

  67/ رودسر
  408/ روز کارگر

  105)/ خسرو(روزبه 
  637)/ کتاب(روزشمار انقالب اسالمی 

  198/ روزنامه آیندگان
  533/ رارروزنامه اب

ــات ــه اطالعـ ، 261، 198  ،17/ روزنامـ
618 ،635  

  473/ روزنامه بامداد
  169/ روزنامه به سوی آینده

، 529،  428/ روزنامه جمهوری اسالمی  
568 ،635  

  169/ روزنامه چلنگر
  533/ روزنامه رسالت
  561/ روزنامه رستاخیز

  533/ روزنامه سالم
  322/ روزنامه شرق

  110/ روزنامه صبح آزادگان
  528/ الوثقی روزنامه عروه
، 198،  87،  84،  79،  17/ روزنامه کیهان 

261  ،268  ،320  ،322  ،385  ،387 ،
428 ،476 ،528 ،529 ،561 ،570  

  169/ روزنامه مردم
  46/ روستای پرسش
  46/ آباد روستای حسین

  

  384/ روستای شلخوش یالت
  478/ روستای شیشوان آذربایجان

  46/ روستای فریدن
  46/ طالقروستای قرب

  570/ روستای کاهک
  325، 319/ آباد روستای گل

  197/ روستای الدان
، 321، 293، 292)/ روسها(روسیه 

324 ،370  
  431، 167/ روان، هادی روشن

  565/ اهللا رهبری، حبیب
  571)/ علی(رهنما 

  15/ رهنما، یاسر
  79/ خیابان ری

  115)/ شاگرد اشرف دهقانی(ریحان 
  519/ شهری ری

  
  ز

  428/ شیخ محمدحسینزاهد، 
  259/ زاهدان

  169، 86/ اهللا زاهدی، فضل
  172/ زرجاسب

  148)/ کتاب(زردهای سرخ 
  433/ زرکش، علی
  450/ زرگران، جواد

  625/ زعفرانیه
  463/ زلزله طبس
  618/ آبادی، ناجی عنایت زمان صمغ
  618/ زمان، زهرا

  260/ اهللا زمانی، حبیب



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 828

ــاس  ــانی، عبـ ــه (زمـ ــازجوی کمیتـ بـ
  197، 196، 184)/ مشترک
)/ سرگرد؛ رئـیس زنـدان قـصر      (زمانی  

197  
  ، 210، 208)/ سرهنگ(زمانی، منصور 

213  ،214  ،215  ،217  ،218  ،219 ،
220  ،223  ،227  ،241  ،242  ،260 ،
261  ،268  ،273  ،274  ،282  ،291 ،
296  ،301  ،303  ،304  ،305  ،313 ،
315 ،326  

  زمانی، عباس ← )نام مستعار(زمردی 
، 156،  120)/ اسـقف (ضا  زمردیان علیر 

166 ،547 ،548 ،634  
  568، 548، 166)/ آذر(زمردیان، لیال 

  236)/ کتاب(زمین، آسمان ستارگان 
  564، 385/ زنجان

  376/ زندان اهواز
ــن ــدان اویـ ، 177، 173، 114، 91/ زنـ

192  ،256  ،268  ،305  ،313  ،315 ،
319  ،320  ،327  ،328  ،331  ،332 ،
333  ،335  ،337  ،338  ،339  ،343 ،
346  ،347  ،359  ،360  ،382  ،383 ،
385  ،387  ،391  ،396  ،397  ،400 ،
406  ،410  ،416  ،418  ،421  ،423 ،
425  ،427  ،428  ،430  ،432  ،434 ،
439  ،442  ،449  ،454  ،458  ،467 ،
473  ،474  ،475  ،476  ،478  ،494 ،
501  ،502  ،504  ،511  ،515  ،559 ،
594 ،596 ،597 ،603 ،611  

  478/ زندان برازجان
  261/ زندان جمشیدیه

  82/ زندان حسین دی
  112/ زندان حشمتیه

  191، 186، 178/ زندان زنان
  567، 546/ زندان ساری
  473/ زندان سنندج
  215)/ قصر (1زندان شماره 

ــدان شــماره  ــصر (3زن ، 215، 208)/ ق
440  

ــدان شــماره  ــصر (4زن ، 209، 208)/ ق
210 ،215 ،216 ،226  

  112/ زندان شهربانی
  577، 502/ شیراززندان 

  166/ آباد شیراز زندان عادل
  112/ آباد زندان عشرت
ــزل ــدان ق ، 446، 442، 327/ حــصار زن

452  
، 107، 90، 82،  81،  71/ قلعه  زندان قزل 

167  ،177  ،192  ،197  ،211  ،266 ،
558 ،581 ،589  

ــصر  ــدان ق ، 112، 89، 79، 71، 18/ زن
192  ،205  ،206  ،208  ،209  ،210 ،
211  ،212  ،213  ،215  ،221  ،222 ،
223  ،226  ،227  ،229  ،237  ،259 ،
261  ،264  ،320  ،323  ،327  ،333 ،
338  ،343  ،345  ،346  ،354  ،383 ،
389  ،397  ،403  ،405  ،411  ،415 ،
422  ،424  ،425  ،427  ،428  ،430 ،
431،  439   ،441   ،445   ،446   ،449 ،
452  ،455  ،461  ،472  ،473  ،474 ،
476  ،478  ،484  ،507  ،511  ،547 ،



  
  
  
  

  829 □ فهرست اعالم
559  ،567  ،577  ،581  ،603  ،609 ،
613 ،618 ،639  

  473/ زندان قم
  430/ زندان کرمانشاه

/ زندان کمیته مشترک ضـد خرابکـاری      
379 ،382 ،383 ،431 ،478  

، 425، 403، 396، 80/ زنــدان مــشهد 
428 ،547 ،568 ،609  

  581/ زندان موقت شهربانی
  463/ سیاسی مسلمانزندانیان 

، 196،  186)/ سـرتیپ (پور رضـا      زندی
203  ،204  ،259  ،268  ،288  ،309 ،
311 ،327 ،554 ،549 ،633  
  635، 323)/ مجله(روز  زن

  82)/ کتاب(زوایای تاریک 
  83/ زیدالرفاهی

  227، 226، 216/ زیر دادگاهی
، 440، 313، 250، 219/ زیرهــــــشت

445 ،464  
  637/ زینعلی، حسین

  
  ژ

  169، 83/ ژاپن
ژاندارمری، (ژاندارمری کل کشور 

، 265، 195، 77، 25، 24)/ ژاندارم
483 ،540 ،569  

  80، 33/ ژنرال دوگل
  84/ ژنو
  26/ پناه، حمزه علی ژیان

، 213، 210)/ سروان(پناه، قاسم  ژیان
218 ،219 ،221 ،261 ،262 ،303 ،
326  

  
  س

  622/ ساختمان بهارستان
، 168، 134، 41/ ســـاختمان پالســـکو

434  
  619/ ساختمان جهاد سازندگی

، 177/ ساختمان زندان موقت شـهربانی    
178 ،179 ،186 ،195  

  162، 142/ ساختمان فیروز
  554، 222)/ دکتر(ساروخانی 

  639، 638، 546/ ساری
 ← سازمان چریکهای فدایی خلق

  چریکهای فدایی خلق ایران
  544/ سازمان اطالعات

  555، 263، 167/ سازمان الفتح
  ساواک ←سازمان امنیت 

  ساواک بازار ←سازمان امنیت بازرا 
  327/ سازمان انقالبی حزب توده

  428، 39/ سازمان اوقاف
سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر       

، 471،  167،  166،  114)/ گروه پیکـار  (
505 ،532  

  266/ سازمان جوانان جبهه ملی
  198/ سازمان تبلیغات اسالمی

، 266، 197/ ب تودهسازمان جوانان حز
267 ،347 ،384 ،386 ،387  



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 830

، 461،  439،  261/ سازمان حقوق بـشر   
462  

  266/ سازمان دانشجویان جبهه ملی
، 253/ بخش خلق ایران سازمان رهایی

254 ،267 ،268  
  260، 259/ سازمان سیا

  575، 427/ سازمان صدا و سیما
  328، 327، 317، 252/ سازمان طوفان

ــ / الب اســالمیســازمان مجاهــدین انق
473 ،498 ،512  

مجاهـدین   ←سازمان مجاهدین خلـق     
  خلق

  108/ سازمان ملل
  269، 268/ پزشکی سازمان نظام

  ساواک ←سازمانیها 
  84، 83)/ گروه(ساف 
  427، 121/ ساف
  252/ ساکا

  434، 424، 423/ ساالری، سیدعباس
لقب محسن فاضـل در سـازمان     (سامی  
  167)/ الفتح

 کـشور ایـران،     سازمان امنیـت  (ساواک  
  اغلب صفحات  )/ساواکی

  531/ ساواک اصفهان
  153، 41، 40/ ساواک بازار

  531/ ساواک زنجان
  390/ ساواک قم

  328/ ساواک مشهد
  171)/ کتاب(ساواک و روحانیت 

  570/ سبزوار

  113/ سپاسی آشتیانی، ابوالقاسم
ــا   ــتیانی، علیرض ــی آش ، 99، 96/ سپاس

100  ،103  ،110  ،112  ،113  ،115 ،
154  

)/ سـپاه (سپاه پاسداران انقالب اسالمی     
110 ،112  

  ، 434، 431، 262، 166/ سپاه پاسداران
511  ،516  ،517  ،529   ، ،531  ،570 ،
621  

  261،473/ سپاه ترویج آبادانی و مسکن
  82، 42/ سپاه دانش

  89/ سپاه دانش کرمان
  84، 83)/ حادثه و گروه(سپتامبر سیاه 

  328/ ستاد اقامه نماز
  90/ مر به معروف و نهی از منکرستاد ا

  ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال 
  328/ امام خمینی

  427/ ستاد بسیج اقتصادی
  259/  ساله2500ستاد جشنهای 

  635/ ستاد عمران کردستان
  431/ ستاد فوریت جنگ وزارت سپاه

  290)/ نگهبان کمیته مشترک(ستار 
  546، 252، 211/ ستاره سرخ

ــصطفی   ــتاری، م ــتاری،   ←س ــژاد س ن
  مصطفی

  401/ ستون سیا
ــاهره  ــجادی، طـ ، 579، 322، 197/ سـ

633 ،639  
، 501،  196)/ تیمسار(ای، جالل     سجده

531  



  
  
  
  

  831 □ فهرست اعالم
  ،469،537،  140)/ دکتر(سحابی، یداهللا   

546  
  618/ سرپل، عباس

  173/ سرچشمه
ــرحدی ــم سـ ، 110، 95/ زاده، ابوالقاسـ

391 ،459 ،476  
  567/ سرخه
  528)/ اهللا آیت(ای  سرخه

  433/ سردشت
  170/ سرشار، هما

شعبانی،  ←فروش، حسین  سرکه
  حسین

  538)/ کتاب(سرگذشت فلسطین 
  88)/ کتاب(سرود پایداری 
  617/ اصغر سروری، علی

  90/ سروری، فاطمه
، 626،  621،  514،  505/ سعادت، احمد 

628 ،638  
  638/ سعادت، محمد
  473، 269، 243/ سعادتی، علی

، 462، 457، 91/ ســعادتی، محمدرضــا
473 ،475 ،478 ،531  

  123/ سعد ابی وقاص
  551/ بند سعید ماست

  179)/ بازجوی کمیته مشترک(سعیدی 
، 50)/ اهللا  آیت(سعیدی، سیدمحمدرضا   

54 ،55 ،71 ،85 ،86 ،122 ،172 ،389 ،
476  

  171، 86/ سفارت امریکا
  434/ سفارت ایران در آرژانتین
  86/ سفارت ایران در واشنگتن

  638/ انسفارت ایر
  134/ سفارت ترکیه

  83/ سفارت سعودی
  474/ سفارت شوروی

  83/ سفیر اردن
  472/ سلطان قابوس

  دادستان کمیته  (اهللا ، حبیبسلطانی
، 513، 512، 511)/ انقـــالب اســـالمی

514 ،515  
  326/ سلطانی، ناصر

  167/ سلفچگان
  635، 321/ سلماس
  84)/ عملیات(سلیمان 

ــعلی  ــماکار، عباس   ،199 ،198، 192/ س
450 ،451  

  566، 434/ سمنان
  248، 226، 15/ سمپات

  82)/ شهر(سنت لوژن 
  87/ سنجابی

  88، 70، 68/ سنجری، خشایار
  88/ محمد سنجری، علی

، 88، 71، 70، 68/ ســـنجری، فریبـــرز
399  

  88، 68/ سنجری، کیومرث
  349/ سنگسر سمنان

  169)/ ای در تهران محله(سنگلج 
  556، 262/ سنندج
  263، 108/ سوئیس
  472، 454/ نژاد، جلیل سوادی
  639)/ در توابع ساری(سورک 

  266/ سورکی، عباس



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 832

، 425، 167، 110، 82، 48/ ســـــوریه
539 ،540 ،542 ،570  

  87/ سوسیالیست مذهبی
  434/ سوسیالیسم

  623)/ شمشیری(سه راه آذری 
  35/ سه راه ژاله

  143/ سه راه محمدی
  507/ حضور راه امین سه

اطالعــات و جاسوســی ســازمان (ســیا 
  612، 521)/ آمریکا

)/ کتـاب (سیاست هنر، سیاسـت شـعر       
198  

، 172، 151، 150، 149، 148/ ســـیانور
389  

  530/ سیاهپوش، محسن
  199/ سیاهپوش، مرتضی

، 384)/ گروه، واقعه، جنگـل   (سیاهکل  
473 ،540 ،541  
  568، 549/ کاله، حسین سیاه

  561، 554، 236/ سیدقطب
  564 /سیداحمدیان، جلیل

خاموشی،  ←سیدخاموشی، سیدمحسن   
  محسن

  386/ سیدخاموشی، مرتضی
  386/ سیدخاموشی، عبداهللا

  28)/ محله(سیدملک خاتون 
  367/ سیدنصرالدین
  543، 542/ سیدی کاشانی

، 231)/ کتاب(سیر تحوالت اجتماعی 
265  

)/ کتـاب (سیر تکوینی انقالب اسـالمی      
112  

  635/ سیرجان
  77/ سیفی فمی تفرشی، مرتضی

   ←اهللا  سیفی کمانگر، فرج
  )بازجوی کمیته مشترک(کمالی 

  84، 53)/ پیام(ب  سینما ب
  84/ سینما رویال

  84/ سینما فردوسی
  

  ش
  325، 323، 322/ شادمانی، معصومه

  حسن سلمه علی ←شازده سرخ 
  39/ شامات

، 322، 174، 161/ شـــامخی، محمـــود
564  

  شاهنجرین ←شانگرین 
  79/ خیابان شاه

  هلوی، محمدرضاپ ←شاه 
، 199، 198، 197، 196، 177/ شـــــاه 

542  ،560  ،564  ،592  ،596  ،611 ،
616  

  شهاب، احمد ←شاه بداغلو 
  468/ آبادی شاه
  486، 468)/ شیخ(آبادی، نصراهللا  شاه

، 76، 68، 31/ شــاهچراغی، ســیدعلی 
78 ،82 ،189 ،197 ،304 ،429  
  580/ حسینی شاه

  31)/ مرجع تقلید(شاهرودی 



  
  
  
  

  833 □ فهرست اعالم
  168، 167/ ، عباسشاهرودی

، 503، 386، 358/ شاهــسوندی، ســعید
548 ،550  

  80/ شاهنجرین
  617/ شاهوسندی، محمود

  /  اهللا ، عزت)مطهری خوانساری(شاهی 
  اغلب صفحات

  30/ شاهی، علی
  327/ شاهی، محمدمهدی

، 263، 262، 219/ اهللا شاهی، نعمت
326 ،327 ،305  

  167/ شهر شاهین
  427، 267/ شایگان، نادر

  532)/ اهللا آیت(بیری زنجانی ش
، 354، 353، 274/ شـــجاعیان، بهـــروز

355 ،385  
  77، 76/ شرافت، محمدجواد

  90)/ کتاب(شرح عروه 
  80/ شرح لمعه

  385)/ نشریه(شرق 
، 491)/ امریکایی(شرکت بل هلیکوپتر    

502  
  432/ شرکت پارس آرین
  324/ شرکت تکنوایس

  491/ شرکت ثابت پاسال
  321/ شرکت ساکو

/ کت کشت و صنعت ثابـت پاسـال       شر
142  

  269/ شرکت کفش پالستیک کامس
  639/ شرکت گسترش الکترونیک ایران

  321/ شرکت گوشتیران آرزومان

  474، 134، 267/ شرکت ملی نفت
  473/ شرکت نولکو

)/ پدران(بی فاطمه      بی  شریعت رضوی، 
570  

  608، 592/ شریعتمداری
  ،616،  615،  76/ شریعتمداری، حـسین  

459، 476 ،477  
ــیدمحمدکاظم   ــریعتمداری، ســـ شـــ

  609، 171)/ اهللا آیت(
  476)/ شیخ(اهللا  شریعتمداری، سیف

  570/ شریعتی، احسان
  570/ شریعتی، سارا

  570/ شریعتی، سوسن
، 235، 220، 196، 82/ شریعتی، علی

239 ،310 ،471 ،530،  560 ،561 ،
566 ،570 ،571  

  570  ،268، 220/ شریعتی، محمدتقی
  570/ ی، موناشریعت

  635، 34/ شریف امامی
، 375،  360،  343/  مجیـد   واقفی،  شریف

385  ،386  ،399  ،431  ،548  ،549 ،
550 ،566 ،567 ،568 ،569 ،616  

ــصطفی ، 266، 265، 252/ شــعاعیان، م
267 ،390 ،427  

  266/ شعاعیان، محمد
  جعفری، شعبان ←مخ  شعبان بی

، 159، 141،  137،  136/ مـخ   شعبان بـی  
169 ،170  

، 134، 133، 132/  شـــعبانی، حـــسین
299   ،300   ،301   ،302   ،325،  366 ،
385 ،596  
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ــدعلی   ــعبانی، محمـ ــسینی  ←شـ حـ
  )بازجوی کمیته مشترک(

  265/ شعرانی
  551)/ سرهنگ(شفر 

  211/ شفق سرخ
  ،547،  428،  427،  399/ شفیعیها، کاظم 

564  
  177، 166/ شفیق، شهرام

  199)/ کتاب(گویند  گران می شکنجه
)/ کتاب(وه تنهایی در سکوت ربذه      شک

635  
  399/ شلتوکی

  429)/ نشریه(شما 
  528)/ شیخ(شمس، محمود 

  388)/ شهید(آبادی  شمس
  433/ حائری، هادی شمس
  500، 486/ شمیران

  556)/ کتاب(شناخت 
  90)/ کتاب(شناخت قرآن 

  519، 429، 195/ شورای امنیت کشور
، 268، 112/ شــورای انقــالب اســالمی

469 ،490 ،492 ،528  
شورای تبلیغـات مدرسـه عـالی شـهید         

  198/ مطهری
  110/ شورای سرپرستی سازمان زندانها

/ گذاری صـدا و سـیما       شورای سیاست 
476  

  269/ شورای شهر تهران
  529/ شورای عالی انقالب فرهنگی
  429/ شورای عالی خبرگزاری کشور

ــوری     ــزب جمه ــزی ح ــورای مرک ش
  110/ اسالمی

ــازمان   ــزی س ــورای مرک ــدین ش مجاه
  532/ انقالب اسالمی

/ شورای مرکزی کمیته انقالب اسـالمی     
487  

  198/ شورای مرکزی نمایندگان رهبری
اهللا   شورای مرکـزی نماینـدگیهای آیـت      

  198/ منتظری در دانشگاهها
، 265،  264،  263/ شورای ملی مقاومت  

266 ،348 ،349  
  ،198/ شورای نگهبـان قـانون اساسـی      

433 ،529  
  267)/ کتاب(شورشگری 

  474، 324، 211، 103، 84/ شوروی
  35/ شهاب، احمد

  618/ الدینی، عباس شهاب
  486، 269، 261، 110/ شهر ری

ــدتقی  ــهرام، محم ، 385، 172، 113/ ش
426  ،477  ،546  ،547  ،549  ،554 ،
560 ،565 ،566 ،568  

  دیبا، فرح ←شهبانو 
  128/ شهربانی اصفهان

، 24)/ شـهربانی (شهربانی کـل کـشور      
47  ،77  ،107  ،108  ،177  ،169  ،195 ،

196  ،207  ،208  ،322  ،324  ،328 ،
462  ،463  ،484  ،487  ،488  ،531 ،
542  

  266/ شهریاری
  384/ شهریاری، عباسعلی

  



  
  
  
  

  835 □ فهرست اعالم
  67/ شهسوار

  29/ خیابان سمنگان
  35/ خیابان شاهرضا
  46/ خیابان شوش
  32/ خیابان شهباز
  139)/ کتاب(شهید جاوید 

، 395،  268،  257،  222)/ دکتر(شیبانی  
408 ،469  

  103/ شیبانی، عباس
  197/ شیخ حسنی، اکرم

  328)/ سرهنگ(شیخان 
  476، 80/ اهللا نوری فضل شیخ

ــیراز ، 473، 433، 388، 386، 82/ شـــ
546 ،547 ،566 ،567  

  433/ شیرازی، شیخ محمدکاظم
  388/  فیروز شیروانلو،
  578/ شیرودی

  464/ شیلی
  

  ص
  477/ صادق، حسن
  596  ،473/ صادق، ناصر

  236)/ دکتر(صادقی 
  20/ صادقی، اکرم

  441، 213)/ سروان(صارمی 
  86، 54/ صالح، اللهیار

  520، 518)/ روحانی(صالحی 
  520، 518/ صالحی

  199، 197/ صالحی، انوش
  457، 426/ صالحی، سیمین

  469)/ مهندس(صباغیان 

  618/ صداقتیان، شبدرخ
  523، 263/ صدام حسین

  109/ صدر، سیدمحمدباقر
  196/ صدری، جعفرقلی

  197)/ اهللا آیت(صدوقی، 
  567، 566، 546، 120/ صفا، فرهاد
  566/ اهللا صفا، فضل

  79، 35/ صفار هرندی، رضا
  619/ صفاریان
، 447،  442،  439/ سرخ جهـانی    صلیب

450 ،451 ،462 ،464  
ــضی  ــاف، مرت ــمدیه لب ، 360، 343/ ص

375  ،385  ،548  ،549  ،550  ،566 ،
567 ،568 ،569  

  608/ فر، جالل امیصمص
  110/ صنوبری، محمدباقر

  260، 83/ صهیونیزم
  

  ض
  609، 491/ ضابطی، محمد

  531/ ضد اطالعات گارد شاهنشاهی
  177/ ضداطالعات ارتش
  266/ ضیاء ظریفی، حسن

  143/ ضیائی
  
  ط

  527، 526/ طالب، حسین
  635/ طالبیان، محمد

ــانی، ســیدمحمود  ، 60)/ اهللا آیــت(طالق
71 ،221 ،236 ،400 ،416 ،419 ،422 ،



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 836

424  ،435  ،469  ،479  ،492  ،504 ،
530  ،537  ،558  ،560  ،563  ،565 ،
570  ،575  ،596  ،601  ،603  ،604 ،
605 ،606 ،607 ،615 ،636 ،637  

  172/ طالقانی، مجتبی
، 53،  52،  37)/ سرتیپ(طاهری، سعید   

241 ،636  
  37/ طاهری اصفهانی، شیخ حسن

  618/ طاهری، محمدجعفر
  638/ ی، خلیلطباطبائ

، 139)/ عالمـه (طباطبائی، محمدحسین   
171  ،236  ،239  ،528  ،538  ،546 ،
554 ،638  

  220/ طباطبایی، سیدمهدی
  263/ طبس
  426، 396/ االسالم، محمود طریق

  269/ طریقی، اکبر
  433/ طهرانی، حاج آقا بزرگ

  169/ طهماسبی، خلیل
  546/ طوفان
  199/ طیرانی

  
  ظ

  472، 442، 389/ ظفار
  
  ع

  618/ عباس عارف آخر، غالم
  478، 429/ عاشورا

  171، 170، 138/ عالی، حسین
  430/ مهر، حسن عالی

  20/ نژاد، عسگر عباس
  115/ عباسی، حسینعلی

، 102، 100، 96/ عباســـی، محمـــدباقر
103  ،104  ،113  ،115  ،241  ،587 ،
636  

  198/ عبایی، 
  82/ عبدالعزیز بن محمد

  82/ عبدالناصر
  529/ احمدپور،  عبداهللا

ــدی  ــک(عب ــین نی ، 539، 538، 537)/ ب
555 ،564 ،565  

  24/ عبیداهللا بن زیاد
، 110،  95،  85،  84،  82،  81،  39/ عراق
167  ،260  ،263  ،264  ،346  ،348 ،
388  ،432  ،433  ،478  ،540  ،565 ،
635 ،638  

  80/ عراقی، آقاضیاء
، 79،  78،  35،  32/ عراقی، حاج مهـدی   

80 ،223 ،401 ،404 ،530 ،602 ،603 ،
604  ،605  ،609  ،611  ،613  ،614 ،
617 ،619  

  530/ عراقی، حسام
  570، 265/ عربستان سعودی
  110، 95/ عربشاهی، محمد

  486/ عرفانی
  567، 546/ عزتی، حسین

، 89،  80،  35/ اهللا  عسگراوالدی، حبیـب  
401  ،403  ،404  ،428  ،469  ،516 ،
603  ،604  ،605  ،609  ،611  ،612 ،
613 ،617 ،619  

  530/ سگری، عباسع



  
  
  
  

  837 □ فهرست اعالم
  565، 556، 473/ زاده، محمود عسگری

ــضدی  ــه  (ع ــاواک و کمیت ــازجوی س ب
، 376،  364،  362،  358،  179)/ مشترک

383 ،384 ،386 ،387 ،613 ،615  
  )بازجو(زاده  حسین ←عطارپور، رضا 
  529، 499/ عطریانفر، زهره
  529، 499/ عطریانفر، محمد

  198/ زاده، رضا عالمه
  78، 34/ علم، اسداهللا

  424/ علوی خوراسگانی
، 221/ طالقانی، سیدنورالدینعلوی 

551 ،565  
  81، 38/ مقدم، ناصر علوی
  83/ حسن سلمه علی

  614، 611/ قدرت علیخانی، شیخ
  122، 49)/ صحابه پیامبر(عمار 
  472/ عمان

  84/ عملیات سلیمان
  84/ عملیات قالی جاودیی

  386/ عملیات مرصاد
  84 ،83، 51/ عملیات مونیخ
  84/ عملیات هجرت
  486/ عمید زنجانی
  423/ عنایت، حسن
  407/ عید غدیرخم

  424/ عید فطر
  407/ عید قربان
  408/ عید مبعث
  407/ عید نوروز
  618/ احمد عیدی، علی

  غ
  261)/ االسالم حجت(غفاری 

  635/ غفاری، ابوذر
  625/ غفاری، هادی

  20/ غالمعلی شهرستانکی، مجید
  530/ پور، عفت غنی
، 443،  404،  322،  196/ وران، مهدی غی

445 ،448 ،560 ،578 ،596 ،633  
  
  ف

  433/ فارس
  82، 49، 48/ الدین فارسی، جالل

  494/ فاشیست
  167/ فاضل، احمد
  431، 370/ فاضل، حسن

ــسن   ــل، مح ــی(فاض ، 128، 120)/ عل
140  ،141  ،159  ،160  ،167  ،261 ،
263،  326 ،370 ،431 ،546  

  473/ فاضلی، محمدهادی
  582، 316/ فاطمی

  87/ فاطمی، سیدحسن
  169، 136/ فاطمی، سیدحسین
  87، 55/ فاطمی، سیدمحمود

  فاطمی، سیدمحمود  ←فاطمی، فریدون 
  316/ فاطمی، محمدرضا

  605، 604/ فاکر
  494/ فاالنژ
  523/ فاو

  198/ امیرحسین فتانت،
  اصحاب فتوا ←فتوائیها 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 838

  430/ فخرآرایی، ناصر
  19/ فخرزاده، سعید

، 169، 79)/ جمعیــت(یان اســالم فــدای
390 ،636  

  چریکهای فدایی خلق ←فداییان خلق 
ــیم   ــی مق ــشجویان ایران ــیون دان فدراس

  387/ انگلستان
  19/ فدراسیون فوتبال

، 265،  263،  259،  88،  82،  80/ فرانسه
268 ،348 ،430 ،473 ،528 ،565  
  دیبا، فرح ←فرح 

  173، 148، 18/ فردامیری، اعظم
  327، 259 /فردوست، حسین
  43/ فروشگاه فردوسی

  87)/ نشریه(فردوسی 
، 165،  147،  145،  130/ فرزانه، حـسن  

268 ،502 ،590  
  88/ منیر فرزانه، ماه

  154/ فرعون
  530)/ نشریه(فرقان 

، 466، 266/ فرقه دمکرات آذربایجان
478  

  268/ فرمانداری نظامی
  620/ فرمانده نیروی زمینی سپاه

  296/ فرنام، عباس
  399، 252/  آزاد، بیژنفرهنگ

  635)/ کتاب(فرهنگ آفتاب 
  81/ فرهنگ عمید

)/ کتـاب  (2فرهنگ ناموران معاصـر ج      
113  

ــگ واژه ــالمی    فرهن ــالب اس ــای انق ه
  82)/ کتاب(

  198/ فرهنگ، ابراهیم
  میرزادگی، شکوه ←فرهنگ، شکوه 

  636/ فرهنگستان زبان ایران
  540  ،427، 174/ فرودگاه بغداد
  549/ دفرودگاه مهرآبا
  51/ فرودگاه مونیخ

  143/ فروشگاه شهربانی
  579)/ قدس(فروشگاه کوروش 

  635)/ کتاب(پایان  فروغ بی
، 87، 86، 54، 48/ فروهـــر، داریـــوش

169  
  فاطمی، سیدمحمود ←فریدون 

  198/ فستیوال فیلم کودکان و نوجوانان
  347/ فضیلت کالم، انوشه
  347/ فضیلت کالم، شیرین
  347، 338 /فضیلت کالم، عباس
  347/ فضیلت کالم، مهدی

  530/ فعله نوتاش، امیر
  ،179)/ محمدعلی(فقیه دزفولی، خلیل    

354  ،355  ،359  ،375  ،360  ،385 ،
503 ،504 ،549  

  618/ فالح حجت انصاری، ارسالن
، 520،  518،  517،  515/ فالحیان، علی 

521 ،522 ،523 ،532، 629  
، 112، 84، 82، 52، 51، 48/ فلـــسطین

132  ،154  ،167  ،252  ،540  ،541 ،
542 ،584  

  82)/ کتاب(فلسفه انقالب اسالمی 



  
  
  
  

  839 □ فهرست اعالم
  571)/ االسالم حجت(فلسفی 

  474/ فنسینکو، والدیمیر
، 423، 115/ فــومنی حــائری، مــصطفی

559  
  433/ فیروزآباد

  172/ فیروزکوهی
  566)/ اهللا آیت(فیض 

  20/ فیض، سیدمحمدصادق
  
  ق

  172/ قائدی، جواد
  477/ قائمیان، مرتضی

  115)/ شاگرد اشرف دهقانی(قاسم 
  110، 82/ قاسم، عبدالکریم

  پناه، قاسم  ژیان ← سیاه قاسم
  530، 196)/ اهللا آیت(قاضی طباطبایی 

/ قانون اساسی مشروطه سـلطنتی ایـران      
79  

  537  ،80/ قانون اساسی
  80، 79/ قانون مطبوعات

  258، 223، 212/ قتله منصور
  349، 263/ قجر عضدانلو، مریم

  523/ قدس شریف
  529/ زاد قدسی

ــی  ــت(قدوس ، 509، 497  ،139)/ اهللا آی
511  

، 529،  501،  499،  498/ قدیری، جـواد  
621 ،530  

  433، 348، 266، 260/ قرارگاه اشرف
  503/ قربانی، حسن

  216، 210، 209/ قرنطینه
  531، 530)/ سپهبد(نی، محمدولی  قره

  123/ قریش
  266/ قریشی،  مهین
  113 /قریشی، اصغر
  266/ قریشی، بهمن

  429/ قریشی، سیدکاظم
، 417، 401/ قریــشی، ســیدمحمدعلی 

429  
ــزوین ، 624  ،532، 505، 467، 427/ قـ

636 ،638  
  325/ اهللا قشقایی، فیض

  86/ قشم
  635/ قصر شیرین

  زندان قصر ←قصر 
)/ کتـاب (قضاءالحق فی ترجمه الصدق     

433  
  171/ زاده، صادق قطب
، 65، 64، 61، 47،  34،  33،  32،  27/ قم
72  ،73  ،78  ،80  ،85  ،89  ،90  ،115 ،

126  ،144  ،167  ،171  ،197  ،198 ،
232   ،265   ،317   ،390   ،434،  569 ،
596  ،633  ،634  ،667  ،499  ،528 ،
529 ،532  

  511، 485/ علی قنادها، 
  485/ قنادها، مصطفی
  348/ قندی، احمد
  429/ قوه قضائیه

  478، 465/ قهرمانیان، صفر
  478/  محمدحسینقهرمانیان،
  79/ خیابان قیام



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 840

  112)/ کتاب (1342 خرداد 15قیام 
  84/ قیام آزادیخواهی
  90، 85، 79، 77/ قیام پانزده خرداد

  32/ قیام عمومی
  
  ک
  269/ (K.G.B)ب .گ.کا

  20/ کاظمی، محسن
  113/ کابل
  87، 86/ کابینه

  429، 386/ کاپیتوالسیون
  531، 504/ کاتوزیان، ابوالفتح

، 143،  89،  73/  محمدصـادق  کاتوزیان،
144  ،190  ،219  ،273  ،503  ،504 ،
531  

  181/ کاخ سعدآباد
  523/ کاخ سفید

  33/ کاخ گلستان
  388  ،265، 198/ کاخ مرمر

  461)/ جمهور امریکا رئیس(کارتر 
، 388، 376، 368، 319/ کارخانـــه ارج

389  
  168/ کارخانه پروفیل

  115/ کارخانه جهان چیت
ــن ا  ــه ذوب آه ــفهانکارخان ، 368/ ص

376 ،390 ،473 ،474  
  319، 140/ کارخانه سافیاد
  431/ سازی اراک کارخانه ماشین

کارنامه دکتر مصدق و حزب توده 
  267)/ کتاب(

  259/ کاستاریکا
  553/ کاسترو
  171، 111، 86/ کاشان

  428، 169، 75)/ اهللا آیت(کاشانی 
  459/ کاشانی

  542/ کاشانی، سیدبابا
  168، 135/ کاشانی، مرتضی

  433/ کاشمر
  388/ کامرانی، احمد

  583/ کانادا
  266/ کانون آگهی پرسپولیس

  502/ کانون حقوق بشر
  347/ کانون زندانیان سیاسی

  90/ کانون علمی و تربیتی جهان اسالم
  570/ کانون نشر حقایق اسالمی

  82/ کانون هدایت جوانان
  شادمانی، معصومه ←کبیری 

، 322، 139، 75، 74/  حــسن کبیــری،
324 ،325 ،345 ،349 ،372 ،389  

  349، 324/ کبیری، حسین
، 297،  288،  148،  76/  علیرضـا   کبیری،

298  ،299  ،300  ،322  ،324  ،325 ،
326 ،372 ،423 ،588  

  634، 174/ کبیریها
  635/ کتابخانه عمومی مهدیه

  109/ کتابخانه ملی ایران
  91/ کچویی، رمضان
  75/ کچویی، محسن
، 76،  75،  74،  73 ،49/ کچویی، محمـد  

91 ،109 ،115 ،116 ،131 ،138 ،139 ،
173  ،219  ،262  ،299  ،303  ،304 ،



  
  
  
  

  841 □ فهرست اعالم
319  ،324  ،326  ،372  ،401  ،404 ،
424  ،425  ،427  ،467  ،469  ،474 ،
502،  576   ،586   ،587   ،590   ،595 ،
597 ،598 ،601 ،609 ،634  
  83/ کراال
  523، 100، 32/ کربال

  262)/ عملیات (5کربالی 
  566، 76، 65/ کرج

ــتان ، 386، 264، 213، 112، 87/ کردس
433 ،556 ،635  

  580، 570، 260، 259، 109/ کرمان
  ،564،  546،  541  ،430،  112/ کرمانشاه

60  
  637  ،197/ کرمانشاهی اصل، حسین

  618/ زاده، سیدموسی کرم
  341، 47)/ روحانی(کروبی، احمد 

، 55، 54، 34)/ مبــارز(کروبــی، احمــد 
71  ،80  ،87، 577  ،579  ،581  ،582 ،

633  
  80/ کروبی، علی

، 605  ،604، 603، 47/ کروبــی، مهــدی
611  ،612  ،613  ،614  ،618  ،633 ،
638  

، 373، 364، 335/ کریمــی، احمدرضــا
374 ،376 ،388 ،502  

  618/ کریمی، زهرا
  85، 16/ کریمی، محمد

  618/ دل، بهروز کفائی زنده
  35/ کالفچی

  142 / 7کالنتری 
  35، 30 / 9کالنتری 

  173 / 10کالنتری 
  266/ کالنتری، منوچهر

، 87، 85، 71، 55/ کالهــدوزان، حــسن
88 ،581 ،583  

  621  ،531، 500/ کالهی، هاشم
  84/ کلیسای ارتدوکس

  387، 348)/ نشریه(کمال 
  387، 267، 197/ کمالوند، فریده

، 152)/ بازجوی کمیته مـشترک   (کمالی  
173 ،179 ،190 ،291 ،312  

  322)/ مجله(کمان 
  213، 208)/ سرتیپ(کمانگر 

  80/ کمپانی، شیخ محمدحسن
جمــع، کمــون جمــع، کمــون  (کمــون 

، 213،  212،  211) بزرگ، کمون واحـد   
214  ،215  ،224  ،232  ،235  ،237 ،
247 ،249 ،258 ،597  
  440/ یار کمون

  19/ کمری، علیرضا
ــست  ــسم (کمونی ــستها، کمونی )/  کمونی

  بیشتر صفحات 
، 469،  429،  391/ از امام کمیته استقبال   

483 ،484  
، 535،  428/ کمیته امـداد امـام خمینـی      

570  
، 427،  391،  77/ کمیته انقالب اسالمی  

447  ،455  ،483  ،485  ،488  ،490 ،
492  ،495  ،497  ،501  ،503  ،504 ،
508  ،513  ،515  ،519  ،523  ،524 ،
528   ،529   ،531   ،532،  619   ،620 ،
621 ،622 ،628 ،638 ،639  



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 842

  391/  بازارکمیته
  529/ کمیته تحقیق انجمن حجتیه

  431/ کمیته غرب تهران
  79/ کمیته مرکزی هیئتهای موتلفه

اغلـب  / کمیته مشترک ضد خرابکـاری    
  صفحات

  168/ سوادی کمیته ملی پیکار با بی
  429/ کمیسیون احزاب

  429، 91/ کمیسیون حقوق بشر
ــان   ــذاهب و آزادی ادیـ ــسیون مـ کمیـ

  349/ شورای ملی مقاومت
  528)/ قریه(کن 

داران   گذاری سـرمایه    کنسرسیوم سرمایه 
  86/ امریکایی

  197/ کنفدراسیون جهانی دانشجویان
، 317/ کنفدراســیون دانــشجویان اروپــا

388 ،451  
  529/ کنگره جبهه ملی ایران
  390/ کنگره فداییان ـ اقلیت

  267، 254، 212/ کوبا
  98/ کوچه ادیب
، 142،  141،  49/ زاده یحیـی    کوچه امام 

156 ،160 ،161 ،587  
  579/ پل کوچه تخته

  139/ کوچه حمام گلشن
  173، 148، 146، 17/ کوچه رودابه

  470/ کوچه شهید دیالمه
  143/ کوچه قورخانه

  170/ کوچه محمدعلی رشتی
  173/ کوچه میرزا محمود

ــای  ــرداد 28کودتـ ، 86، 44/ 1332 مـ
136  ،248  ،428  ،446  ،453  ،471 ،
473 ،474 ،528  

  45، 43/ نوروزخانکوچه 
، 529، 501، 498، 472/ کودتـای نـوژه  

622  
  81)/ پادشاه ایران(کوروش 

  84)/ شرع یهود(کوشر 
  54، 53/ کوکتل مولوتف

  82/ کوهاردی
  80/ نژاد کوهستانی

  109/ های دارآباد کوه
  135/ های درکه کوه

  579/ کوی دانشگاه تهران
  540، 85/ کویت

  576/ کیانوری
  
  گ
  208/ گارد
  115/  شهربانیگارد

  501/ گاردشاهنشاهی
  552/ گالیله

گامی دیگـر در راه تـشدید غـارتگری         
  87)/ اعالمیه(

  40/ گبر
  90/ گرامی، عباس

  601، 90، 72/ گرامی، محمدعلی
  618/ گرجانی، فریده

  636، 635/ گرگان
  198/ گرگین، عاطفه



  
  
  
  

  843 □ فهرست اعالم
  635/ گروه ابوذر

  266/ گروه احمدزاده ـ پویان
  196/ یگروه اطالعات شهربان

  614/ گروه بدر
  گروه جریان ←گروه پروسه 
  498، 269/ گروه جاما

  390)/ گروه پروسه(گروه جریان 
  274، 266/ گروه جزنی ـ ظریفی

/ گروه جوانـان نهـضت مقاومـت ملـی        
472  

  403/ گروه جوشکار
، 98،  97،  96،  95،  36/ اهللا  گروه حـزب  

99 ،100 ،102 ،103 ،105 ،109 ،111 ،
112  ،113  ،114  ،119  ،166  ،633 ،
634  

  389، 385، 261/  اهللا گروه حزب
  433/ گروه دین
  266/ آوران گروه رزم

  399/ گروه ستاره سرخ
جبهــه دمکراتیــک  ← گــروه شــعاعیان

  خلق ایران
  429، 78/ گروه شیعیان
  614/ گروه صف
  113/ گروه طالبان

، 80،  79)/ گـروه کهفیهـا   (گروه فرقـان    
433  ،468  ،499  ،501  ،530  ،531،  
635  

/ گروه فریاد خلق خاموش نشدنی است  
638  

  384/ گروه فلسطین

  404، 403/ گروه کچویی
  614/ گروه منصورون
  637/ گروه مهدویون

  426/ گروهک راه کارگر
  13/ های مبارز مسلح گروه
  79/ های مبارز مسلمان گروه
  61/ های مبارزه فلسطینی گروه
  512/ بخش گالب

  167، 90/ گلپایگان
  637)/ مبارز (گلپایگانی

)/ اهللا آیــت(گلپایگــانی، سیدمحمدرضــا 
528  

  83، 52/ گلدا مایر
  72/ گلرو

  529/ گلزاری
ــسرو  ــسرخی، خ ، 191، 186، 105/ گل

192  ،196  ،197  ،198  ،199  ،209 ،
210 ،450  

  198/ گلسرخی، دامون
  198/ گلسرخی، فرهاد

  634، 90/ گنبد کاووس
  559/ ای گنجه

ــه ــالل گنجـ ، 349، 344، 168/ ای، جـ
468 ،478 ،559 ،587 ،633  

  442/ گود عربها
)/ رهبـر گـروه فرقـان     (گودرزی، اکبـر    

468 ،499 ،500 ،530  
  530/ گودرزی، حسن
  16/ گوهریان، رئوف

  434/ گیالن
  محمدی گیالنی ←گیالنی، محمد 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 844

  ل
ــداهللا ــوردی، اس ، 78، 72، 71، 48/ الج

80  ،82  ،87  ،90  ،219  ،250  ،269 ،
401  ،402  ،467  ،469  ،470  ،474 ،
497  ،510  ،515  ،516  ،518  ،522 ،
579  ،580  ،601  ،603  ،609  ،625  ،
633  

  112/ الریجان
  570)/ ایرانشناس(الزار، ژیلبر 

  559)/ کوروش(الشایی 
، 400،  220/ الهوتی اشـکوری، حـسن    

422 ،434 ،596 ،605 ،615  
  434، 423/ الهوتی، وحید

  169/ الهیجان
، 30/ یالیحه انجمنهای ایـالتی و والیتـ      

31   ،77   ،78   ،79،  172،  265   ،428 ،
429  
، 174، 167، 112، 110، 100، 82/ لبنان
425   ،427،  539   ،540   ،542   ،570 ،
620  

  387/ لرستان
  387  ،170/ آنجلس لس

  259/  رضائیه64لشکر 
، 31)/ امیـر (بیگ    لشکری، محمد هاشم  

34 ،44 ،48 ،54 ،55 ،61 ،62 ،71 ،72 ،
80 ،85 ،87 ،88 ،89 ،577 ،578 ،579 ،

580 ،581  
  577/ بیگ لشکری، محمدعلی هاشم

  387، 83/ لندن
  88، 67/ لنگرود

  553، 425، 302، 267/ لنین
  324/ لیبرالیسم

  237، 236/ لیست سیاه
  321/ لیشینسکی

  85/ لیلینتال
  
  م

  هیئتهای مؤتلفه اسالمی ←مؤتلفه 
  570/ مؤسسه در راه حق

  609، 593، 553، 148، 116/ مائو
  529، 488/ درشاهی، سیدجوادما

  302/ مارکس
  336/ مارکسیست اسالمی

ــستها  ــای (مارکسی ــسم، گروهه مارکسی
، 341،  340)/ مارکسیستی، مارکسیست 

343  ،345  ،346  ،349  ،363  ،374 ،
375  ،385  ،386  ،389  ،395  ،396 ،
398  ،399  ،400  ،403  ،404  ،408 ،
409  ،410  ،413  ،414  ،415  ،416 ،
417  ،421  ،422  ،425  ،426  ،428 ،
430 ،432 ،434  

، 91،  79،  55،  52،  34،  15/ مارکسیست
115  ،166  ،167  ،171  ،243  ،245 ،
246  ،251  ،252  ،254  ،255  ،256 ،
265  ،267  ،324  ،325  ،459  ،471 ،
475  ،505  ،532  ،547  ،548  ،549 ،
553  ،560  ،567  ،568  ،569  ،596 ،
598 ،609 ،612 ،617 ،618 ،623  

  328/ مازندران
  635، 49)/ مالک اشتر(الک م



  
  
  
  

  845 □ فهرست اعالم
  386)/ کتاب(مالک اشتردوران 

  267)/ هوشنگ(ماهرویان 
  564)/ مقاله(مبارزه چیست 

مبارزه مسلحانه و اپورتونیستها 
  328)/ کتاب(

  86/ مبصرالممالک، میرزا حسن خان
  37/ متفقین
  316)/ بازجوی کمیته مشترک(متقی 
  504/ اهللا دفتری، هدایت متین

  ان مجاهدین خلقسازم ←مجاهدین 
  35)/ خیابان(مجاهدین اسالم 

مجاهد، سـازمان   (مجاهدین خلق ایران    
  اغلب صفحات)/ مجاهدین، سازمان

  مجلس شورای ملی ←مجلس 
  533، 198/ مجلس خبرگان رهبری

  268/ مجلس خبرگان قانون اساسی
  433، 390/ مجلس خبرگان

  78/ مجلس سنا
، 109،  90،  82/ مجلس شورای اسالمی  

110  ،166  ،269  ،379  ،390  ،427 ،
429  ،431  ،434  ،473  ،485  ،505 ،
513 ،521 ،528،  570 ،635 ،636  

  570، 86، 78، 34/ مجلس شورای ملی
، 198/ مجمع تشخیص مصلحت نظـام    

529  
  111/ محبوب مجاز، داوود

، 321، 197)/ مهین(محتاج، معصومه 
323 ،387 ،638  

، 261، 259، 205)/ سرهنگ(محرری 
455  

، 552، 537، 473، 79/  ســعیدمحــسن،
564 ،565 ،568  

  433)/ اهللا آیت(محقق 
  171)/ اهللا آیت(محقق داماد 

  433/ محالت
  348/ محله آب منگل

  528)/ قریه کن(محله سرآسیاب 
  431/ محله سلسبیل تهران

  571)/ کتاب(انبیاء  محمد خاتم
  262، 261، 218/ محمدآقا، علی

  618/ محمدنادر خانی، زهرا
، 277، 196، 179)/ بازجو(محمدی 

278 ،279 ،285 ،286 ،287 ،288 ،
291 ،294 ،295 ،296 ،297 ،298 ،
299،304، 305 ،313 ،315 ،316 ،
320 ،326 ،335 ،365 ،366 ،384  

  486/ اراکیمحمدی 
، 256، 401/ محمدی گرگانی، محمد

599 ،601 ،603 ،609 ،635 ،636  
ــی، محمــد  )/ اهللا آیــت(محمــدی گیالن

474 ،502 ،528 ،557  
  635/ محمدی، محمدهادی

  475، 452، 447/ محمدی، حسن
  نام مستعار عزت(محمدی، حسین 

، 159، 157، 156، 141، 135)/ شاهی
161 ،162 ،163 ،164 ،167 ،188 ،
189 ،240  

محمـدی گرگـانی،     ← محمدی، محمد 
  محمد

  172/ محمدی، مهری
  



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 846

  320/ نیک، محمود محمدی
  83/ محمودعباس

  ادمانی، معصومهش ←محمودی 
  514/ مدبری، حسین
  325/ مدرسه اسالمی

  86/ مدرسه امریکاییها
  86/ مدرسه ایرانشهر
  90/ مدرسه باقریه
  27/ مدرسه پهلوی
  580/ مدرسه تدین

  637/ مدرسه تشویق
  112/ مدرسه تمدن
  168/ مدرسه ثریا

  197/ مدرسه جده بزرگ
  530/ آرا مدرسه جهان

  27/ مدرسه چهار باغ
  530/ ستونمدرسه چهل

  390/ مدرسه حافظ
  197/ مدرسه حجتیه
  197، 190/ مدرسه حقانی
  566/ مدرسه دهخدا

، 483،  470،  112،  91،  36/ مدرسه رفاه 
485 ،633  

  109/ مدرسه سپهساالر
  566/ مدرسه سعدی سمنان
  109/ مدرسه شهید مطهری

ــسین   ــیخ عبدالح ــه ش ــسجد (مدرس م
  530، 499)/ ترکها

  566/ مدرسه صادقیه اصفهان
  385/ مدرسه عالی پاریس
  113/ مدرسه عالی ترجمه

، 198/ مدرسه عالی سینما و تلویزیـون     
199  

  637/ مدرسه عرفان
  633، 528/ مدرسه علمیه حجتیه

، 470،  357،  348،  111/ مدرسه علـوی  
483  

  86/ مدرسه فرانسویها
  390/ مدرسه فرخی
  81، 80، 32/ مدرسه فیضیه

، 528، 197، 171/ مدرســه فیــضیه قــم
529 ،584 ،639  

  638/ مدرسه کمال
  528/ مدرسه لرزاده

  569/ مدرسه مجتهدی
  528، 174، 168/ مدرسه مروی

  634/ مدرسه ملی شرافت محمدی
  635/ مدرسه ملی مهدیه

  532)/ حقانی(مدرسه منتظریه 
  111/ مدرسه نوشیروان

ــی ــاس  مدرس ــر، عب ، 429، 401، 35/ ف
430 ،504 ،601  

  327/ الدین مدنی، سیدجالل
، 382، 381، 380، 379/ مدنی، مصطفی

390  
/ مدیریت کل خدمات عمومی مجلـس     

166  
  بیشتر صفحات)/ گروه، جمع(مذهبیها 

  530/ مرآت، سعید
  169)/ تئاتر(مردم 

  571، 512، 112/ مرز بازرگان
  197/ مرصوصی، وجیهه



  
  
  
  

  847 □ فهرست اعالم
  320/ مرکز اسناد انقالب اسالمی

مرکــز بررســی اســناد تــاریخی وزارت 
  16/ اطالعات

  265/ کز رسیدگی به امور مساجدمر
  143، 37)/ اهللا آیت(مروارید 
  570/ مزینان

  551، 550/ مستشاران امریکایی
  501/ مسجد ابوذر

  634/ مسجد اعظم قم
، 366،  135)/ مـسجد شـاه   (مسجد امام   

376 ،505  
  139/ مسجد بزازها

  111/ مسجد جامع امجد
، 81،  55،  44،  37/ مسجد جـامع بـازار    

144  
  615/ آباد نجفمسجد جامع 
  614، 528/ مسجد جلیلی

  79، 32/ مسجد حاج ابوالفتح
  111)/ ع(مسجد حضرت امیرالمؤمنین 

  80/ مسجد خمسه
  531/ مسجد خمسه قلهک

  639/ مسجد دانشگاه
  531/ مسجد رضوان اتابک

  530/ مسجد رفعت
  376، 347، 76)/ شهر(مسجد سلیمان 

ــی   ــیخ عل ــسجد ش ، 587، 261، 79/ م
633 ،634  

  531/ شیخ هادیمسجد 
  320/ الزمان مسجد صاحب

  531/ مسجد فاطمیه خزانه
  530، 499/ مسجد قبا

  638/ مسجد کرمان
  486/ مسجد الریجانی
  111/ مسجد محمدی
  508/ مسجد مطهری
  569/ مسجد هاشمی
  637، 565/ مسجد هدایت
  83، 51/ مسجداالقصی
  531/ مسجدالهادی
  79/ مسجد لرزاده

)/ یزدانیـان اسم مستعار محمد    (مسعود  
171  

  561/ مسعود
  472/ مسقط

ــسگرآباد  ــه(م ، 70، 69، 29، 28)/ محل
568  

  431، 260، 167/ مشارزاده، حسین
ــام، عبدالرســول مــشکین ، 564، 348/ ف

565  
  139)/ اهللا آیت(مشکینی 

  80/ مشکینی، میرزا ابوالحسن
ــشهد ، 140، 112، 85، 82، 76، 61/ مـ

141  ،158  ،160  ،161  ،167  ،173 ،
259  ،268  ،273  ،296  ،299  ،316 ،
328  ،384  ،385  ،388  ،428  ،479 ،
546 ،547 ،568 ،570 ،607 ،639  

  532)/ اهللا آیت(مصباح یزدی 
  618/ مصدق رشتی، غالمرضا

، 86، 79، 30)/ دکتــر(مــصدق، محمــد 
169 ،266 ،472 ،565 ،577  

  357/ مصدقی، جواد



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 848

، 59،  56،  40،  31،  30/ مصدقی، حسین 
77 ،78 ،357 ،578 ،580، 582  

  77/ مصدقی، محمد
  268، 48/ مصر

، 291، 196)/ سربازجو(مصطفوی 
292 ،293 ،324  

  143)/ فروش کتاب(مصطفوی، محمد 
)/ البـصام مـصلحتی   (مصلحتی، فاضـل    

388  
، 166)/ نامـه   فـصل (مطالعات تـاریخی    

474  
، 621، 620، 619)/ شـــاهی(مطهـــری 

622 ،626 ،628 ،629 ،630  
 ←اهللا  مطهری خوانساری، نعمت

  اهللا شاهی، نعمت
، 236، 31)/ اهللا آیت(مطهری، مرتضی 

239 ،265 ،467 ،469 ،476 ،479 ،
485 ،492 ،500 ،538 ،546 ،554 ،
559 ،561 ،571 ،593 ،600  

، 593،  511،  49/ معادیخواه، عبدالمجید 
602 ،603 ،621 ،634 ،635 ،636  

  / معادیخواه، عبدالمجید
  302/  مهدی معافی مدنی،

  24/ یهمعاو
  473/ معین عراقی، اسماعیل

ــی، ــد معین ، 587، 431، 430، 405/ مجی
633  

  390، 389/ مغازه خشکشویی تجریشی
  368/ مغازه کاغذفروشی مصدقی

  395، 231)/ کتاب(الجنان  مفاتیح
  560/ مفتاحی

، 500،  499،  479،  468)/ اهللا  آیت(مفتح  
530 ،607  

  113/ مفیدی، سیدابراهیم
، 100،  99،  96،  53/ مفیدی، سیدمحمد 

101  ،102  ،103  ،104  ،113  ،114 ،
115  ،154  ،161  ،174  ،241  ،269 ،
268 ،304 ،322 ،430 ،587  

  195)/ سپهبد(مقدم، ناصر 
  197/ وردی مقدم سلیمی، اهللا

ــوچهر  ــلیمی، من ــدم س ، 191، 186/ مق
197 ،198 ،199 ،617  

، 580،  577،  89،  88/ مقدم، محمدرضا 
581  

  474، 269)/ سرلشکر(مقربی 
  327/ مقصودی، نعمت

  475)/ کتاب(نمای عمل  مکتب راه
  262/ القرآن مکتب

  593/ مالصدرا
  88/ مالیر
  637/ قلی الکتاب، حسین ملک
ــانی، مهــدی ملــک ، 612/ الکتــاب خیاب
613 ،615 ،618 ،637  
  83/ حسین ملک

  408/ ملکوتیان، محمدعلی
  526، 524، 486/ ملکی، احمد
  623/ اهللا ملکی، ذبیح

  72/ ی، مهدیملک
  197/ ملکی، وجیهه

  577/ کشی ملی
  199)/ کتاب(من یک شورشی هستم 

  نوایی مناقبی، جواد ←مناقبی، جواد 



  
  
  
  

  849 □ فهرست اعالم
ــسین   ــی، ح ــر حقیق ، 406، 402/ منتظ

609 ،617  
ــسینعلی   ــری، ح ــت(منتظ ، 80)/ اهللا آی

113  ،139  ،341  ،342  ،400  ،416 ،
419  ،422  ،423  ،424  ،518  ،570 ،
592  ،598  ،599  ،600  ،601  ،602 ،
603  ،604  ،605  ،606  ،607  ،615 ،
635 ،639  

  513، 500/ منتظری، محمد
  388/ منچستر

ــسنعلی  ــصور، ح ، 79، 77، 36، 34/ من
80  ،82  ،109  ،212  ،223  ،258  ،265 ،

404 ،428 ،429 ،430  
  388/ منصوری تهرانی مقدم، احمد

  348، 111/ منصوری، احمد
ــصوری، ــواد منـ ، 96، 95، 88، 73/  جـ

100  ،110  ،111  ،112  ،114  ،130 ،
167  ،261  ،319  ،348  ،349  ،431 ،
473 ،531 ،580 ،588 ،634  

  111/ منصوری، ماشاءاهللا
  348/ منصوری، محمدرضا

  254، 244/ منصوری، هادی
  320/ اصغر  علی منطقیان،

  601، 600، 195)/ ازغندی(منوچهری 
)/ بـازجوی کمیتـه مـشترک     (منوچهری  

120  ،179  ،196  ،277  ،285  ،286 ،
291  ،304  ،305  ،309  ،316  ،319 ،
356  ،365  ،366  ،387  ،389  ،447 ،
453،  590 ،613  

  529/ موحد
  

  316/ موحدی، محمدعلی
  486/ کرمانی موحدی

  478/ موزه تاریخ اطالعات کشور
، 348،  259،  17،  16/ موزه عبرت ایران  

387  
  327، 612، 83/ موساد

  266، 236/ موسسه تبلی
  171/ موسسه زبان شکوه

، 519،  489)/ اهللا  آیت(موسوی اردبیلی   
520  

دادسـتان کـل   (موسوی تبریزی، حسین  
  515، 90)/ انقالب

  143)/ آخوند درباری(موسوی 
  620)/ مفقوداالثر در لبنان(موسوی 

  636/ موسوی، عفت
  197)/ عصمت(موسوی، فاطمه 
  485/ موسوی، محمد

، 428،  391  ،110/ موسوی، میرحـسین  
635  

  85/  جعفرمسجد موسی بن
  20/ موسی خان، محمدمهدی

  579، 578، 51/ دایان موشه
  556/ مهاباد

  148، 147، 146/ مهجوم، عبداهللا
، 301،  300،  299،  170/ مهدوی، اصغر 

325 ،372  
، 299،  298،  297،  296/ مهدوی، اکبـر  

300  ،301  ،319  ،325  ،372  ،476 ،
502 ،590 ،591  

  172/ اهللا مهدوی، ذبیح



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 850

ــر مهــدوی، علــی ، 138، 132، 109. اکب
143  ،145  ،146  ،147  ،170  ،171 ،
172  

، 428، 400/ کنــی، محمدرضــا مهــدوی
468  ،485  ،487  ،489  ،508  ،512 ،
514  ،515  ،517  ،521  ،528  ،529 ،
558  ،599  ،601  ،605  ،607  ،628 ،
635  

  399/  علی زاده، مهدی
  618/ مهذبی، بهزاد

  388)/ نشریه(مهر ایران 
  166/ مهرآئین، محمدرضا

  166/ مهرآئین، ناصر
  453، 450/ مهرابی، حسن
  427/ مهرابی، محمد

ــد ــرآیین، محمـ ، 166، 120، 119/ مهـ
548 ،565   

  386/ مهروانی بهبهانی، مهدی
  78/ میتینگ

، 265،  264،  166،  16/ اهللا  میثمی، لطف 
 ـ     457، 433، 428، 426، 425، 323
462  ،468  ،473  ،474  ،475  ،479،  
546 ،566 ،568 ،569  

  468/ آزادی میدان 
  120، 33، 32/ میدان ارک
  120، 59، 55، 46/ میدان اعدام

  68، 53، 32/ میدان امام حسین
  178/ میدان امام خمینی

  619/ میدان انقالب
، 485،  467،  173،  86/ میدان بهارسـتان  

495 ،504 ،532  

  195، 178، 77، 43/ میدان توپخانه
  568/ میدان توحید

  550/ میدان تیر چیتگر
  77/ میدان جاللیه

  128/ میدان چهارباغ اصفهان
  54/ آباد میدان حسن

، 98،  88،  75،  74،  32/ میدان خراسـان  
145 ،146 ،170 ،172 ،635  

  462/ میدان ژاله
  144)/ قیام(میدان شاه 

  591، 389/ میدان شوش
، 53،  32)/ امـام حـسین   (میدان فوزیـه    

68 ،70  
  426/ میدان مخبرالدوله

  195/ میدان مشق
  621/ عصر میدان ولی

)/ مرتــضی(الــدین  میربــاذل، ســیدکمال
433،  505   ،514   ،532   ،619   ،620 ،
622 ،628 ،629 ،632 ،639  

  568/ میرزا جعفر عالف، علی
  637، 267/ میرزا کوچک خان جنگلی

  508/ میرزائی، حسن
/ ، شــکوه)فرهنــگ زمــانی(میرزادگــی 

197 ،198 ،199  
  111/ میرمحمد صادقی

، 65، 62، 61، 60، 44، 31/ میرهاشــمی
66  ،68  ،69  ،70  ،71  ،72  ،87  ،304 ،

326 ،582 ،583  
  575/ میشیگان امریکا

  571)/ اهللا آیت(میالنی 
  167/ میمه



  
  
  
  

  851 □ فهرست اعالم
  596]/ علی[دوست  میهن

  
  ن

  483)/ تیمسار(ناجی 
  تهرانی ←پور، بهمن  نادری
  اصغر اکباتانی، علی ←ناصر 

  عضدی ←ناصری، محمدحسن 
، 518، 516، 515، 485/ نـــوری نـــاطق

519 ،629  
  80)/ کتاب) (خاطرات(ها  ناگفته
  72)/ پاسبان(نامیان 

  325، 323، 319/ نانکلی، عزیزمراد
، 219، 197، 140)/ مراد(نانکلی، امیر 

262 ،263 ،273 ،274 ،277 ،290 ،
291 ،303، 304، 320،  367 ،389  

، 263، 262، 261، 219/ نانکلی، حمیده
323 ،325 ،326  
  266)/ کتاب(ا دیکتاتوری شاه نبرد ب

  638، 263/ اکبر نبوی نوری، علی
ــزاد  ــوی، به ، 390، 265، 264، 196/ نب

397  ،402  ،403  ،406  ،426  ،427 ،
430  ،431  ،454  ،455  ،473  ،485 ،
489 ،512 ،609 ،610 ،616  

ــات ــسن  نج ــسینی، مح ، 172، 167/ ح
173  ،174  ،348  ،428  ،433  ،566 ،
568 ،569  

  426 )/سرهنگ(نجاتی 
  85، 80، 41، 30/ نجف
  77)/ محله(آباد  نجف
  532، 167/ آباد نجف

  189، 110، 109/ اشرف نجف
  618/ زاده نامقی، محمود نجف

  637، 621، 196، 173/ وزیری نخست
  565/ نخعی، کامران

  87/ نژادستاری، عباس
ــصطفی  ــتاری، م ، 581، 87، 55/ نژادس

583 ،633  
  87/ نژادستاری، مصطفی

، 259،  81)/ ارتشبد(اهللا    نصیری، نعمت 
348 ،483  

  425/ نظریه پاولوف
  507/ نظیفی

  213)/ سروان(نعمتی 
  422/ نفری

  199)/ کتاب؛ دفتر شعر(نقره و رؤیا 
نقش اسرائیل و رژیم پهلوی در 

  267)/ کتاب(خاورمیانه 
  90)/ کتاب(نگاهی به بردگی 

نگاهی به روابط شوروی و نهضت 
  267)/ کتاب(انقالبی جنگل 

  87)/ نشریه(گین ن
  566/ نواب، انسیه

  636، 79، 78/ صفوی، مجتبی نواب
  171، 139، 138/ نوایی مناقبی، جواد
  171/ نوایی مناقبی، محمد

بــازجوی (رســولی  ←نــوذری، ناصــر 
  )کمیته مشترک
  76/ نوروزی، اصغر
  20/ نوروزی، زهره

، 455،  454،  402،  76/ نوروزی، صادق 
610 ،617 ،637  



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 852

  618/ ، محمد نوروزی
  637/ نوروزی، محمدصادق
  618/ نوروزیان، محمدرضا
  169/ نوشین، عبدالحسین

  85)/ شهر(نوغان 
  172، 112، 79/ لوشاتو نوفل
  635/ نهاوند

، 253، 232، 211/ نهاوندی، سیروس
254 ،267 ،268  

  232/ نهاوندی، منصور
  253/ نهاوندی، منوچهر

، 327، 244، 236، 235، 49/ البالغه نهج
333 ،348 ،408 ،538 ،547 ،552 ،
558 ،623 ،636  

ــضت آزادی ، 268  ،138، 113، 78/ نهـ
469  ،472  ،474  ،537  ،563  ،564 ،
565 ،636  

  637/ نهضت جنگل
  236/ نهضت سربداران
  474/ نهضت مجاهدین

  577، 86/ نهضت مقاومت ملی
، 30/ نهضت ملی شـدن صـنعت نفـت       

78 ،86 ،248 ،471  
  34/ بخش نهضتهای رهایی

  77/ ی انتظامی جمهوری اسالمینیرو
  637/ نیروی هوایی
  637/ نیروی زمینی
  384/ نیری، ایرج

  19/ بخت، رحیم نیک
  618/ نیکبخت، کبری

حسن،  ← بین رودسری، عبدالرضا    نیک
  )بین نیک(عبدی 

ــز  ــواه، پرویـ ، 373، 256، 197/ نیکخـ
387 ،388 ،430 ،559  
  71/ داوودی نیک

ــک ــژن   نی ــع، بی ــه  (طب ــازجوی کمیت ب
  345، 322، 286، 158)/ ترکمش

  530/ نیکنام، احمد
  79، 35، 34/ نژاد، مرتضی نیک

  111/ نیکو قدم، جمال
  
  و

  391، 197/ واثقی، رقیه
  487/ واحد تخلفات پاسداران

  530/ واحد، سعید
  638/ سی واشنگتن ـ دی
  17/ واضح، عباس
  618/ اکبر واضعی، علی

  617/ زاده معجزی، محمدحسین والی
  84/ ییموایزمن، خا
  475/ وجود یا مبنا

  532)/ اهللا آیت(وحید خراسانی 
  618/ وحید غروی، نورالسادات

  198/ وحید، شیخ محمد
  179)/ بازجوی کمیته مشترک(وحیدی 

  196/ اصغر ودیعی، علی
  635/ وزارت آبادانی و مسکن

  621/ وزارت ارشاد
  526، 521، 87/ وزارت اطالعات
  425/ وزارت اقتصاد



  
  
  
  

  853 □ فهرست اعالم
  83/ ارجه امریکاوزارت امور خ

  620، 112/ وزارت امور خارجه
  637/ وزارت آموزش و پرورش

  86/ وزارت دادگستری
  86/ وزارت دارایی

  85/ وزارت دفاع اسرائیل
وزارت دفـــاع و پـــشتیبانی نیروهـــای 

  639/ مسلح
  636/ وزارت علوم
  169، 110/ وزارت کار

  268/ وزارت کشاورزی
، 564، 515، 499، 491/ وزارت کــشور

625 ،629  
ــری  ــرهنگ(وزی ، 336  ،327، 308)/ س

367 ،368 ،370 ،381 ،387 ،  
  433/ الشیعه وسائل
ــوچهری  ←خــواه، منــوچهر  وظیفــه من

  )بازجوی کمیته مشترک(
  84/ خواه، غالم وفاه

  198/ ولیعهد
  136/ کنگها ویت
  254/ ویتنام

  115/ ویل، جک ترنر
  83/ وین

  
  هـ 

ــسنجانی،  علــی ــر هاشــمی رف ، 37/ اکب
400  ،422  ،424  ،518  ،530  ،538 ،
558  ،560  ،592  ،594  ،595  ،596 ،
599 ،601 ،604 ،605 ،606 ،607 ،  

608 ،615 ،632  
  333/ هاشمی قوچانی

  559، 424/ هاشمی، سیدهادی
  347، 346)/ سرتیپ(هاشمی، منوچهر 

  623/ هاشمیان
  532، 505، 504/ هاشمیان، سیداحمد

ــمی ــیداحمد  هاشــــ ــژاد، ســــ نــــ
ــالم حجـــت( ، 424، 327، 316 )/االسـ

468  ،478  ،479  ،532  ،559  ،607 ،
608  

ــدالکریم  هاشــــــمی نــــــژاد، عبــــ
  559، 479، 328)/ االسالم حجت(

  386/ هامبورگ
  586/ هاوانا

  84)/ تیم فوتبال(هایوئل 
، 127،  18،  17/ هتل شاه عباس اصفهان   

128  ،129  ،143  ،167  ،366  ،370 ،
385  
  268، 85)/ کتاب( هزار روز  هفت

  259/ چاردهلمز، ری
  529، 320، 274، 198، 80/ همدان

  83/ هندوستان
  148/ ای بهبهانی هنرستان حرفه

  431/ هنرستان صنعتی تهران
  266/ هنرستان صنعتی

  267/ هنرستان صنعتی محمد نراقی
  266/ الملک هنرستان نقاشی کمال

ــان  ــنگ خـ ــه (هوشـ ــازجوی کمیتـ بـ
  354، 353)/ مشترک

  558، 553، 122  ،49/ هوشی مینه
  139، 81/ هویدا، امیرعباس


