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  »خاطرات احمد احمد « 

  به کوشش محسن کاظمی  

  اولين آموزه ھا 

  تولد و خانواده
، در روستایی به نام ایرین نزدیک اس.م شھر در حومـه  ١٣١٨یکی از روزھای فصل بھار سال 

استان تھران و در خانواده ای مذھبی به دنيا آمدم ، من سومين فرزند خانواده بودم ، در دامان 

عاطفـه و مـؤمن بـه نـام طـوبی حـاجی تھرانـی تربيـت شـدم ، در سـایه پـدرم  مادری پرمھر و

  .حسين احمد که مردی زحمتکش ، ساده و بی آ?یش بود پرورش یافته و بزرگ شدم 

پدرم در ھمان روستا به کار کشاورزی و دامداری اشتغال داشت ، وی با ایـن کـه سـواد کـافی 

يشتر بود و در گره گشایی مشک.ت اھالی نداشت ، ولی سطح فکرش از ھم و?یتی ھایش ب

  .روستا پيش قدم می شد و گاھی نقش کدخدای ده را ایفا می کرد 

به این ترتيب منزل ما به محل رفع و رجوع مسائل و مشک.ت بسياری از ھمسایگان و اھـالی 

  .ده و رتق و فتق امور آنھا تبدیل شده بود 

ولی قرآن را به خوبی قرائت می کـرد ، بسـياری از  مادرم با این که مانند پدرم سواد نداشت ،

  .می خواند ستان سعدی را خيلی خوب از بر سوره ھای قرآن را از حفظ بود و گل

او زنی بود که دائم در جلسات مذھبی و روضه شرکت می کرد و از نظر اعتقادی و مذھبی به 

را مـی شـنيد و ) ع(صومين ارادت خاصی داشت ، ھر گاه اسم یکی از ائمه مع) ع(ائمه اطھار 

یا به یادشان می افتاد ، بی اختيار اشک می ریخت ، به قول خودش شيری که به ما داده بود 

  .با این اشک ھا عجين بود 

برادر بزرگم مھدی نام دارد ، او مردی متدین و مذھبی است که در طول نھضـت امـام خمينـی 

ھمواره مورد احتـرام ھمـه خـانواده و فاميـل رنجھا و ت.ش ھای زیادی را متحمل شد ، او ) ره(

بود و من در مسائل مذھبی و انق.بی از وی الگو گرفتم ، در مطالب بعـدی شـرح مختصـری از 

  .فعاليت ھای وی را خواھم گفت 

برادر دیگرم محمود از بدو تولد با نقيصه کند ذھنی و بيماری روانی مواجه شد و در جـوانی بـه 

  .د مراقبت ھا و درمان ھای اعضای خانواده فوت کرد علت شدت بيماری با وجو

تنھا خواھرم خدیجه فردی متدین ، محجبه و مؤمنه است که در نبود من و بـرادرم ھنگـام فـرار 

یا مخفی شدن از دست ساواک ، یـاور و پشـتيبان واقعـی والـدینم بـود ، وجـود او بـرای پـدر و 

  .بود مادرم ھنگام دوری و زندانی شدن ما آرامش خاطر 

او پس از ازدواج ھم زحمت زیادی برای پدر و مادرم کشيد ، مـواقعی کـه در زنـدان بـودم بـرای 

  .رھایی ، م.قات یا جستجوی من زحمت بسياری می کشيد 

  

  

  



 ٢

  مھاجرت
در آستانه ورود به مدرسه بودم که خشکسالی ده را فرا گرفـت و شـریان حيـاتی آبـادی را بـه 

ای دستيابی به آب رودخانـه بـين اھـالی اخـت.ف و گـاھی نـزاع خطر انداخت ، به نحوی که بر

  .روی می داد 

روستا زنی بود به نام خانم بختياری ، گویا وی ھمسر صمصام بختيـاری بـود ، ) ارباب ( صاحب 

او نمی توانست آب مورد نياز روستا را تأمين کند و بيشتر به فکر مزارع و باغـات خـود بـود و در 

رو به وخامت گذارد و تعداد کثيری از آنھا پس از فـروش مایملـک خـود بـه  نتيجه وضعيت اھالی

  .شھرھای اطراف کوچ کردند 

وضعيت اقتصادی و معيشتی پدرم نيز به شدت بد شد ، او برای رھایی از ایـن مشـکل پيشـه 

کشاورزی را رھـا کـرد ، ملـک و امـ.ک خـود را فروخـت و سـرمایه نـاچيزی تھيـه کـرد و دسـت 

  .گرفت و به سوی شھر روانه شد  خانواده را

ھـ.ل _ چھـارراه عباسـی ( پدرم با کمک یکی از دوستانش خانه ای در محله عباسی خـاکی 

را اجـاره ) دو اتـاق ( خرید ، این ساختمان دو طبقه و دارای چھار اتاق بود که یک طبقه ) احمر 

  .دادیم 

ایی بـود کـه از روسـتا آورده بـودیم ، گذران ما از ھمين راه و در آمدی ناچيز از فروش شير گاوھ

بعدھا پدرم در شرکت نفت با حقوق خيلی کم به عنوان کارگر ساده اسـتخدام شـد و بـه ایـن 

  .ترتيب به قول معروف آب باریکه ای برای خود و خانواده اش فراھم کرد 

  

  محله عباسی و رباط کریم تھران
شت ، چرا کـه بيشـتر سـاکنين آن از محله عباسی خاکی از جھت فرھنگی برایمان تازگی ندا

مھاجرینی بودند که از شھرھا و روستاھای مختلف به آنجا آمده بودند و با خود ھمـان فرھنـگ 

مـردان بـرای گـذران زنـدگی در کارخانجـات ،  .ساده و بی آ?یش روسـتایی را ھمـراه داشـتند 

ا نيـز بـر خـ.ف روسـتا کارگاه ھا و روی زمين ھای کشاورزی و صيفی جات کار می کردند ، زنھ

  )١( .تنھا نقش مادری و خانه داری را ایفا می کردند 

____________________  

زنھا در روستاھا دوش به دوش مردان و در کنار ھمسر و فرزندان شان روی زمين ھای کشاورزی کار مـی کردنـد .  ١

ند ، با روی آوردن خـانواده ھـای روسـتایی بـه و با یا حفظ و نگھداری دام ، طيور نقش مؤثری در اقتصاد خانواده داشت

  .شھر ، زنھا نقش و کارکرد خود را در فضا و شرایط شھر از دست دادند 

  

محله ما آب لوله کشی و سالم نداشت ، از این رو دخترھا و زنھا با ھمان حجاب سـاده و بـی 

را شسـته یـا  تکلف بر سر جوی ھای آبی که به آب انبارھا ختم می شد می رفتند و ظرف ھا

  .از آب پر کرده و برای خانواده خود می آوردند 

ترک ھا و فارس ھا بيشترین قوم ساکن در محله عباسی و رباط کریم بودند ، آنھا در جشن ھا 

و مراسم مذھبی به شيوه ھای سنتی و مختص به خود عمل می کردند ، گاھی این مراسم 

  .به صحنه رقابت و سبقت از یکدیگر بدل می شد 



 ٣

به خاطر دارم که در ایام عزاداری ماه محرم به اصط.ح بـرای رو کـم کنـی یکـدیگر سـعی مـی 

کردند دسته ھای عزاداری آنھا وسيع تر ، عظيم تر و بـا شـکوه تـر از دیگـری باشـد ، از ایـن رو 

گاھی این صحنه ھا به دعواھا و اخت.ف ھای محلی تبدیل می شد ، افراد محل ھم به کمک 

  .از ھم و?یتی و ھم زبان خود می شتافتند  و پشتيبانی

یکی از مناطق نزدیک به عباسی ، قلعه مرغی بود که فرودگاھی داشت ، من گاھی سـاعت 

ھا از با?ی بام ساختمان دو طبقه ای به تماشای صحنه ھای زیبای پرواز و فـرود ھواپيماھـای 

بـود کـه تـا آن روز شـاھد ملخی می نشستم ، این از قشنگ ترین و جالب ترین صحنه ھـایی 

بودم ، با پرواز ھر ھواپيما من در آسمان خيال کودکی به پرواز مـی آمـدم ، کـه تنھـا یـاد فقـر ، 

  .حرمان و بدبختی مردم مرا به دنيای واقعی ام بر می گرداند 

با ھمان حال و ھوای کودکی آنچه که از درماندگی ، فقر و بيچارگی مردم مـی فھميـدم بـرایم 

و آزار دھنده بود ، به دنبال جواب این سؤال بودم که چرا برخی چنين نگونبخت و برخی رنج آور 

  .چنان خوشبخت و مرفه ھستند 

  

  دوران کودکی و تحصي.ت ابتدایی
وقتی که ھفت ساله شدم ھمراه برادرم محمود که از نظر ذھنی و روانی بيمار بود به مدرسه 

  .کردیم در ک.س اول نام نویسی  ه وفروردین که در ھمان محل بود مراجعه کرد

به خاطر بيماری برادرم ?زم بود که من ھميشه در کنارش باشـم ، وضـعيت محمـود بـه نحـوی 

بود که باید ھر لحظه کسی در کنارش می ماند ، حتی شبھا باید یکی از اعضای خانواده کنـار 

  )١( .او استراحت می کرد تا مراقب حال او باشد 

__________________________  

محمود احمد به دليل محجوریت از ادامه تحصيل بازماند ، پدر و مادرش ھيچگاه راضی نشدند او را به آسایشـگاه .  ١

بسپارند و خود از او سرپرستی و نگھداری کردند ، سرانجام محمود در سی و سـه سـالگی در حـالی کـه احمـد در 

  .زندان به سر می برد دار فانی را وداع گفت 

  

ه سبب شرایط بد اقتصادی خانواده ما ، تحصيل من با دشواری ھایی مواجه بود ، به یاد دارم ب

به خاطر نداشتن شلوار مدت یک ھفته به مدرسه نرفتم تا این که برادرم مھدی که سرباز بـود 

به مرخصی آمد و یکی از شلوارھای نظامی خود را به من داد ، شلوار را به رنگرزی بردم و بعد 

  .رم آن را برایم کوچک کرد ماد

سال ھای اوليه مدرسه با ھمان شور و نشاط کـودکی و سـختی ھـای اقتصـادی طـی شـد ، 

سال ھای آخر دبستان بود که متوجه صحبت ھای بعضی از معلم ھا و گروھھـایی در مدرسـه 

  .شدم 

نافـات صحبت ھای آنھا با مباحث اعتقادی و مذھبی که فرا گرفته و بـا آن بـزرگ شـده بـودم م

داشت ، گاھی ھم در مساجد یا در جلسات مذھبی ای که شرکت می کردم، می دیـدم کـه 

حضـور در ایـن . روحانيون از آنھا انتقاد کرده و به مباحث و صحبت ھـای آنھـا جـواب مـی دادنـد 



 ٤

فضای دوگانه ، آرام آرام ذھن مرا با برخی وقایع که جنبه مذھبی و سياسی داشت آشنا می 

  .ویم را بر می انگيخت ساخت و کنجکا

ک.س پنجم بودم که روزی معلم بر خ.ف معمول گچ و تخته پاک کن را کنار گذاشـت و شـروع 

خـدا چيـه ؟ خـدا کيـه ؟ ایـن حـرف ھـا : " کرد به صحبت درباره خـدا و نظـام خلقـت ، او گفـت 

  "؟ .... چيست ؟ مگر آدم خودش عقل ندارد که 

طوری پریشان شدم که با ھمان حالت بچگی احسـاس صحبت ھای او در من خيلی اثر کرد ، 

کردم دیگر ميل ندارم به مدرسه بروم ، به خانه بازگشته و آنچه را کـه رخ داده بـود بـرای پـدرم 

کفـر نگـو ، ! بچـه جـان : " تعریف کردم ، او که سواد نداشت با ھمان سطح فکری خـود گفـت 

  ! " حرف ھای بی دینی نزن 

تعریف کرد و بعد مرا به او معرفـی  )١( دوستش آقای عصار مير مخملبان پدرم این واقعه را برای

کرد ، روزی من به منزل ایشان رفتم ، آقای عصار از من درباره مباحـث و صـحبت ھـای معلمـم 

  .سؤال کرد ، من نيز ھر آنچه که شنيده بودم با بغض بازگو کردم 

______________________  

ز روحانيون محلی ، با سواد و م.یی بود که با پدر احمـد ھـم و?یتـی و بسـيار دوسـت آقای عصار مير مخملبان ا.  ١

  .بود و ارتباط خانوادگی صميمی با خانواده احمد داشت 

  

این مرد کمونيست است و حرف ھای بی دینـی : " بعد ایشان قلم و کاغذی برداشت و گفت 

  ! "بخوان در ک.س  ی نویسم ، آن را ببر وو کمونيستی زده است ، من چيزی م

مـن عـرف نفسـه فقـد ) ص(بسم هللا الرحمن الرحيم ، قـال رسـول هللا : " بعد اینگونه نوشت 

او درباره انسان ، بدن ..... " عرفه ربه ، ھر که خود را شناخت پس خدایش را باز می شناسد 

  .، روح و جایگاه ھر یک در نظام خلقت مقاله ای جالب ، خواندنی و طو?نی نوشت 

دارم ، چرا که اگر جوابی غير از : گفتم " آیا تو روح داری یا نداری ؟ ! عمو : " بعد از من پرسيد 

این می دادم می گفت که پس با مرده چه فرقی داری ؟ آقای عصـار دربـاره فـرق آدم زنـده بـا 

  .است صحبت کرد ) مرئی یا نامرئی ( آدم مرده و این که آیا روح دیدنی یا نادیدنی 

از این صحبت ھا خيلی خوشحال شدم و آن پریشان حالی ام از بين رفت ، با ھمان حال و من 

  .بيشتر می فھمد  ماھوای کودکی حس کردم که کس دیگری ھست که از معلم 

من مقاله را پاکنویس کرده و روز شماری می کردم تا زنگ انشاء برسد ، روز موعود فرا رسيد و 

خواندم ، وسط قرائت مقاله بودم که معلم صحبتم را قطـع کـرد و  من پای تخته رفتم و مقاله را

  "این چيست که می خوانی ؟ چرا این را نوشتی ؟ : " گفت 

آقا ، آن روز شما آمدید و گفتيد که خدایی نيست ، من رفتم تحقيق کردم ، حا? مـی : " گفتم 

بس است دیگر : " و گفت خواھم نتيجه تحقيقم را بخوانم ، رنگ از روی معلم پرید ، سرخ شد 

  ."، ادامه نده ، برو بنشين 

خـب آقـا : " بچه ھا نيز با من ھـم صـدا شـدند و گفتنـد ." نه باید تا آخرش را بخوانم : " گفتم 

، او به اجبار رضایت داد ، من بعد از این که مقاله را به پایان رسـاندم ، توضـيح " بگذارید بخواند 

  .چه برایم نوشته است دادم که آن را چه کسی و برای 



 ٥

  

وقوع چنين رویدادی در دوران تحصيل ابتدایی و نظایر آن دائم فکر مرا به خود مشغول می کـرد 

، ھميشه به دنبال چرایی قضایا و علـت وقـایع بـودم ، گـاھی اوقـات بـا مـادرم دربـاره مسـائل 

خـاک و آب بـه  اعتقادی و اصولی صحبت می کردم ، به عنوان مثال برایم قابـل قبـول نبـود کـه

  .صورت تصادفی یک نعلبکی را به وجود آورده باشند 

ھنگام فرا رسيدن ماه محرم و صفر مرتب در مجالس روضه خوانی و عزا شرکت می کردم و بـا 

بچه ھای ھم سن و سال خود دست سينه زنی درست کرده و در کوچه ھـا راه افتـاده و مـی 

  ت               قفل دل حضرت لي. شکستباز ماه محرم شد و دلھا شکس     :خواندیم 

با این که کودکی بيش نبودم ولی با ھمان درک و فھم ھيچگاه حاضر نبودم که بـه دروغ قسـم 

یاد کنم ، قرآن زیاد می خواندم و در این زمينه مادرم کمک خوبی برایم بود ، او ھمـان طـور کـه 

رفت و به ایـن طریـق روزبـروز انـس به رفت و روب خانه می رسيد ، غلط ھای قرآنی مرا می گ

  .می شد بيشتر ) ع(ھار و معصومين من با قرآن و عشقم به ائمه اط

ھمواره فقر و ف.کت اقتصادی و مادر مردم دغدغه ذھنی من بـود ، وضـعيت اسـفبار اقتصـادی 

نـش کمتـر داودار بود ، خانواده ھا در وضعيت ظاھری فرزندان شان که به مدرسه می آمدند نم

  .ی بود که وضعش خوب باشد آموز

که پدرشان در آموزش و پرورش و یا یک اداره دولتی شـاغل بودنـد کمـی وضـع البته بعضی ھا 

شان بھتر از دیگران نشان می داد ، در مواقع خاصی که مسـئولين مدرسـه بـه دانـش آمـوزان 

اسـت مستمند کمک ھایی از قبيل کفش و لباس مـی دادنـد ، بيشـتر والـدین مراجعـه و درخو

  .کمک می کردند 

فرھنگ مھاجر و قومی خانواده ھا از طریق دانش آموزان به داخل مدرسه نيز نفوذ کـرده بـود ، 

دسته بندی ھایی بين آنھا بر اساس زبان و اھليت محلی به وجود آمده بـود کـه در آن تـرک از 

  .ترک ، فارس از فارس و کرد از کرد حمایت و پشتيبانی می کرد 

تن از دوستانم به نام ھای ھادی جامعی و ایرج حقيقت یک تيم سه نفره درست  من نيز با دو

  .کرده بودیم که در اخت.فات و دعواھای کودکانه حمایت و یاری ھمدیگر بر می خاستيم 

  

  دوران نوجوانی و تحصي.ت متوسطه
تـوده و  حدود پانزده ساله بودم که در خيابان شاھد راھپيمایی ھـا و تظـاھرات ھـواداران حـزب

بودم ، ھر یک گروه ھای ضربتی داشتند کـه عليه یکدیگر  )١() گروه پان ایرانيسم ( جبھه ملی 

  )٢( .در خيابان ھا به زد و خورد می پرداختند 

_________________________  

ان محسن پزشکپور و محمد رضا عاملی تھرانی بـا انشـعاب از حـزب ملـت ایـران ، سـازم ١٣٣٠در دی ماه سال .  ١

دیگری را به نام حزب پان ایرانيست تأسيس کردند ، پان ایرانيست ھا معتقدند که جھان به ناسيوناليسم آگـاه مـی 

        .جنـبش ھـای ملـی را فقـط عناصـر مـؤمن بـه ناسيوناليسـم مـی تواننـد بـه سـوی پيـروزی رھبـری کننـد .... گراید 

  ١٥٣،  ١٥٤رجوع کنيد ، تاریخ سياسی بيست و پنج ساله ایران ، ص 
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مرداد داریوش فروھر و محسن پزشکپور دو گرداننده اصلی پان ایرانيست بودنـد ، آنھـا بـرای خودشـان  ٢٨قبل از .  ٢

، رجوع کنيد ، خاطرات نورالدین . تشکي.ت فاشيستی داشتند که ھدف آنھا بر ھم زدن ميتينگ ھای حزب توده بود 

   ٤٢٧و  ٤٢٤کيانوری ، ص 

  

ی از راھپيمایی ھای پان ایرانيست ھا به ھمراه برادرم مھـدی کـه فرمانـده یادم می آید در یک

را بـه  )١(پيشـه وری کرده بودیم ، راھپيمایـان آدمـک  چند گروه چھار نفری ضربت بود ، شرکت

  : آتش کشيدند ، آنھا سرودھا و شعرھایی را ھم خوانی می کردند ، مانند 

  تا نماید صبح ما بعد تيره شام            برکشيم ما روزی تيغ خود از نيام         
_______________________  

  در زاویه از قراع خلخال متولد شد ، در جوانی به روسيه رفت و به ) پيشه وری ( سيد جعفر جعفرزاده .  ١

بلشویک ھا پيوست ، وی از کمونيست ھای با سابقه و عضو سـابق حـزب تـوده بـود کـه در دوره رضـاخان بـه جـرم 

  .داشتن مرام اشتراکی ده سال زندانی شد 

روزنامـه آژیـر را منتشـر کـرد و توانسـت بـه نماینـدگی دوره چھـاردھم مجلـس  ١٣٢٥او پس از وقـایع شـھریور سـال 

 ٢١اش رد شد و به آذربایجان بازگشت و فرقه دمـوکرات آذربایجـان را در  هشورای ملی انتخاب شود ، ولی اعتبار نام

  .داد  تشکيل ١٣٢٤آذر ماه 

با حمایت مستقيم دولت شوروی اع.م استق.ل کرد و مجلس خلق آذربایجان را تشـکيل داد ، پـس از خـروج ارتـش 

شکسـت خـورد و پيشـه وری  ١٣٢٥آذر مـاه  ٢١سرخ و رفع حمایت شوروی از وی غائله فرقه دموکرات آذربایجان در 

  .گذشت به شوروی گریخت و یک سال بعد در اثر یک سانحه اتومبيل در 

  

دیدن این صحنه ھا در آن سن برایم خيلی جالب بود ، با شرکت در این راھپيمایی ھا بـود کـه 

اسم من نيز به ليست ھواداران آنھا افزوده شد ، به طـوری کـه بعـدھا وقتـی توسـط سـاواک 

  .دستگير شدم ، به ھواداری و عضویت در این گروه استناد کردند 

ص با توده ای ھا سعی بر این بود که کار به ک.نتـری نکشـد و در دعواھا و درگيری ھا به خصو

قضيه در ھمان صحنه خاتمه یابد ، در خيلی از درگيری ھا برخـی دوسـتان از چـوب ، چمـاق و 

چاقو استفاده می کردند ، امـا مـن ھـيچ وقـت بـه روی کسـی چـاقو نکشـيدم ولـی بـرای بـه 

  .می کردیم  دوستانم چاقو رد و بدل اصط.ح رو کم کنی گاھی با

وقتی وارد دبيرسـتان شـدم ، بـرادرم مھـدی درس و مدرسـه را رھـا کـرد و بـه ھمـان ششـم 

از ما دو نفر یکی بایـد درس بخوانـد و دیگـری ! آقا جون : " ابتدایی اکتفا کرد و به پدرمان گفت 

نبال درس با این طرز تفکر او به سراغ کار و کارگری و من به د." کار کند ، تا زندگی مان بچرخد 

  .و تحصيل رفتم 

سيکل اول را در دبيرستان جامی به پایان رساندم و باید برای سيکل دوم یکـی از سـه رشـته 

ادبی ، ریاضی و طبيعی را انتخاب مـی کـردم ، چـون درس ریاضـی ام خـوب بـود آن را انتخـاب 

  .کردم 

در چھارراه اناری ثبت  دبيرستان جامی این رشته را نداشت و به ناچار در دبيرستان ع.مه واقع

نام کردم ، فاصله این مدرسه تا منزل ما زیاد بود ، من به دليل نداشتن پول کرایـه ھميشـه بـا 

  .پای پياده این مسير طو?نی را طی می کردم 
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از نکات قابل توجه آن دوره فضای نامناسب و وضعيت بد حجاب و پوشش خـانم ھـا بـود حتـی 

رھنگ مبتذل حاکم بودند ، از این رو تحصـيل بـرای خـانم ھـای دختران دبيرستانی تحت تأثير ف

  .بود  نباحجاب و مذھبی در آن شرایط سخت و با حتی نا ممک

خواھر من نيز مانند بسياری از دختر خانم ھـا بـه ھمـين دليـل از ادامـه تحصـيل پـس از اتمـام 

ذھنـی و بحـران ک.س ششم ابتدایی باز ماند ، برادرم محمود نيـز بـه خـاطر وخامـت بيمـاری 

روحی و روانی تا ک.س سوم ابتدایی بيشتر نخواند ، در نتيجـه تنھـا فـرد مدرسـه ای خـانواده 

  .من بودم و از این بابت ھميشه مورد توجه والدین و فاميل قرار داشتم 

روزھا درس می خواندم و شب ھا به خاطر کمک به خانواده در یک انبار نيمه کاره شرکت نفت 

 ٢ریال حقـوق مـی گـرفتم پـس از گذشـت  ٤/٨٠ری نگھبانی می دادم و در ماه واقع در شھر 

  .سال تحصيلی از سيکل دوم در دبيرستان ع.مه تصميم گرفتم به مدرسه مروی بروم 

دبيرستان مروی در محله شمس العماره و مقابل مدرسـه علميـه مـروی و یکـی از دبيرسـتان 

و ادیـب بـود ، بچـه ھـای ایـن دبيرسـتان خيلـی ھای خوب و ھم ردیف با دبيرستان دارالفنـون 

شلوغ و پر سر و صدا بودند و گاھی از طریـق کوچـه ای کـه مدرسـه علميـه مـروی در آن بـود 

  .اقدام به فرار از مدرسه می کردند 

من در ميان آن ھمه ھياھو ، سکوت وحشتناک و مرگباری را مـی دیـدم کـه ناشـی از ظلـم و 

وسـط حکومـت جـائر شـاه جـاری بـود ، گـاھی در حيـاط ستمی بـود کـه بـر سرنوشـت آنـان ت

دبيرستان در حالی که کتابی در دست داشتم ، دقایق طو?نی به این نوجوانان و سرنوشـتی 

که در آینده خواھند داشت فکر می کردم و تنھا با صدای زنـگ مدرسـه بـود کـه خـود را از ایـن 

  .اندیشه و فکر رھانده و به ک.س می رفتم 

ن سال تحصيلم در دبيرستان معلمين بسياری را دیدم که حا?ت ، رفتار و سکنات در طول چندی

آنھا برایم معنی داشت ، آنھا که وابستگی به رژیم داشتند و جيره خـوار آن بودنـد در سـتایش 

بسيار یاوه سرایی می کردند و ھر روز با یک مـد و ادا و اطـوار !! کرامات ملوکانه اعلی حضرت 

  .ند سر ک.س می آمد

آنھا که ماھيت مستقلی داشتند و از روحـی آزاد برخـوردار بودنـد بـا توجـه بـه خفقـان موجـود 

دست به عصا و محافظه کارانه مطالبی عليه ظلم و جور می گفتند تا روح ناشکفته جوان را در 

  .باغ آزادی بيدار کنند 

می آمدند و آھسـته مـی معلمينی نيز بودند که تنھا به دنبال رزق و روزی خود بوده و آھسته 

رفتند تا به قول معروف شاخ گربه به آنان نخورده و ھمه چيز را در سکوت و آرامش برگزار کرده 

  .و تنھا به بيان مطالب درسی بسنده می کردند 

در چنين فضای چند بعدی ای رشـد و نمـو مـی کـردم و دنبـال گمشـده ای بـودم ، روحـم آرام 

بی قرار بودم ، ھر چه که در اطرافم رخ می داد مرا به فکـر  نداشت و از وضع موجود بی تاب و

  .وا می داشت و در پی آن عکس العمل از خود نشان داده و به آن حساس می شدم 
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  اولين تجربه زندان
 ١٠و برای سال ششـم  ٧نمره قبولی برای دانش آموزان در سال ھای اول تا پنجم دبيرستان 

من شاگرد ک.س ششـم بـودم کـه متوجـه یـک نارضـایتی  ١٣٣٨_ ٣٩بود ، در سال تحصيلی 

  .عمومی در سطح دانش آموزان شدم که تبدیل به یک حرکت و تظاھرات صنفی شد 

آموزان پنجم دبيرستان و پرورش در اط.عيه ای اع.م کرد که نمره قبولی برای دانش  آموزش و

نتيجـه خيلـی سـریع از خـود در  خوشـایند دانـش آمـوزان نبـود ،ایـن  است ، ١٠به پایين نمره 

  .  واکنش نشان دادند

که من در ک.س ششم دبيرسـتان بـودم و مصـوبه جدیـد ھـيچ ارتبـاطی بـه سرنوشـت  با این

، ولی چون آن را ناعاد?نه دیدم بر آن شدم تا با دیگر دانش آموزان ھمراه  تحصيلی من نداشت

  .  ظاھرات آنھا پيوستمدر نتيجه به راھپيمایی و ت بردارم ، ضسر به اعترا شده و

مـن  و شـلوغی نقـش خيلـی جـدی ای داشـتند، دانش آموزان مدرسه مروی در این تظاھرات

ھيـاھوی بچگانـه و به دست ھمين دانش آموزان شکسته می شد و دیگـر از  دیدم که سکوت

  . ھمه یکپارچه جوش و خروش بودند جوانی خبری نبود ،

ضـلع واقع در حوالی خيابان سی تير  رش شھر تھرانآموزش و پرومعترضين در مقابل اداره کل 

  .  ما ھم که به دنبال گمشده خود بودیم به آنجا رسيدیم شمالی پارک شھر اجتماع کردند ،

مـن بـا  در یک لحظه تظاھرات به خشـونت گرایيـد فرو بنشانيم ،دیگر نتوانستيم خشم خود را 

وزش و پـرورش را کـه مشـرف بـه دیگر دانش آموزن شلوغ کردیم و شيشه ھای سـاختمان آمـ

  .  دادیمی شعارھائشکستيم و با فریاد  خيابان بود

 راھی روزنامه اط.عـات حرکـت کـردیم ،بعد از پایان تظاھرات با یکی از دوستانم به طرف سه 

مان را  کمی سرعت ایه به سایه به دنبال ما می آینددر بين راه متوجه شدیم که چھار نفر س

  .  ا نيز چنين کردندآنھ زیاد کردیم ، 

 و آنھـا ھمچنـان در تعقيـب مـا بودنـد ،از سه راھی روزنامه اط.عات به سمت باغ ملی رفتيم 

 ر در نقطه ای ما را محاصـره کردنـد ،آن چھار نف،  سيد و ھوا رو به تاریکی می رفتر غروب فرا

  .  ناگھان یکی مرا گرفت و دیگری به دستم دستبند زد

ر نظـر که ما را از زمانی کـه اقـدام بـه شکسـتن شيشـه ھـا کـردیم زیـ از صحبت آنھا فھميدم

  "  . معلوم می شود بيا برویم!  ساکت باش"  : گفتند"  ؟ ه شدهچ"  : پرسيدمداشتند ، 

شما برو و به خانواده ام اط.ع بـده کـه مـرا در خيابـان دسـتگير : " رو به دوستم کردم و گفتم 

  .  بردند ٩ا سوار ماشين کرده و به ک.نتری شماره آن چھار نفر به روز مر"  . کردند

ھـم  مـایی امـروزپيدر راھ: "  گفتنـد"  ؟ چـه شـده: "  ب.فاصله سروانی از راه رسيد و پرسيد

  "  . شکسته  ھم با سنگ زده و شيشه ھا را  روی چھار پایه رفته و شعار داده است و

  .مرا داخل اتاقی بردند نوشتند و بعد  آنھا ھم گزارش."  گزارشش را بنویسيد: "  سروان گفت

برای اولين بار خود را در اتاقی تنھا مـی دیـدیم ، دلـم گرفـت ، ولـی احسـاس شب  ٩ساعت 

بودن می کردم ، در ھمان حال خود را در برابر سؤال پدر و مادرم مـی دیـدم و در ذھـنم دنبـال 

طرف مأمورین طرح شود فکر نمی  پاسخھایی برای آنھا بودم و اص.ً به سؤا?تی که قرار بود از

  .کردم 



 ٩

در آنجـا بودنـد ، ) مـروی ( نفر از مدرسه خودمـان  ٨دانش آموز دیگر از جمله  ٢٤به غير از من 

لحظات اول خيلی برایم سنگين گذشت ، ولی کم کم با دیگر دانـش آمـوزان مشـغول صـحبت 

مشـخص شـد کـه آنھـا شدم ، از یکدیگر سؤا?تی در خصوص علت و نحوه دستگيری کردیم ، 

ھم به دليل شکستن شيشه و دادن شعار بازداشت شده اند ، با گذشـت زمـان اضـطراب مـا 

  .بيشتر و بيشتر می شد 

شب ھنوز ھيچ خبری نبود ، آثار گرسنگی کم کم پيدا می شد ، تا آن لحظه ھـيچ  ١١ساعت 

ار بر آنھـا کـرده و بـا خـود غذایی به ما نداده بودند ، نيمه شب بود ، دو وانت آوردند و ما را سو

  .بردند 

ھوا تاریک و ظلمانی بود ، متوجه نبودیم که در چه مسيری حرکت می کنيم ، فقـط بـه نظـرم 

گذشتيم ، به جایی رسـيدیم کـه تقریبـاً خـالی از سـکنه بـود ، ) بلوار کشاورز ( آمد از آب کرج 

  .وارد فضایی شدیم که دور تا دورش را سيم خاردار کشيده بودند 

ھمين طور که وانت ھا مسير سربا?یی را می پيمودند من از دو مأمور نگھبان پرسيدم کـه مـا 

  ! " خفه ! ساکت باش : " را کجا می برید ؟ جواب داد 

یا بگویيد اینجا کجاست یا خودمان را پایين : " دوباره پرسيدم ، جواب نداد ، تھدید کردم و گفتم 

تو را به خدا ایـن کـار را نکنيـد ، اینجـا قـزل قلعـه ! نه : " فتند آنھا نرم شدند و گ." می اندازیم 

است ، ما شما را تحویل می دھيم ، ولی خوب پـس فـردا آزادتـان مـی کننـد ، اگـر خودتـان را 

بيندازید پایين ماشين پشت سری زیرتان می گيـرد و ھـم بـرای شـما و ھـم بـرای مـا دردسـر 

  ."درست می شود ، پس این کار را نکنيد 

ليسی که این صحبت را کرد پليس خوبی بود و راھنمایی و نصـيحتی بـه مـا کـرد کـه بعـدھا پ

ببينيد اینجا زندان قزل قلـع اسـت ، دیگـر سـر و کارتـان بـا : " خيلی به دردمان خورد ، او گفت 

قنداق تفنگ و ش.ق است ، آن قدر بر سرتان می زنند تا بميرید ، ھيچ کس ھم از ھـيچ چيـز 

شد ، حا? ھر دری وری به ما گفتيد و فحش دادید عيبی ندارد ، ولی باید اینجـا مطلع نخواھد 

ھر چه به شما گفتند بگویيد چشم ، کوتاه بيایيد ، حواستان جمع باشد ، شـما محصـل ھـای 

این مملکت ھستيد ، خودتان را به دردسر نيندازید ، ھر چه گفتند قبول کنيد ، شما ھـم بچـه 

  ."ھای ما ھستيد 

قزل قلعه شدیم ، زندانی که دیوارھای خاکی بلندی حدود ھفت متر و با ضـخامت و قطـر وارد 

متر داشت ، از وانت پياده شـدیم و بـه ردیـف ایسـتادیم ، گفتنـد کـه بنـد کفـش ھـا و  ٢حدود 

کمربندھایتان را باز و جيب ھایتان را خـالی کنيـد ، بعـد بـه ھـر نفـر کيسـه ای دادنـد و گفتنـد 

  .آن بریزید و تحویل دھيد وسایل تان را در 

ابتدا کسی جدی نگرفت و ھمه به ھم نگاه مـی کـردیم ، یکـی از درجـه داران جلـو آمـد و بـه 

بعد با قنداق تفنگ محکم به سـر آن بچـه زد ، ! " در نياوردی ؟! باز نکردی ؟: " اولين نفر گفت 

اد ، بـا دیـدن ایـن صـحنه او ھم کنترل خود را از دست داد و محکم به دیوار خورد و به زمين افتـ

فھميدیم مثل این که قضيه خيلی جدی است ، سریع کمربندھا و بند کفش ھـا را بـاز کـرده و 

  .جيب ھایمان را خالی کردیم 
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بعد چند سرباز خواب آلود را آوردند تا موھای سر مـا را بتراشـند ، سـرھای تراشـيده بچـه ھـا 

ات می گرفت ، غافل از این که سر خودت بد ھر که را می دیدی بی اختيار خنده ! دیدنی بود 

شکل تر از دیگری و موجب خنده آنھاست ، بعد از تراشيدن موھـای سـر ، مـا را داخـل حمـام 

  .سربازی بردند و گفتند که چون تمام بندھا و سلول ھا پر است باید اینجا بمانيد 

چکيـد و کـف حمـام وضعيت بسيار نامناسبی بود ، از سـقف آن آب مـی ! حمام شد زندان ما 

خيس بود و نمی شد نشست ، به غير ما دانش آموزان دیگری را ھم که در تظاھرات شـرکت 

داشته و دستگير شده بودند به آنجا آوردند ، جمع ما در این حمام که حکـم زنـدان را داشـت ، 

  .نفر بود  ١٢٠حدود 

بـود ، چـون ھمـه جـا  تراکم جمعيت در آن فضای محدود اجازه ھر تحرکی را از ما سـلب کـرده

خيس بود و جمعيـت زیـاد و فضـا محـدود ، بـه ناچـار ماننـد شـيرینی چيـده شـده در کنـار ھـم 

ایستادیم ، وضعيت رقت آور و آزار دھنده ای بود ، ما مجبور بـودیم در ھمـان حالـت ایسـتاده ، 

  .بخوانيم 

ن کـه گـاھی در اثر خستگی و گرسنگی مفرط برخی مواقع ھمه خوابشان می برد ، جالب ای

یکی از بچه ھا که خوابش می برد روی دیگری می افتاد و او ھم روی نفر بعدی و ھمين طـور 

  .ایستادیم بعد دوباره ھمه بلند شده و می  تا آخر ادامه می یافت و

بود ، آن ھم برای دانش آموزان کم سن و سالی که از کـانون  درد آوریشرایط خيلی سخت و 

  .ه چنين سرنوشتی دچار شده بودندبی ھيچ تجربه ای بگرم خانواده جدا شده و 

سه شبانه روز ما را در چنين شرایطی بدون غذای مناسب نگه داشتند ، غذایی که به دستور 

به ما می دادند شامل ته مانده دیـگ ھـا و بشـقاب ھـای سـربازھا و _ رئيس زندان _ ساقی 

  .ار بود زندانيان بود و از کيفيت بسيار پایين و پستی برخورد

آنھا دليل می آوردند که به خاطر حضور ما جيره غذایی بـه انـدازه کـافی دریافـت نمـی کننـد و 

  .می کنند از باقی مانده غذای سربازھا و زندانيان دیگر است ! آنچه را ھم که به ما بذل 

با این وصف و پس از گذشت سه روز آمدند و از بچه ھـا پـول جمـع کردنـد تـا غـذای مناسـبی 

  .ریالی و مختصری پنير یا حلوا ارده بود  ٢یشان تھيه کنند ، این غذا شامل نان بربری برا

البته ھمه پول ھمراه شان نبود و بعضی ھا ھم پول ھایشـان را در اولـين شـب داخـل کيسـه 

وسایل شان ریخته بودند ، مـن ھـر چـه داشـتم پـرداختم و در خریـد غـذا بـرای دانـش آمـوزان 

  .ین پول را در قبال کار در انبار شرکت نفت دریافت کرده بودم ا. زندانی سھيم شدم 

نفری به دو قسمت شـوند ، سـاعتی گـروه  ١٢٠شب ھای بعد برنامه ای ریختيم که جمعيت 

اول بخوابد و گروه دیگر بيدار باشد و ساعتی بالعکس عمل شود ، بيشتر بچه ھای دانش آموز 

رای نخواندن نمـاز مـی آوردنـد ، عـده کمـی نمـاز مـی در قيد اقامه نماز نبودند و بھانه ھایی ب

خواندند ، به دليل تراکم جمعيت نماز خواندن ھم مشکل بود ، باید دو نفر در دو طرف نمـازگزار 

  .می ایستادند تا فضایی باز کرده و فشار موجود را مھار   کنند 

ستشویی فرصت مـی برای رفتن به د) صبح و ظھر و عصر ( در طول شبانه روز تنھا سه وعده 

دادند ، از آنجا که تعداد توالت ھا کم بود ، صـبح ھـا صـف طـویلی تشـکيل مـی شـد و گـاھی 
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انتظار برای رسيدن به نوبت باعث می شد که نماز صبح قضا شود ، از این رو در بيشتر مواقـع 

  .با تيمم نماز می خواندیم 

ت شـدگان بـود ، او پسـری جـوان و یکی از دانش آموزان ک.س پنجم به نام لو?گر جزو بازداش

      چاق بود که خيلی خوب نقـش بـازی مـی کـرد ، ھـر غـروب وقـت مراسـم شـامگاه وقتـی کـه 

را پایين بکشند او می نشسـت و گریـه مـی کـرد و ! می خواستند به اصط.ح پرچم ھمایونی 

  .ھمين طور اشک ھایش شر شر می ریخت ! " من مامانم را می خواھم : " می گفت 

او بـا حـالتی ! " لو?گر به داد ما بـرس : " قتی بچه ھا نياز به دستشویی داشتند می گفتند و

آی " واقعی شروع به گریه می کرد و شکمش را می گرفت و سر و صدا راه مـی انـداخت کـه 

  .... ! " به دادم برسيد .... مردم ، آی 

ود ، آن وقـت سـر گروھبـان ھر که او را می دید باورش می شد که ا?ن او جان به سر می ش

  .می آمد و در را روی او و بقيه باز می کرد و به این شکل مشکل بچه ھا رفع می شد 

زنـدان  ٤سه روز که از بازداشت دانش آموزان گذشت ما را از آن حمام و فضـای کثيـف بـه بنـد 

ی روحيـات آوردند ، در ھمين روز یک عده که تقریباً سن و سـال کمتـری داشـتند و بـالطبع دارا

بچگانه ای بودند ، دور دیوار محوطه قزل قلعـه نشسـتند و زدنـد زیـر گریـه و مـادر و پدرشـان را 

  .خواستند 

اینجا چه خبر اسـت ؟ آبـروی زنـدان : " آمد و به آنھا فحش داد و گفت _ رئيس زندان _ ساقی 

  !"د شما مث.ً زندانی سياسی ھستي! سياسی را برده اید ، آخر این چه وضعش است 

صحبت ھای ساقی برای بعضی ھا خيلی جالب بود ، زیرا تا آن موقع نمی دانستند سياسـی 

یعنی چه و سياسی کيست ، لذا با تعجـب بـه ھـم نگـاه مـی کردنـد ، سـاقی پـس از کمـی 

             بـرو ماشـين را بيـاور ، اینھـا را ببـر بریـز دم آب کـرج : " صحبت سر گروھبان را صدا کرد و گفت 

  ! "ھه .... اینجا مکتبخانه باز کرده اید ) لوار کشاورز ب( 

برد ) بلوار کشاورز ( سر گروھبان رفت و دو تا اتوبوس آورد و ھمه آنھا را سوار کرد و به آب کرج 

          و رھایشان کرد ، به ایـن وسـيله آنھـایی کـه گریـه مـی کردنـد از حـبس خ.صـی یافتنـد و مـا 

شد برای بعدھا و می گفتند که طـرف سـابقه زنـدان دارد ، زنـدانی  این ضرب المثلی .ماندیم 

  )١( .حاج آقا ساقی است 

__________________  

با کاربرد این ضرب المثل برای اشخاص مشخص می کردند که او زندانی بوده و به خاطر گریه بچگانـه آزاد شـده .  ١

  !است 

  

فضا و مکان برای ماندن بـازتر و وسـيع ) گریان ( از روز سوم به بعد به دليل آزادی زندانيان بکاء 

روزی ما را در محوطه قزل قلعـه جمـع کردنـد و یکـی از افـراد  .تر و وضعيت غذا نيز بھبود یافت 

ھـيچ کدامشـان بـا ) دانش آمـوزان زنـدانی ( اینھا : " شھربانی برایمان سخنرانی کرد و گفت 

بچه ھای ما ھستند ، جوان ھای ما ھسـتند ، شاه و مملکت مخالفت نداشته و ندارند ، اینھا 

! اینھا با دکتر اقبال و دار و دسته ای که نمره قبولی ھفت را ده کـرده انـد مخالفنـد ، بچـه ھـا 

  ! " بله : " که ھمه یک صدا گفتند " مگر این طور نيست ؟ 
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د و بعـد آزاد خب ، اینجا یک تعھدنامه ای است که شما آن را امضا می کني: " بعد او ادامه داد 

ھمه بچه ھا خوشحال شدند و از جا پریدنـد و سـوت و دسـت زدنـد ، خ.صـه از ." می شوید 

                 اسـفند ٢٤ھمه یک امضـا گرفتنـد و بعـد سـوار ماشـين کـرده و بردنـد ، نزدیکـی ھـای ميـدان 

  )١( ."آزادید ! بروید خانه ھایتان : " رھایمان کردند و گفتند ) ميدان انق.ب ( 

_____________________  

سابقه زندان احمد در این دوره بعدھا ھنگام دستگيری به خـاطر عضـویت در حـزب ملـل اسـ.می مـورد اسـتناد .  ١

  : آمده است ) ٥٨-٦-١٨(اط.عات شھربانی قرار گرفت ، در پرونده حزب ملل اس.می 

بـه علـت ادای جمـ.ت اھانـت آميـز بـه  ١٣٣٨در روز تظـاھرات دانـش آمـوزان در سـال  ٦احمد احمـد مـتھم ردیـف " 

بـه  ٢٢/١٠/٣٨ –س  ١٦٧١٢٨/٥نخست وزیر وقـت ، توسـط مـأمورین بـه ایـن اداره معرفـی کـه ضـمن نامـه شـماره 

 )٢٢/٩/١٣٤٢شعبه بازجویی به تاریخ  –پرونده شھربانی (                               . "          ساواک تحویل شد 

  

فند مستقيم به طرف عباس خاکی رفتم ، وقتی که وارد کوچه ھای محله اس ٢٤من از ميدان 

شدم ھر کس که سر و وضعم را می دید می خندید ، زیرا در زندان سرم را با پستی و بلنـدی 

  .زیادی تراشيده بودند و شکل ناجوری پيدا کرده بود 

و خوشـحال شـدند ،  وقتی به منزل رسيدم ، خانواده ام از آزادی غيـر منتظـره ام تعجـب کـرده

حـا? کـه : " و من گفـتم .... گفتند آخر چرا به کاری که به تو مربوط نيست دخالت می کنی ؟ 

  .... "شده 

رفـتم ، روی تـابلو اع.نـات بـه ) دبيرسـتان مـروی ( چند روز کـه از آزادیـم گذشـت بـه مدرسـه 

رج شـده بـود ، اصط.ح ليسـت سـياھی را چسـبانده و اسـم پنجـاه نفـر از جملـه مـن در آن د

نوشته بودند که اینھا اخراجند ، به این ترتيب در آن سـال تحصـيلی ھمـه مـا پنجـاه نفـر را کـه 

  .متشکل از تعدادی ک.س پنجمی و ششمی بودیم مردود کردند 

به مدرسه رفتم تا برای بـار دوم در کـ.س ششـم ثبـت ) ١٣٣٨(در خرداد یا تيرماه ھمان سال 

شھریور باز بـه مدرسـه مراجعـه  ٢٧م نویسی من خودداری کردند ، در نام کنم ، ولی آنھا از نا

            کــردم ، دیــدم دانــش آمــوزان در یــک صــف طویــل ایســتاده و بــا فشــار بــه داخــل دفتــر مدرســه

  .می روند 

به خاطر ازدحام دانش آموزان از نظرم و نزاکت خبری نبود ، من نيـز خـود را بـا فشـار بـه داخـل 

ا این که اسمم در ليست سياه بود ثبت نام کردم و کسی ھم تا آخر آن سـال دفتر رساندم و ب

را در دبيرستان  ١٣٣٩ _ ٤٠تحصيلی متوجه قضيه نشد ، به این ترتيب توانستم سال تحصيلی 

  .به اخذ دیپلم در رشته ریاضی شوم مروی گذرانده و موفق 

  

  اعتصاب معلمين و قتل دکتر ابوالحسن خانعلی
برای بار دوم پشت ميز کـ.س ششـم دبيرسـتان نشسـتم ، در  ١٣٣٩_  ٤٠ در سال تحصيلی

یک اعتراض فرھنگی در سطح جامعه به رھبری محمـد درخشـش  ١٣٤٠اردیبھشت ماه سال 

صورت گرفت ، در ادامه این اعتراض معلمـين بـه دليـل کمـی حقـوق و شـرایط بـد اقتصـادی در 

  .ند زدن اجتماع کرده و دست به اعتصاب ميدان بھارستا
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روند اعتصـاب و تظـاھرات رو بـه تنـدی گذاشـت ، در نتيجـه بـين معلـم ھـا و نيروھـای نظـامی 

درگيری پيش آمد ، بر اثر تيراندازی مأمورین نظامی یکی از معلم ھای متدین دبيرستان جامی 

به نام دکتر ابوالحسن خانعلی به قتل رسيد و دو معلـم دیگـر نيـز زخمـی شـدند ، بسـياری از 

ن ھم به دليل وحشت و ازدحام به وجـود آمـده ھنگـام گریـز از صـحنه زیـر دسـت و پـا اعتصابيو

  .زخمی شدند 

در مجلـس شـد و _ رئيس دولت وقت _ این فاجعه جنایت آميز موجب استيضاح شریف امامی 

رھبــر  )١(در پــی آن وی اســتعفا داد ، حقــوق معلمــين نيــز افــزایش یافــت و محمــد درخشــش 

  .یر فرھنگ منصوب شد اعتصابيون به عنوان وز

_______________________  

در تھــران و در خــانواده ای تھيدســت متولــد شــد ، وی تحصــي.ت عــالی را در  ١٢٩٤محمــد درخشــش در ســال .  ١

  .دانشسرای عالی طی کرده و ليسانسيه تاریخ و جغرافيا است ، او سالھا دبير دبيرستان پایتخت  بود 

قبيل ریاست اداره اعزام محصل و بـازرس عـالی وزارت فرھنـگ را داشـت ، ھمچنـين او قبل از وزارت سمت ھایی از 

  . بود ، وی یکی از عصبانی ترین وزرای فرھنگ ایران است ) باشگاه مھرگان ( مؤسس باشگاه معلمين 

   ) ١٣٤٢خرداد _  ٣٨٨٧روزنامه کرمانشاه ، شماره (                                                   

  

ھنگامی که سـيکل اول دبيرسـتان جـامی را گذرانـدم بـا ابوالحسـن خـانعلی آشـنا شـدم ، او 

معلمی دلسوز ، متدین و بـا اخـ.ق بـود کـه از معلمـين ھـم سـطح سـواد بيشـتری داشـت ، 

می رفت و به صورت افتخاری کارھا و امـور آنجـا ) ع(پنجشنبه ھا و جمعه ھا به امامزاده داوود 

  )١( .را انجام می داد 

_____________________________  

بـين آنھـا پلـيس زد و خـورد ... جراید در خصوص این واقعه نوشتند ، اعتصاب معلمان مـدارس در تھـران آغـاز شـد . ١

معلمـان  .شده و یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی به ضرب گلوله به قتل رسيد و شـش نفـر زخمـی شـدند 

اعتصاب با صدور اع.ميه ای به اعتصاب خود پایان دادند و به مدارس و ک.س ھای درس کـه پایتخت پس از یازده روز 

  .در این مدت تعطيل بود برگشته و برنامه ھای خود را آغاز کردند 

  

این حادثه روی من خيلی اثر گذاشت ، نظایر این حادثه در سنين جوانی برای من بسيار عبرت 

رایم گشود تا بتوانم در شناخت سره از ناسره و حق از باطل بـا آموز بود و راه ھا و منفذھایی ب

  .دقت و تأمل بيشتری عمل کنم 

این گشایش و حرکت در چنين مسيری در زمانی صورت می گرفـت کـه زمينـه ھـای تبـاھی و 

فساد از سر و روی آن می ریخت و جوانان بسياری را در دامان خود اسير می کرد و به غفلـت 

  .ابدی می کشاند 

از دیگـر ... تفریحات کـاذب ، ورزش ھـایی چـون فوتبـال و کشـتی ، تماشـای سـينما و تئـاتر و 

اسباب انحراف افکار جوانان بود ، من خدا را شاکرم که در محيطی زیستم و پـرورش یـافتم کـه 

   .نسبت به مسائل اطرافم دست کم بی اعتنا نبودم 
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    تربيت معلم سينا  
جوانان رغبت به شـرکت و حضـور در رشـته ھـای پولسـاز از جملـه در حال و ھوایی که بيشتر 

، من به دليل ع.قه و اعتقادی کـه بـه نقشه برداری ، اداره ثبت ، عمران و نظایر آن را داشتند 

تربيـت ) کنکـور ( شغل معلمی داشتم و آن را زمينه مؤثری برای تبليغ می دانستم در امتحان 

معلم سينا واقع در خيابان سينا پذیرفته شدم و یـک سـال معلم شرکت کردم و در مرکز تربيت 

دوره آموزگاری را گذراندم ، البته در سایر کنکورھا مانند امتحان اداره ثبت اسناد نيز قبول شـده 

  .بودم 

احمد تو جزو بيست نفـر پذیرفتـه شـده : " روزی در خانه بودم که یکی از دوستانم آمد و گفت 

تـدا حاضـر بـه پـذیرش ایـن رشـته نبـودم ، ولـی پـس از کمـی مـن اب." معلمی ورزش ھستی 

اندیشه و مشاوره با دیگران دریافتم که اگـر بخـواھم بـرای اسـ.م مبـارزه و تبليـغ کـنم فرصـت 

خوبی است ، زیرا به این ترتيب با دانش آموزان زیادی در مدارس مختلف آشنا مـی شـدم و در 

  .سطح وسيع تری به کار تبليغ می پرداختم 

این طرز فکر وارد عرصه معلمی شدم و با گروھی از نوجوانان ارتبـاط مسـتقيم یـافتم و بـرگ با 

  .جدید در زندگی من گشوده شد 

  

  چتر محبت برای بارش خاک
زلزله ای شدید شھرستان بویين زھرا از توابع قزوین را تکان داد و منجر  ١٣٤١در شھریور سال 

مردم ب.فاصله در اقدامی خـود جـوش بـه یـاری  به کشته و زخمی شدن دھھا ھزار نفر شد ،

  .زلزله زدگان شتافتند 

من که از این حادثه به شدت متأثر بودم ھمراه چند نفر از دوسـتانم در محلـه عباسـی خـاکی 

تھران اقدام به جمع آوری کمک ھای مردم کردم ، مردم محله به دليل اعتماد و اطمينـانی کـه 

  .شان کمک ھای زیادی در اختيار ما گذاشتند به ما داشتند با وجود تنگدستی 

پس از جمع آوری کمک ھا برای ایـن کـه مطمـئن شـویم بـه دسـت آسـيب زدگـان مـی رسـد 

تصميم گرفتيم خودمان آنھا را به محل حادثه ببریم ، از این رو من ھمراه ھفت نفر دیگر از بچـه 

  . ھای محل اتوبوس اجاره کرده و به سمت منطقه حادثه دیده رفتيم

وقتی از بویين زھرا رد می شدیم آثار خرابی و ویرانی بسيار وحشتناک بود ، دیواری یک متری 

در آنجا پيدا نمی شد ، ما بعد از گذشت سه روز از زلزله شب ھنگـام بـه دھـی بـه نـام رودک 

  .را لرزاند  نرسيدیم ، آنچه دیدیم تن ما

ند و از بناھای روستا تقریباً ھيچ چيز بـر جـا مردم آواره ، وحشت زده به دامنه کوه پناه برده بود

  .، خرابی دیوارھا ، باغ ھا را بدون حصار کرده بود  )١(نمانده بود 

_____________________  

در این روستا و روستاھای اطراف آن ، خانه ھا با خشت و گل و تيرھای چـوبی سـاخته شـده و فاقـد اسـتحکام .  ١

ارپا در یک جا بـود ، بـه طـوری کـه در طبقـه زیـرین دام و طيـور و در طبقـه فوقـانی ?زم بود ، محل زیست انسان و چ

  .انسان ھا زندگی می کردند 
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شب بدی را گذراندیم ، صبح متوجه شدیم که مردم آنجـا تـرک زبـان ھسـتند و ایـن ده نزدیـک 

آنھا کشـته پانصد خانوار دارد ، جمعيت ده قبل از زلزله به دو ھزار نفر می رسيد که عده ای از 

شـاید ناکجـا ( و زخمی شده بودند و عده ای ھم در پی سرنوشت مبھم خود به جـایی دیگـر 

  .نقل مکان کرده بودند ) آباد 

آمار غير رسمی حکایت از آن داشت که تنھا حدود دویست نفر آنجـا مانـده و بـر بقایـای ویرانـه 

  .ھای خود غزل یأس و نااميدی می خوانند 

رتبــاط برقــرار کــردیم و وضــعيت شــان را دیــدیم ، وحشــت زده بودنــد ، مــی بــا مــردم از نزدیــک ا

ترسيدند ، ترس توأم با بھت و حيرت وجودشان را فرا گرفته بود ، از پس ھر پس لرزه به دامنـه 

  .کوه پناه می بردند 

چشمه اشک شان خشکيده بود و مات و مبھوت به ما نگاه می کردند ، اوضـاع عجيبـی بـود ، 

  .ن صحنه ھا حال ما به شدت بد شد و منقلب شدیم با دیدن ای

با این که رژیم شعار می داد که کمک ھای وسيعی به منـاطق زلزلـه زده گسـيل کـرده اسـت 

ولی تا آن روز تنھا از طرف بازار کمکی به آنھا رسيده بود ، مـا تقسـيم اجناسـی را کـه ھمـراه 

ردن جنازه ھا و مصدومين از زیر خروارھا آورده بودیم به دیگران سپردیم و خودمان مشغول در آو

  .خاک شدیم 

آن روزھا وسایل پيشرفته برای یافتن اجساد نبود ، محـل اجسـاد را از جـایی کـه ?شـخورھا و 

سایر حيوانات می نشستند شناسایی می کردیم ، با دلسوزی وافر و عشق خالص بـه مـردم 

که بوی گند و تعفـن مـی دادنـد ،  کمک می کردیم ، در حفاری ھا به اجسادی بر می خوردیم

آوردن آنھـا از زیـر آوار اعضـای  نبيـروبرخی اجساد طوری لـه و متـورم شـده بودنـد کـه ھنگـام 

بدنشان از ھم جدا می شد ، بعد از یک ھفته تـ.ش مسـتمر بـه دليـل نبـود صـابون و وسـایل 

  .بھداشتی دستانمان بوی روغن آدميزاد می داد 

تان به خصوص گردو و آلو استفاده می کردیم ، ما ھر روز تقریباً بعـد برای غذا از ميوه ھای درخ

از خواندن نماز صبح ، بيل و کلنگ بر می داشتيم و برای جستجوی اجسـاد و کمـک بـه مـردم 

  .می رفتيم 

صبح یکی از روزھا روی ویرانه ای خانمی را دیدم که با پنجه ھایش خاک ھا را به اطـراف مـی 

این کار را ادامه داده بود که سرانگشتانش سایيده شده بود ، متوجـه شـدم پراکند ، او آن قدر 

که شوھر و سه دخترش زیر خاک مانده اند و خـودش چنـد روزی در حالـت اغمـا بـه سـر بـرده 

  .است 

از دیدن این صحنه خيلی متأثر شدم ، ھر چه از او سؤال می کردیم با بھت به ما نگاه می کرد 

ب این که در ھمان نزدیکی گربه ای نيز به دور خـود مـی چرخيـد و زار و بعد دور می شد ، جال

  .می زد 

ما بر آن شدیم تا خانواده آن زن را از زیر خاک بيرون بکشيم ، بو کشيدیم و بعد نقطه ای را پيدا 

کرده و شروع به کندن کردیم ، در این ميان که مشغول یافتن اجساد بودیم این زن گه گاھی با 

جا می آمد ، می ایستاد ، نگران به ما نگاه می کرد و ناگھان سراسـيمه و ھراسـان زاری به آن

  .دور می شد 
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  "این گربه چرا این جور می کند ؟ : " از او پرسيدم 

  ."این گربه ھم بچه اش زیر خاک مانده : " او گفت 

ا سـرعت در حالی که مشغول کنار زدن تل خاک بودیم ، سوراخی روی ویرانه باز شد و گربه بـ

به داخل آن رفت و کمی بعد بيرون آمد و سر و صدای عجيبی کرد و دور شد ، بعد اجساد سه 

  .بچه گربه مرده را یافتيم 

ما نقطه دیگری را نيز شکافته و به جستجو پرداختيم تا به اجساد رسيدیم ، سه دختر و پدر در 

حالی کـه یکـی از فرزنـدانش را  کنار ھم بودند ، صحنه عجيب و تکان دھنده ای دیدیم ، پدر در

  .به آغوش کشيده بود جان به جان آفرین داده بود 

در آخرین روزھایی که ما در ده رودک به سر می بردیم کم کـم افـراد و گـروه ھـایی از ارتـش و 

شير و خورشيد پيدایشان شد ، با استقرار آنھا کارھا سامان داده شد ، آنھا بعضی جاھا را به 

  .ردن آلودگی و ميکروب به آتش کشيدند خاطر از بين ب

پس از کاھش التھاب و اضطراب مردم ، ما با خاطره ای دردنـاک و بـا خـاطری پریشـان و نگـران 

  .بازگشتيم

  

  " بغض ھای ترکيده" 

  )ره(تقليد از حضرت امام خمينی 
حکـيم  پس از فوت آیت هللا العظمی بروجردی ، رژیم شاه ت.ش وافری کرد تا اعلميت آیـت هللا

را در عراق رسميت بخشد و به این ترتيب قدرت مـذھبی را بـه بيـرون از مرزھـا بکشـد ، ولـی 

وجود آیت هللا خمينی و مسائلی که در روزھای بعد به وجود آمد ، عبث بودن اقـدامات و پـيش 

  .دستی ھای رژیم را ثابت کرد 

" من ھای ایـالتی و و?یتـی انج" زمانی که دولت اسدهللا علم ?یحه ای به نام  ١٣٤١در سال 

        را به تصویب رساند ، نھضت در مخالفت بـا ایـن ?یحـه بـه ویـژه علمـا و جامعـه روحـانيون و  )١(

گروه ھای فعال از جمله ھيئت ھای مؤتلفه اس.می شکل گرفت و اع.ميه ھـا و بيانيـه ھـای 

  .بسياری در مخالفت با آن صادر شد 

_______________________  

" انجمن ھـای ایـالتی و و?یتـی " دولت اسدهللا علم با استفاده از تعطيلی مجلس ?یحه  ١٣٤١مھر سال  ١٦در .  ١

  :را به تصویب رساند ، این ?یحه دارای سه نکته حایز اھميت بود 

  شرط اس.م و مسلمانی از شرایط نمایندگی حذف گردید  .١

 د و ذکر کتاب ھای آسمانی کافی بود نمایندگان ملزم به سوگند یاد کردن به قرآن نبودن .٢

در یکی از بندھای کـام.ً عـوام فریـب تسـاوی کامـل حقـوق اجتمـاعی زنـان و مـردان از جملـه شـرکت در  .٣

  .انتخابات قيد شده بود 

به خاطر مخالفت ھای اقشار مختلف جامعه به ویژه روحـانيون ، دولـت عـدم اجـرای ١٣٤١سرانجام در دھم آذر سال 

  .اع.م کرد  ?یحه مزبور را
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، مي.نــی ، قمــی ، گلپایگــانی ، ) ره(اع.ميــه ھــا و تلگــراف ھــای آیــات عظــام امــام خمينــی 

مرعشی نجفی توسط وعاظ از جمله مرحوم حجت ا?س.م و المسلمين محمد تقی فلسفی 

  .می داد می شد و به مردم توجه و آگاھی بر منابر مسجدھا و ھيئت ھا خوانده 

 خمينی بين نام ھایی که اع.ميه ھایشان خوانده می شد ناآشـنا بـود و برای من نام آیت هللا

کمتر درباره او می دانستم ، البته به طور محـدود بـرادرم دربـاره سـجایای اخ.قـی ، علمـی و 

  .مبارزاتی حضرت ایشان برایم سخن گفته بود 

شست و از ھمـه ھمه اع.ميه ھا خوانده می شد ، اما آنچه که بر دل من و سایر مردم می ن

گيراتر بود ، اع.ميه امام خمينی بود ، ھمان موقع می شنيدم که برخی مـردم از یکـدیگر مـی 

  " این کيست ؟ تا ا?ن کجا بوده ؟ : " پرسيدند 

ولی برایشان مواضع صریح و بی پروای امام مھـم و مایـه اميـدواری بـود کـه موجـب مسـرت و 

بـا اسـم حضـرت امـام آشـنا شـدند ، مبـارزین  خوشحالی شان می شد ، به این ترتيب مـردم

  .واقعی آرام آرام بستر اصلی خود را یافته و به سمت نھضت امام خمينی جذب شدند 

من نيز اط.عاتم از امام روزبروز بيشتر می شد ، دریافتم که امام با وجود این که از جھات مقام 

  .ه رساله خودداری می کنند و مرتبت علمی از بسياری از علما با?تر است ولی از ارائ

به وضوح به یاد دارم روزی که آقای فلسفی در مسجد ارگ اع.ميه حضرات آیات را می خوانـد 

، اع.ميه حضرت امام مرا به شدت تحت تأثير قرار داد ، با وجود این کـه امـام ھنـوز رسـاله ای 

  .ت ایشان تقليد کنم منتشر نکرده بود ولی در دل نيت این را داشتم که بعد از آن از حضر

پس از سيل خروشان اعتراضات مردمی و بيانيه ھا و اع.ميه ھای علما و روحانيون ، سرانجام 

  .لغو شد " انجمن ھای ایالتی و و?یتی " ?یحه 

  

  ورود به انجمن ضد بھایيت
بعد از بروز چند حادثه پی در پی که ذکر آن گذشت ، تحو?تی فکر و درونـی در خـود احسـاس 

ردم ، این تحول مانند یک تشنگی بود و برای سيراب شـدن بـه دنبـال چشـمه ھـای آب مـی ک

    انجمــن ضــد " گشـتم ، در طــول ایــن جســتجو روزی بـرادرم مھــدی گفــت کــه گروھـی بــه نــام 

وجود دارد که با بھایی ھا مبارزه می کند ، به من پيشنھاد داد که به آنھا بپيونـدم  )١(" بھایيت 

  .آنھا حاضر شوم و در ک.س ھای 

___________________  

مـرداد  ٢٨انجمن ضد بھایيت که ابتدا انجمن خيریه حجتيه مھدویه خوانده مـی شـد ، پـس از کودتـای آمریکـایی .  ١

  .به وجود آمد که بعدھا به نام ھای انجمن حجتيه مھدویه و انجمن حجتيه نيز شناخته می شد  ١٣٣٢

  

پور از اعضای اوليه انجمـن معرفـی شـدم ، آقـای مينـایی پـور برای این منظور به آقای مينایی 

فردی مخلص و متدین بود که به کارھای فرھنگی بسيار ع.قه داشت ، پس از مدتی حضور در 

  .جلسات آشنایی و آموزش انجمن به آقای مرتضی خدایی معرفی شدم 
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اخت مواضــع او یکـی از معلمــين و مدرســين زبــر دســت انجمــن بــود کــه تســلط خــوبی در شــن

دینی _ انحرافی بھایيت داشت ، من مدتی به کسب آموزش ھای مقدماتی ، مبانی اعتقادی 

  .و راه ھای تبليغ پرداختم 

در این ک.س ھا خطر بھایيت برایم محـرز شـد ، از ایـن رو بـرای مبـارزه بـا آن بـا جـان و دل بـه 

ير پرداختم ، دیری نپایيد کـه اعتقادی و روش ھایی برای نفوذ و تأث_ فراگيری مسائل اس.می 

     پــس از گــذر از آمــوزش ھــای فشــرده اوليــه بــه مرتبــه عملــی مبــارزه رســيدم و وارد جلســات 

  .بھایی ھا شدم 

به مجالس بھایی ھا می رفتم و اط.عاتی در خصـوص نحـوه کـار ،   )١(" نعش " من به عنوان 

ایی برای بھایی شدن داشـتند ، فعاليت ، نشان و آدرس مسلمانانی که گرایش ھا و ع.قه ھ

  .کسب کرده و به انجمن ارائه می کردم 

___________________  

نعش ، نقشی است که افراد مبتدی پس از طی آموزش ھای ?زم در انجمن به عھده می گرفتند و بـه واسـطه .  ١

بـه فرقـه ضـاله بھایيـت پيـدا  آن در جلسات تبليغی بھایی ھا نفوذ می کردند و افرادی را کـه گـرایش ھـا و تمـای.تی

انجمـن بـا کـادر مجـرب و آگـاه تـر خـود بـه آنجـا مراجعـه و از  .کرده بودند، شناسایی و به انجمن معرفی می کردنـد 

انحراف و انحطاط کامل آنھا جلوگيری می کـرد ، بـه افـراد نفـوذی از آن رو نعـش مـی گفتنـد کـه آنھـا بایـد بـه خـاطر 

  .يت خاص خود نه تأثير می گرفتند و نه تأثير می گذاشتند ، مانند نعش اط.عات محدود و شرایط و موقع

  

وقتی ما به خانه ھای تبليغی بھایی ھا وارد می شدیم ، آنھـا بـه طـرق مختلـف سـعی مـی 

کردند تا بفھمند که آیا ما نفوذی ھستيم یا نه ؟ و چون ما آمـوزش ?زم را دیـده بـودیم آنھـا بـه 

  .ھدف شان نمی رسيدند 

نوان مثال چون آن موقع نوشيدن نوشابه پپسی کو? حرمت داشت ، آنھا ما را به نوشيدن به ع

آن دعوت می کردند ، ما نيز از آن می نوشيدیم ، چرا که در انجمـن بـه مـا گفتـه بودنـد کـه در 

چنين مواقعی نوشابه را بنوشيم و دليل می آوردند که آیت هللا بروجردی فقط فرمـوده کـه مـن 

  .ورم ، این دليل بر حرام بودن آن نيست پپسی نمی خ

مثال دیگر این که افراد ریش دار ، متصـف و منتسـب بـه مسـلمانان بودنـد ولـی طبـق اجـازه و 

فتوای آیت هللا مي.نی کسانی که از طرف انجمـن در جلسـات بھـایی ھـا شـرکت مـی کردنـد 

  .مجاز به تراشيدن ریش بودند تا مورد شناسایی قرار نگيرند 

ترتيب ما را ریش ھای تراشيده به محافل بھایی ھا رفته و حتی پپسی مـی خـوردیم و  به این

آنھا نسبت به حضور ما شک نمی کردند ، آنچه در این شناسایی ھا دسـتگير مـن شـد بـرایم 

دردناک بود ، می دیدم بيشتر مسلمانانی که جذب بھایيت می شوند دچار فقر ، تنگدستی و 

آوردند تا مفر و راه نجـاتی ا به این مسلک و فرقه انحرافی رو می مشک.ت مالی ھستند ، آنھ

  .در زندگی شان گشوده شود 

افرادی در انجمن بودند که به آنھا مبلغ می گفتند و مرتبـه بـا?تری از نعـش داشـتند ، آنھـا بـه 

سراغ افرادی که توسط نعش ھا شناسایی شده بودند می رفتند و با معلومات و شـيوه ھـای 

  .ود کسانی را که در آستانه لغزیدن و گرویدن به بھایيت بودند ، نجات می دادند خاص خ
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گاھی ما پس از چند جلسه حضور در خانـه ھـا و محافـل بھـایی ھـا لـو رفتـه و شـناخته مـی 

شدیم ، در چنين صورتی جای خود را با نعشی دیگر عوض می کردیم ، البته روال بـر ایـن بـود 

در چندین جلسه بھایی ھا و پيشرفت در آموزش به نقش مبلغ در که ھر نعشی پس از حضور 

آید ، من نيز پس از مدتی احساس کردم که دیگر جایگاه یک مبلـغ را دارم و در انتظـار بـودم تـا 

  .انجمن کارھای تازه تری به من محول کند 

لفـت بـا در جلسات انجمن با افرادی آشنا شدم که بعدھا ھر یک به نحوی در خط مبارزه و مخا

رژیم طاغوت قرار گرفتند ، افرادی مانند جواد منصوری ، محمد مير محمد صادقی ، ناصر نراقـی 

  ....، عباس مظاھری و اکبر اورامی و 

حضور در انجمن به فعاليت ھای عادی من خللی وارد نکرد ، این دوران مصادف بـود بـا تحصـيل 

را بـه ایـن مرکـز نيـز مـی کشـاندم و من در تربيت معلم سينا ، گاھی مـن فعاليـت ھـای خـود 

اع.ميه ھا و جزوات امام را بين استادان ، معلمين و سایر ھمک.سی ھا توزیع می کـردم ، آن 

  .ھم به صورت مخفی و گذاشتن اع.ميه در کشوھا و ميزھای ک.س 

  

  لرزشی در باورھا
گونگی پاسخ به شناخت و آگاھی من در خصوص نوع و نحوه شبھات وارده از طرف بھایيت و چ

تشکيک ھای آنھا به حد مطلوب ، مناسب و کافی نرسيده بود ، فکر می کـردم بـا فـرا گـرفتن 

مطالب کلی و مطالبی در خصوص شيخ احمد احصایی ، باب و بھاء مـی تـوانم در جلسـات پـر 

  .مایه و غليظ تر شرکت کنم و تأثير نگيرم 

در جلسه ای قصابی به بھایيت جذب شـود روزی آقای خدایی استادم ، خبر داد که قرار است 

، باید او را شناسایی کنيد ، جلسه مزبور قرار بـود در خانـه ای واقـع در خيابـان رضـایی بعـد از 

  .تقاطع نواب ، تشکيل شود 

من نيز در موعد مقرر در جلسه حاضر شدم ، فردی مجرب و حاذق ، از مبلغ ھای چيره دسـت 

 ٥/١٢ھای او تقریباً بعد از غروب آفتاب شروع و تـا سـاعت بھایيت در حال صحبت بود ، صحبت 

  .شب طول کشيد 

او با ھجویات خود به اصط.ح درباره تحریف ھای قرآن سخن می گفت ، درباره صـفت خاتميـت 

گفت که معنای ارائه شده از طرف مسـلمين بـرای خـاتم غلـط اسـت و در ) ص(حضرت رسول 

  ....و چه اصل خاتم به معنای انگشتری است و چه 

او پله پله جلو می رفت و آرام آرام یک سری باورھا و اعتقادات مرا در ھم می ریخت ، صـحبت 

ھای او که به نيمه رسيد احساس سردی به من دست داد ، کم کم منجمد مـی شـدم و ھـر 

چه بيشتر در خود فرو می رفتم ، بافت فکری و چارچوب اعتقادیم با آن ھمه آموزش و تحقيـق 

  .می ریخت در ھم 

در آخر جلسه چنان یخ زده و واخورده بودم که دیگر به فکر این که قصاب کيست ؟ چيست ؟ و 

باید خود را در می یافتم تا بيش از ایـن نـابود نشـوم ، منقلـب و . کجا زندگی می کند ؟ نبودم 

  .متغير شده بودم 
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آسيب دیده بودم و به حال عجيب و غير قابل توصيفی داشتم ، به شدت از نظر فکری و روحی 

مرز کفر رسيده بودم ، در وضعيتی بودم که اگر قبل از جلسه نماز نخوانده بودم دیگر نماز نمی 

  .خواندم 

من که برای شناسایی فردی متمایل به بھایيت و معرفی او به انجمن و نجات وی از دام پـيش 

م ، گـویی در گردابـی فـرو پایش به آن جلسه وارد شده بودم ، خودم اسير ھمان دام شده بود

افتاده بودم که ھر چه دست و پا می زدم بيشتر فرو می رفـتم ، نمـی دانسـتم مسـلمانم یـا 

  .بھایی ؟ زلزله ای شدید ارکان اعتقاداتم را فرو ریخته بود 

فقـط مـی ! از جلسه خارج شدم و بی ھدف شروع به راه رفتن کردم ، به کجـا ؟ معلـوم نبـود 

گاه به این سو ، گاه به آن سـو ، درد تمـام وجـودم را فـرا گرفتـه بـود ، بـه  رفتم ، گيج و گنگ ،

شدت می گریستم ، ناگھان خود را سر چھارراھی دیـدم کـه باجـه تلفنـی آنجـا بـود ، تصـميم 

  .استادم ، زنگ بزنم گرفتم به مرتضی خدایی 

تبـه زنـگ خـورد ، لرزان شماره تلفن منـزل او را گـرفتن ، تلفـن در آن سـو چنـد مر انگشتانیبا 

  ! " کيه این وقت شب ؟: " ھمسر آقای خدایی گوشی را برداشت و با کمی تندی گفت 

  ."منم ، احمد احمد ، با آقای خدایی کار دارم : " گفتم 

  " چه کار داری ؟ ! آقا ساعت یک نصف شب است : " گفت 

  ."کار خيلی مھمی دارم : " من عصبانی شدم و با فریاد گفتم 

  ."آقای خدایی ا?ن خواب است "  :او گفت 

او ما را در بيابانی بی ! برو صدایش کن ! خوابيده ؟ خانم : " من عصبانی شدم و با فریاد گفتم 

از خواب بيدارش کنيد ، ا?ن وقـت ! ؟ خانم !سر پناه رھا کرده و خودش به این آسانی خوابيده 

  ..."بيدارش کنيد تا جواب مرا بدھيد و ! خواب نيست 

عد از یکی دو دقيقه ای مرتضی خدایی گوشی را برداشت و با حالت خواب آلودگی و خميـازه ب

چـی ! احمـد ! بلـه : " بغض ام ترکيد و شروع به گریه کـردم ، او گفـت ! " بله : " کشان گفت 

  "شده ؟ 

و مانند بچه ای که به " چه می خواھيد بشود ؟ ! ھيچی : " کمی خود را کنترل کردم و گفتم 

ر و مادرش رسيده است تند و تند صحبت کردم و آنچه را که بر سرم آمـده بـود گفـتم ، مـی پد

در حالی که گاھی نفس ھای عميق مـی کشـيدم ، شـبھات آن مبلـغ . گفتم و می گریستم 

  .بھایی را طرح کردم 

ز خب ، پس جریان ا: " بعد از این که حرفم تمام شد ، ناگھان آقای خدایی زد زیر خنده و گفت 

حا? زود بود تو را بفرستيم آنجا ، اشتباه کردم ، باید اول می فھميدم مبلغش ... این قرار است 

کيست ، بعد تو را می فرستادم ، باید بيشتر دقت می کـردم ، حـا? مـی خـواھی ا?ن جـواب 

  ."بگيری ؟ بگذار برای فردا صبح با ھم صحبت می کنيم 

نه ، وهللا نمی توانم : " ایش کمی مرا آرام کرد ، گفتم ھنوز جوابی به من نداده بود ، ولی صد

  !"، تا فردا من می ميرم 

  ."نيمه شب است  ٥/١آخه ، ا?ن ساعت : " گفت 
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من ھنوز خانه نرفته ام و در خيابان ھستم و باید ھمين امشب جواب من را بگـویی و : " گفتم 

  ."تکليفم را مشخص کنی 

  "مزاحم نيست ؟  آنجا مناسب است ؟ کسی: " پرسيد 

  !..."پس خوب گوش بده : " گفتم که نه و او گفت 

به یک ساعت بـا تلفـن صـحبت کـرد، ھـر  کنزدیاو یکی یکی به شبھات بھایی ھا پاسخ داد ، 

چه او بيشتر صحبت می کرد من آرامش بيشتر می یافتم ، گویی که آب بر آتش می ریختند ، 

، سبک شدم ، احساس کردم که حالم بھتـر و بـدنم  رفته رفته التھاب و عصبانيتم فروکش کرد

گرم شده است ، دیگر از آن عصبانيت و نـاآرامی خبـری نبـود ، احسـاس آزادی و راحتـی مـی 

  ...کردم 

  " خب ، حا? حالت چطور است ؟ : " آقای خدایی در آخر پرسيد 

  "فته بودید ؟ خوبم ، ولی شما باید اینھا را از اول به ما می گفتيد ، چرا نگ: " گفتم 

من اشـتباه کـردم ، وقـتش نبـود کـه تـو را بـه آن جلسـه بفرسـتم ، مبلـغ آن جلسـه : " گفت 

ساليان سال است که در ایران تبليغ بھایی گری می کند و برای این جلسات باید امثـال مـن و 

  ..."مينایی پور بروند ، تو ھنوز ک.س ھای دوره اول را می گذرانی و 

انگيز و بسيار مھمی بود و به چشم دیدم که چطور یک شـخص در یـک آن شب ، شب خاطره 

لحظه ھمه چيز را از دست می دھد و در لحظه ای دیگر باز به آنھا دسـت مـی یابـد ، دریـافتم 

که باید بيشتر مراقب خود باشم ، چرا که ھر لحظه امکان فرو افتادن بـه پرتگـاه ھـای ھولنـاک 

  .ھست 

ت ضعيفم و ظرفيت فھم و تجربه و تحليلم محـدود اسـت ، بـا فھميدم که چقدر از جھت شناخ

  .خود عھد کردم که در راستای ارتقای شناخت و بينش فکریم ت.ش کنم 

از آن حادثه به بعد با ع.قه وافر شروع به مطالعه کتـب مـذھبی و اعتقـادی کـردم ، بـا برخـی 

کـ.س ھـای دکتـر  چون مرتضی خدایی جلسات مفصـل بحـث و مباحثـه گذاشـتم و دراساتيد 

  .نگين و دکتر توانا شرکت کردم 

در سخنرانی ھا و منابر وعظ و خطابه علما و روحانيون حاضر شدم و چنان اعتقـاد راسـتين بـه 

  .اصول و فروع اس.م یافتم که بعدھا ھمين بينش مرا از پرتگاه ھای ھولناک دیگر نجات داد 

  

  گریز از تحریم
ھایيت بود و برای نيل بـه ایـن ھـدف از روش ھـای خـاص خـود ھدف انجمن حجتيه ، مبارزه با ب

استفاده می کرد ، انجمن از سياسی شدن افراد عضو به شدت جلوگيری مـی کـرد و سـعی 

  .دات که موجبات ناراحتی حکومت را فراھم نسازد 

گرچه در آن روزھا که فرقه ضاله بھایيت با سرعتی زیـاد بـه اشـاعه افکـار انحرافـی خـود مـی 

ت و مبارزه با آن یک ضرورت بود ، ولی این ھمه واقعيت نبود ، چرا که سر منشـأ رشـد و پرداخ

نمو این فرقه خود رژیم منحوس پھلوی بود و تا زمانی که چتر حمایتی رژیم بر سر این فرقه باز 

  .بود ، نمی شد از رشد آن جلوگيری کرد 

  



 ٢٢

مين دليل موفقيـت آن در رسـيدن بـه کار انجمن حجتيه ھم مبارزه با معلول بود نه علت ، به ھ

ھدفش محدود بود ، انجمن می پنداشت برای این که بتواند حيات یابد و به مبارزه خـود ادامـه 

دھد ، باید با رژیم شاه کنار آید یا دست کم کاری به کار آن نداشته باشد و می گفت پرداختن 

  .نحرافی می دانست به امور سياسی مانع تحقق اھداف انجمن است و آن را یک خط ا

از این رو تصميم گرفت برای احتياط از اعضای خود تعھـد منـع فعاليـت ھـای سياسـی بگيـرد ، 

  )١( .برخی نيز زیر بار این تعھد رفتند 

_______________________  

ملکـرد فعاليت ھای انجمن خواسته یا ناخواسته مطلوب ساواک بود ، مسلماً اسناد موجـود در سـاواک و ع. " ....  ١

رھبران انجمن باید نشان دھنده ھمسویی و توافق ھای پنھانی باشد ، چه در انجمن ، انرژی و قدرت فعـال جوانـان 

که باید مقدار زیادی از بار مبارزه را بر دوش بکشند ، صرف آموزش نقاط ضعف فرقه ضاله بھایيت و آثار و نوشته ھـای 

   .بھایيان می شد 

علـول جـای خـود را بـه علـت مـی داد و ایـن انحـراف را روش و مـنش اسـ.ميت بـود ، ایـن مسلماً در این گير و دار م

انجمـن بـه : " اساسنامه انجمـن آمـده اسـت  ١٩تشکي.ت در طول فعاليتش از تعرض ساواک مصون ماند ، رد ماده 

ک . ر  .ت بر ھمين اساس از اعضای آن تعھـد کتبـی مـی گرفـ." ھيچ وجه در امور سياسی مداخله نخواھد داشت 

  مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اط.عات                    سردار سرفراز شھيد حجت ا?س.م سيد علی اندرزگو 

در ایـن انجمـن فعاليـت )  ٤٣_  ٤٥سـال ھـای ( آقای دکتر غ.م علی حداد عادل که در نوجـوانی بـه مـدت کوتـاھی 

توصـيه مـی کردنـد کـه شـما کـار ) انجمـن حجتيـه ( لبتـه آنجـا ا: " داشته در خاطرات خود در این خصوص می گوید 

سياسی نکنيد ، استد?ل شان ھم این بود که می گفتند حا? ھر کـس بایـد یـک کـار بکنـد ، امـا اگـر بخـواھيم وارد 

اه اگر ما بخواھيم مث.ً ھم با بھایيت مبـارزه کنـيم ، ھـم بـا دسـتگ..... عالم سياست شویم از این کار باز می مانيم 

  آرشيو واحد تاریخ شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می                            .مبارزه کنيم ، شکست می خوریم 

  

انجمن از آنھا می خواست که تضمين دھند بـه عضـویت ھـيچ گـروه و تشـکي.ت سياسـی در 

ن تعھد و تضمين نيایند و ھيچ نوع نشریه و کتاب سياسی با خود به انجمن نياورند ، ھر کس ای

را نمی پذیرفت باید انجمـن را تـرک مـی کـرد ، اگـر کسـی حضـور و فعاليـت خـود را از انجمـن 

  .مخفی نگه می داشت در صورت افشا و لو رفتن دیگر او را به انجمن راه نمی دادند 

انجمنی ھا برای اخذ و تضمين تحریم فعاليت ھای سياسی به سراغ من آمدند ، ولـی مـن از 

ادن به آن خودداری کردم و گفتم که تنھا تعھد اخ.قی می دھم کـه ھنگـام حضـور در گردن نھ

ياسـی نيـاورم ، آنھـا ھـم جلسات انجمن فعاليت سياسی نکنم و بـا خـود مجلـه و نشـریه س

  .توانستم ضمن حضور در انجمن به فعاليت ھای سياسی ھم بپردازم به این ترتيب پذیرفتند ، 

من را بدون فعاليت ھای خاص سياسی بی ثمر دیدم و نتوانسـتم پس از مدتی ، حضور در انج

 مشی انجمن مبنی بر عدم دخالت در فعاليت سياسی را ھضم کنم و آن را نوعی سـازش بـا

حکومت وقت دانستم ، به ھمين دليل خيلی آرام خود را از جرگـه انجمـن بيـرون کشـيدم و بـا 

  )١( .اختم پردفعاليت ھای سياسی و مذھبی خود  فراغ خاطر به

_________________________  

افراد و اعضای زیادی از انجمن حجتيه به خاطر ھمين طرز تفکـر بریدنـد و بـه فعاليـت ھـای سياسـی پرداختنـد ، .  ١

شـروع بـه فعاليـت " انجمن حجتيه مھدویـه " انجمن پس از پيروزی انق.ب اس.می به شکل رسمی تر تحت عنوان 

  .ا بين آنھا اخت.ف افتاد ، برخی طرفدار انق.ب شدند و برخی مخالف کرد ، ولی از ھمان ابتد



 ٢٣

آن عده که مخـالف انقـ.ب بودنـد مـی گفتنـد در حـدیث : آقای دکتر غ.م علی حداد عادل در خاطرات خود می گوید 

ا مـث.ً آن ھر پرچمی به نام اس.م بلند شـود آن پـرچم سـرنگون مـی شـود ، یـ) عج(داریم که تا ظھور آقا امام زمان 

خدمت می کردیم ، حـا? ھـم نایـب ) عج(پرچم بر حق نيست و یک عده بر عکس می گفتند که ما در راه امام زمان 

بر حق امام زمان قيام کـرده بایـد بـرویم کمکـش کنـيم و اینھـا آمدنـد در انقـ.ب ھمـراه شـدند ، و اسـم خودشـان را 

ن که در یک تشکل باشند پيوستند به انق.ب ، مثـل قطـره ای در ، یک عده ھم اص.ً بدون ای" عباد صالح " گذاشتند 

  آرشيو واحد تاریخ شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می .                                        دریای انق.ب گم شدند 

نيـز رویـاروی آن  گفتنی است انجمن حجتيه پس از پيروزی انق.ب اس.می با انق.ب فاصله گرفت و در بعضی مـوارد

ایستاد ، در جشن نيمه شـعبان در اسـتادیوم شـيرودی و در اولـين سـال پيـروزی ، انجمـن عنـاد خـود را نسـبت بـه 

آشکار نمود و در اقدامی کينه توزانه تمثال مبارک معظم له را پس از آیـات عظـام دیگـر نصـب کـرد و ) ره(حضرت امام 

تسـليم شـد و ) ره(اثر مواضع صریح و شجاعانه حضرت امـام خمينـی  عليه انق.ب موضع گرفت ، سرانجام انجمن بر

  .فعاليت خود را تعطيل کرد 

  

بعدھا ھنگامی که به خاطر فعاليت در حزب ملل اس.می دستگير و روانه زندان شدم سـاواک 

به انجمن مراجعه و توضيح خواسته بود ، انجمن ضمن ادای توضيحات ، تعھدنامه مرا به عنوان 

  .نی بر پرھيز از فعاليت ھای سياسی ارائه و خود را از این جریان دور کرده بود سندی مب

  

  ادونيست ھای روز ھفتم
جریان مسيحی بود که به امر تبليغ آیـين مسـيحيت بـا ھـدف  )١(" ادونيست ھای روز ھفتم " 

، تقاطع مقابله با اس.م مبادرت می کرد ، این جریان در کليسایی واقع در ابتدای خيابان رشت 

  .معروف بود " ادونيس " تمرکز یافته بود و به نام کليسای ) ولی عصر(خيابان پھلوی 

_____________________________  

استعمار نو در لباس نو ظاھر می شود و با گسيل ميسيونرھای مذھبی و مستشـرقين غربـی بـه  ١٣٤٠در دھه  .١

.ی فکری بر آنھا بر می آید ، ادونيست ھای روز ھفـتم یکـی سرزمين ھای شرق و به ویژه مسلمان ، در صدد استي

  .از ھمين جریانات مرموز بود که در کشور ما در این دھه به وجود آمد و ت.ش ھایی برای استحاله مردم صورت داد 

  

در این مرکز سرمایه گذاری ھـای مـادی فراوانـی صـورت گرفتـه بـود و تبليغـات گسـترده ای در 

در  ١٣٤٣تــا  ١٣٤٠ردنــد ، ادونيســت ھــای روز ھفــتم در ســال ھــای اشــاعه مســيحيت مــی ک

راه " راستای ھدف خود و با شيوه ای نوین شروع به نشر و توزیع جزوات تبليغی به نـام ھـای 

  .کردند " راه عيسی " و " مریم 

این جزوات به آدرس ھای مختلف در اقصی نقاط کشور و برای افراد مختلف از جمله مسـئولين 

لشکری به صورت ماھيانه و رایگان ارسال می شد ، پس از مدتی نيـز بـرای ھمـين  کشوری و

می فرستادند تا بـه " انجيل " يس مسيحی از جمله ھا و افراد ، کتاب ھای مختلف و نفآدرس 

  .تبليغ خود عمق دھند 

من به ھمراه آقای محمد مير محمد صادقی و آقای حسين صادقی در کنار مبـارزه و مقابلـه بـا 

جریان انحرافی بھایيت ، پس از اط.ع از این حرکت مرموز تصميم به نفوذ به این جریان و مرکـز 

  گرفتيم تا شاید با کسب اط.عات و آگـاھی بيشـتر راھـی بـرای مقابلـه بـا ایـن حرکـت مرمـوز 

  .بيابيم 



 ٢٤

 از این رو خود را به ادونيست ھا معرفی کرده و تمایل ظـاھری نشـان دادیـم کـه مـی خـواھيم

پس از کسب اط.عات و آگاھی مسيحی شویم ، سپس در جلسات تبليغی آنھا شرکت مـی 

  .کردیم 

بعد از گذشت مدتی و حضور در جلسات متعدد ادونيست ھا ، وانمود کردیم که کام.ً مایل بـه 

 تغيير آیين ھستيم و آنھا ھم از ما استقبال کرده و با در اختيار قرار دادن کتابھا و جزوات رایگـان

  .، می خواستند ميل ما را حتمی و قطعی کنند 

در کليسای ادونيس با فرد دیگری به نام مرجانی آشنا شدیم ، او نيز می گفت که قصد مبارزه 

با آنھا را دارد و برای جلب اعتماد آنھا تظاھر می کند که مسيحی شده اسـت ، مرجـانی یـک 

مند و مایل به مسيحيت می دانسـتيم ، ولـی مرحله از ما پيشتر رفته بود ، زیرا ما خود را ع.ق

  )١( .او می گفت که مسيحی شده است 

______________________  

مرجانی که گفته ھا ، رفتار و اعمالش در ادونيست ھای روز ھفتم مشکوک و شبه ناک بود ، سـرانجام بـه آیـين .  ١

  .به دست نيامد مسيحيت تغيير دین داد و به کشور آلمان گریخت و دیگر خبری از او 

  

او توانست به این ترتيب تا حد زیـادی بـه حـوزه ھـای ادونيسـت ھـای روز ھفـتم نفـوذ کـرده و 

اعتماد آنھا را نسبت به خود جلب کند ، پس از پيشرفت خوبی که او در حـوزه مرکـزی داشـت 

ال و کتابھـای آنھـا ارسـ" راه عيسـی " و " راه مریم " توانست به ده ھزار آدرسی که نشریات 

  .می شد ، دسترسی پيدا کند ، او تمام آدرس ھا را یادداشت و در اختيار ما قرار داد 

کار ما تا آن روز گرفتن نشریات و کتاب ھای متعدد بـه بھانـه پخـش و توزیـع و در واقـع حـبس و 

نگھداری آنھا نزد خودمان بود ، تا به این ترتيـب بـه دسـت افـراد کمتـری برسـد ، ولـی پـس از 

رس ھا تصميم گرفتيم که ما ھم کاری شبيه به آنھا انجام دھيم و به ھمين آدرس ھا گرفتن آد

جزوات و کتاب ھای اس.می بفرستيم تا به ایـن طریـق فعاليـت ادونيسـت ھـا را خنثـی کـرده 

  .باشيم 

را که در آن زمان آقای سيد ھادی خسرو شاھی منتشر " ندای حق " برای این منظور نشریه 

حاوی مطالب ارشادی ، اسـ.می و مـذھبی پرمایـه و " ندای حق " کردیم ،  می کرد ، انتخاب

مقتضی با زمان و به خصوص مسائل جوانان بود ، با تحقق نقشه ما این امکان فراھم می شد 

را ھـم " ندای حق " را می خواند ، نشریه " راه عيسی " و " راه مریم " تا ھر کس که نشریه 

  .مطالعه کند 

فکر و نقشه مان با محدودیت ھای شدید مالی مواجه بودیم ، برای رفع این  برای عملی شدن

ایـن طـرح در . معضل به چند نفر و به چند جا مراجعه کـردیم ، ولـی نتيجـه ای عایـدمان نشـد 

  .اندیشه و ذھن ما بود تا به طریقی راه گشایش آن را بيابيم 

  

  )ره ( دیدار با حضرت امام خمينی 
آشـنایی مـن بـا نـام  موجـب" انجمـن ھـای ایـالتی و و?یتـی " ا با ?یحه اوج گيری مخالفت ھ

شد ، از آن رو من عاشق و شيفته این پير فرزانه شـدم ، بـرادرم مھـدی ایـن ) ره(حضرت امام 
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راه را بھتر از من رفت ، زیرا او با عضـویت در ھيئـت ھـای مؤتلفـه خـود را کـام.ً تحـت انقيـاد و 

در آورده بود و به دفعات توانسته بود بـه محضـر ایشـان برسـد و از اطاعت رھبر مردمی انق.ب 

  .رھنمودھای او بھره جوید 

را دریافت می کردند " راه مریم " جله به آدرس ھایی که م" ندای حق " اندیشه ارسال نشریه 

ه و ھزینه ھای مربوط به این کار مانند تھيه پاکت ، تمبر و بھای مجله ، ما را بر آن داشت که بـ

  .طور جدی به فکر تأمين بودجه و چاره ای باشيم 

از فعاليـت روزی که با برادرم مھدی در این خصوص صحبت مـی کـردم ، او گفـت کـه گزارشـی 

بدھيد ، اگر کار شما مورد تأیيدشان باشد از شـما حمایـت کـرده و ) ره(ھایمان به محضر امام 

  .کمک می کند 

را برایمـان فـراھم کنـد ، او نيـز پـس از ) ره(حضـرت امـام که امکان م.قات با  من از او خواستم

) ره(اد که در اولين م.قات با امـام مشورت با حاج مھدی عراقی خواسته ما را پذیرفت و قول د

  .تقاضای ما را برای دیدار حضوری طرح کند 

سـبت بـه را ن) ره(نظر و تأیيد امام ما نيز مشغول تھيه گزارشی شدیم تا بتوانيم به آن وسيله 

کارھای خود جلب کنيم ، مرجانی که دایره فعاليتش گسترده تر و نفوذی در حوزه مرکزی بود ، 

جلد کتابی را که درباره تبليغ ميسيونرھای مسيحی در ایران چاپ شده بود  ٤٨توانست حدود 

  .جمع کند 

تـا گـونی  را داخـل یکـی دو" راه عيسـی " و " راه مریم " ما این کتاب ھا و یک سری نشریات 

  .ریخته و منتظر شدیم تا روز موعود فرا رسيد 

م.قـات ) ره(د حـاج مھـدی عراقـی بـا حضـرت امـام روزی کـه بـرادرم و شـھي ١٣٤٢اوایل سال 

  .داشتند ، من ، مرجانی و مير محمد صادقی نيز با آنھا ھمراه شدیم و به قم رفتيم 

رفتند و ما در حرم حضرت معصومه م شھيد حاج مھدی عراقی و برادرم صبح به دیدار حضرت اما

بـرای ھمـين امـروز "  :برگشـتند بـه مـا گفتنـد ) ره(آنھا شدیم ، وقتی از نزد امام  منتظر) س(

  ." بعدازظھر وقت م.قات برای شما گرفتيم  ٤تا  ٥/٣ساعت 

ما با شنيدن ان خبر خيلی خوشحال شدیم ، آن روز را در حرم به زیارت و دعا و نمـاز گذرانـدیم 

شـدیم ، خانـه ای بـا سـبک و معمـاری ) ره(را رسيد ، وارد منزل حضرت امـام تا ساعت دیدار ف

قدیمی و بافت اندرونی و بيرونی در مقابل مان بود ، در کنار حيـاط انـدرونی چنـد تخـت چـوبی 

  .قرار داشت و روی آن فرش یا زیلو بود ، منتظر آمدن امام شدیم 

ستيم ، س.م دادیم و ادای احترام کردیم ، امـام جـواب سـ.م امام آمد ، نور آمد ، از جای برخا

مان را دادند ، بعد ما در مقابل ایشان زانو زدیم و نشستيم و بـا اجـازه ایشـان گـزارش فعاليـت 

مان را ذکر کـردیم ، از مبـارزه و تبليـغ و خطـر ميسـيونرھای مسـيحی صـحبت کـردیم ، دربـاره 

  .انی ھستند و چه می کنند ، توضيح دادیم ادونيست ھای روز ھفتم و این که چه کس

توانسـته انـد در شھرسـتان ) ميسـيونرھای مسـيحی ( مرجانی برای اغـراق گفـت کـه اینھـا 

بـا ھيبـت ھميشـگی ) ره(کنند ، با این گفته حضرت امـام  ھمدان یک روستا را کام.ً مسيحی

  " کجاست ؟ : " خود به او نگاه کردند و پرسيدند 
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که امام به اغراق او پی برده و در نتيجه ساکت شد و دیگر چيزی نگفت ، مرجانی متوجه شد 

ولی ما بریده بریده حرف ھای خود را زدیم و بـا ھمـان حـال و روح جـوانی گفتـيم کـه مـا قصـد 

  .مبارزه با آنھا را داریم و می خواھيم پرچم اس.م را در ھمه جا به اھتزاز درآوریم 

و کتـاب ھـایی را کـه بـا خـود ھمـراه بـرده بـودیم از " اه عيسی ر" و " راه مریم " بعد نشریات 

گونی در آوردیم و یک به یک به امام نشان دادیم ، با صحنه جـالبی مواجـه شـدیم ، امـام ھـر 

 دیـده ام ، " جزوه و کتابی را که می گرفت ، نگاھی بـه عنـوان آن مـی کردنـد و مـی فرمودنـد 

  ."دیده ام ، این را ھم دیده ام 

را کنار دست خود می چيدند ، ما باورمان نمی شد که امـام ایـن ھمـه کتـاب و جـزوه را  و آنھا

دیده باشند ، به ھمين خاطر رفتار ایشان به ما برخـورد طـوری کـه در درون احسـاس نـاراحتی 

  .می کردیم ، این که امام حتی یک کتاب را ھم نگفتند که ندیده ام ، برای ما تازگی داشت 

گرفتـه بـود ، امـام وقتـی عنـاوین ھمـه کتـاب ھـا را دیدنـد و کنـار گذاشـتند ، بغض گلویمـان را 

که البتـه مـن ا?ن اسـم ( فرمودند که دو تا کتاب دیگر ھم ھست و اسامی آن دو را ذکر کردند 

و درباره آنھا صحبت کردند ، ما جا خوردیم ، عجيـب بـود ، مـا نتوانسـته ) آنھا را به خاطر ندارم 

  .کتاب دسترسی پيدا کنيم بودیم به این دو 

گویا در آن کتاب ھا به مرزھای کشور شبه وارد شده بود و رژیم طاغوت به ھمـين علـت اجـازه 

نشر و توزیع آنھا را به مسيحيان نداده بود ، ما از اط.ع و وقوف امام به این دو کتـاب و مطالـب 

جمـع و جـور کـردیم ، ناراحتی مان فراموش شد و کمی خـود را . آن بسيار شگفت زده شدیم 

  .فھميدیم که ما دچار توھمات غلط شده ایم و امام خيلی جلوتر از ھمه حرکت می کنند 

گفتيم که ما ده ھزار آدرس را که جزوات ادونيسـت ھـا بـه ) ره(از این درس بزرگ ، به امام بعد 

ن آدرس آنجاھا ارسال می شود به دست آورده ایم و قصد داریم در مقابل حرکت آنھـا بـه ھمـا

  .را بفرستيم ، ولی مشکل مالی و بودجه ای داریم " ندای حق " ھا نشریه 

ایـن کـه مبـارزه نيسـت و اینھـا شـما را بـه خـود : " فرمودنـد ) نقل بـه مضـمون ( حضرت امام 

مبـارزه نيسـت ؟ پـس چـه چيـز : " ما دوباره جا خوردیم و با تعجب پرسـيدیم ." مشغول نکنند 

  ! " مبارزه است ؟

اینھا پنجاه سال اسـت در ایـن مملکـت کـار مـی : " ، فرمودند ) نقل به مضمون ( امام  حضرت

کنند ، نتوانسته اند ھيچ موحدی را مسيحی کنند ، ?ابالی کرده اند ، ولی بی دین نکرده اند ، 

این جریانات یک سر منشأ دارد ، مثل یک نھر است ، شما بروید دنبال سر چشمه ، اینھا ھـم 

  )١(." ژیم است ، شما بروید دنبال آن ، اینھا وقت تان را می گيرد از فساد ر

______________________  

آقای محمد مير محمد صادقی در خصوص این م.قات و سخنان حضرت امام مطالبی را با انـدکی تغييـر در اختيـار .  ١

  .واحد تاریخ شفاھی دفتر ادبيات انق.ب اس.می قرار داده اند 

  

ل شدیم ، دیدیم که امام می گویند اینھا مبارزه نيست ، پس این ھمه زحمتـی منفعبيشتر ما 

نقـل بـه ( که ما می کشيم چه می شود ؟ حضرت امام مطالب خود را ادامه دادنـد و فرمودنـد 
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یک گروه دارند کار می کنند به نام ضد بھایی ، که مربوط به آقای حلبـی اسـت ، ) : " مضمون 

  ." عرفی تان کنم ، اما آن ھم مبارزه نيست می خواستم به آنجا م

با مطلب آخری که امام در آن جلسه فرمودند ، دریافتيم که ایشـان بـه ھمـه زوایـا و ابعـاد وارد 

پس ما باید چه کـار : " آگاه ھستند و خيلی راحت و صریح سخن می گویند ، به ایشان گفتيم 

  "کنيم ؟ تکليف مان چيست ؟ 

نقـل بـه ( شـيرین کـه ھمـه قشـرھا آن را درک مـی کننـد فرمودنـد  حضرت امام با ھمان لحن

  ."ھمين مبارزه ای که روحانيت دارد می کند ، ھمين کار را بکنيد ) : " مضمون 

ما در ذھن و فکر خود به این می اندیشيدیم که روحانيت کار خاصی نمی کنـد ، بـه مسـجد و 

تند باشد می آیند او را می گيرند و  منبر می رود و سخنرانی می کند ، اگر سخنرانيش خيلی

  .چند صباحی به زندان می برند 

ما در آن زمان بيشتر از این نمـی توانسـتيم فکـر کنـيم و نمـی توانسـتيم قبـول کنـيم کـه کـار 

روحانيت مبارزه است ، اما گذشت زمان ثابت کرد که در فعاليت ھا و حرکت ھای انق.بی آنچه 

ت روحانيت بود که موجـب سـ.مت سـایر فعاليـت ھـا و موجـب که مفيد و مؤثر بود ھمين حرک

  .حرکت عظيم ملت و امت اس.می شد 

ــگ ھــای چریکــی مــی  ــی و جن ــارزه مســلحانه ، کارھــای تشــکي.تی و حزب ــه مب ــا آن روز ب م

برای ما مبارزه قلمـداد نمـی شـد ، ) وعظ و خطابه روحانيون ( اندیشيدیم و این نوع حرکت ھا 

  .را ثابت   کرد ) ره(که خ.ف اندیشه ما و صواب اندیشه امام این گذشت زمان بود 

مدت م.قات ما با امام به پایان رسيد ، از ایشان خداحافظی کـرده و بـاز گشـتيم ، تـا ابـد ایـن 

  .خاطره و م.قات درس آموز و عبرت انگيز از لوح دیده و دل ما بيرون نخواھد رفت 

  

  قيام جاودان
حضـرت آیـت هللا ) ع(مناسبت سالروز شھادت حضرت امام صـادق  به ١٣٤٢دوم فروردین سال 

العظمی گلپایگانی مراسم سوگواری در مدرسه فيضيه برگزار کردند که مورد تھاجم کمانـدوھا 

  .و مأمورین رژیم شاه قرار گرفت 

در نتيجه این حمله تعدادی از ط.ب شھيد و مجروح شدند ، این فاجعـه موجـب تأسـف قاطبـه 

         بــه خصــوص علمــا و روحــانيون شــد ، علمــا و مراجــع عظــام ، بازاریــان ، اصــناف ،  مــردم ایــران

جمعيت ھا و گروه ھای اس.می در حمایت از حوزه علميه قم و محکوم کردن اقدام تروریستی 

  .رژیم ، اط.عيه ھا و اع.ميه ھایی صادر کردند 

ز ھمـه افشـاگرانه تـر ، صـریح تـر و ا) ره(در این ميان اع.ميه ھـا و خطابـه ھـای حضـرت امـام 

شجاعانه تر بود ، ایشان از وعاظ ، خطبا و سخنرانان خواسـت تـا از ھفـتم مـاه محـرم بـه بعـد 

  .جنایات رژیم پھلوی را افشا کنند 

در عصـر عاشـورا بـه مدرسـه فيضـيه برونـد و ) ره(گفته می شد کـه قـرار اسـت حضـرت امـام 

ر تھران ھم ھيئت ھـای مؤتلفـه اسـ.می دنبـال تـدارک سخنرانی افشاگرانه ای ایراد کنند ، د

  .برنامه ای بودند تا روز عاشورا تظاھرات و راھپيمایی وسيع و عظيمی شکل بدھند 



 ٢٨

ما محرم فرا رسيد ، جلسات وعظ و سخنرانی شروع شد ، دسته ھای سينه زنی و عـزاداری 

وزی نمانـده بـود ، ھيئـت ھـای از طرف ھيئت ھای مردمی به راه افتادند ، تا روز عاشورا چند ر

مؤتلفه در صدد برگزاری اجتماع بزرگ روز عاشورا در مقابل مسجد حاج ابوالفتح بودند ، ولی از 

 کـه اجتمـاع آنھـا را بـه ھـم نگـران بودنـد  )٢(و حسين رمضان یخـی  )١(طرف طيب حاج رضایی 

  .بریزند 

___________________________  

نعلی از لوتی ھا و قلدرھای جنوب شھر تھران بود و به آزادگی و جوانمردی اشـتھار طيب حاج رضایی فرزند حس.  ١

داشت ، او ھمه ساله در ایام ماه محـرم الحـرام دسـته عـزاداری و سـينه زنـی بزرگـی در سـطح شـھر بـه راه مـی 

سـاواک دسـتگير  خـرداد توسـط ١٥انداخت ، او ھمراه رادمرد دیگری به نام حاج اسماعيل رضایی بعد از قيام خونين 

  .شدند ) شھيد ( شدند و پس از تحمل سخت ترین شکنجه ھا اعدام 

حسين رمضان یخی ، از لوتی ھای معروف تھران بود و ھم چون شھيد حاج طيـب رضـایی در مـاه محـرم دسـته .  ٢

  .عزاداری و ویژه ھيئت خود راه می انداخت 

  

لفه به دیدار این دو نفـر رفـت و آنھـا از این رو شھيد حاج مھدی عراقی از طرف ھيئت ھای مؤت

  .قول دادند که مراسم روز عاشورای آنھا را به ھم نریزند 

من صبح عاشورا خود را به اجتماع رساندم ، ھر چه که می گذشـت بـر ازدحـام مـردم افـزوده 

می شد ، ناگھان یک ھيئت پر طمطراق عزاداری از راه رسيد ، سر دسته ھيئت فردی بـه نـام 

وارد مسجد حاج ابوالفتح شد ،  .بود ، گویا برای بر ھم زدن اجتماع آمده بود  )١(گرکی ناصر ج" 

و سخنرانی وی ناصر خان در محذورات اخ.قـی قـرار  )٢(اما با تمھيد شھيد حاج مھدی عراقی 

  .گرفت و بازگشت 

__________________________  

تھران و باغ فردوس بود ، او نيز برای خود ھيئت و دسـته ناصر جگرکی از گردن کلفت ھا و لوتی ھای جنوب شھر . ١

عزاداری داشت ، گاه این ھيئت ھا به سر دستگی ھمين لوتی ھا با ھم تزاحم پيدا می کردند و درگير می شدند ، 

  .که در این صورت ممکن بود بعضی ھا زخمی و یا حتی کشته شوند 

نار تھران متولد شد ، او از ھمان دوران کودکی ع.قه زیـادی در محله پاچ ١٣٠٩شھيد حاج مھدی عراقی در سال . ٢

سـالگی بـه  ١٦به حضور در ھيئت ھای مذھبی داشت و از دوران نوجوانی در بازار تھران مشـغول بـه کـار شـد ، در 

عضویت شورای مرکزی جمعيت فدایيان اس.م به رھبری شھيد نواب صـفوی در آمـد و در بيشـتر تحرکـات و فعاليـت 

  .نفر به خاطر دستگيری نواب صفوی در زندان قصر متحصن شد  ٣٥٣رکت می کرد ، او ھمراه آنھا ش

ھمراه سایر دوستان و ھمسنگران خود ھيئت ھای مؤتلفـه اسـ.می را راه انـدازی کـرد ، شـھيد  ١٣٤١وی در سال 

داشـت ، در بھمـن و اجتماع روز عاشورا در مسـجد حـاج ابـوالفتح نقـش بـه سـزایی  ٤٢خرداد  ١٥عراقی در نھضت 

ھمراه ھمسنگران خود در ھيئت ھای مؤتلفه در اعدام انق.بی حسن علی منصور شرکت کرد و به ھمـين  ٤٣سال 

  .خاطر دستگير و با یک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم  شد 

د ، شھيد عراقی در زندان عامل مھمی در انسجام و وحدت نيروھای اس.می در مقابل گروه ھای مارکسيسـتی بـو

از زندان آزاد شد و مبـارزات خـود را در بيـرون از زنـدان پـی گرفـت ، شـھيد عراقـی بـا ھجـرت امـام  ١٣٥٥او در سال 

او بعـد از پيـروزی انقـ.ب اسـ.می بـه  .به پاریس رفت و ھنگام بازگشت امام از ھمراھـان ایشـان بـود ) ره(خمينی 

يت ھـای مختلفـی چـون سرپرسـتی زنـدان قصـر ، عضویت شورای مرکزی حزب جمھوری اس.می در آمد و مسـئول

روزنامه کيھان را به عھده گرفـت  عضویت در شورای مرکزی و ریاست واحد اجرایی بنياد مستضعفان و مدیریت مالی

به دست گـروه خـوارج فرقـان ھمـراه فرزنـدش حسـام بـه شـھادت  ٤/٦/١٣٥٨سرانجام شھيد عراقی در سحرگاه ، 

برای او مردن در رختخـواب کوچـک : " ناسبت شھادت این مجاھد ستم ستيز فرمودند به م) ره(رسيد ، امام خمينی 

  ."بود ، او باید شھيد می شد 
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از سخنرانی حاج مھدی عراقی به سمت سرچشمه حرکت کردیم و از آنجا بـه مجلـس ،  پس

ر درت انگلـيس و ميـدان فردوسـی رفتـيم ، بعد چھارراه مخبر الدوله ، چھارراه استانبول ، سـفا

  .گرفت رانی کوتاھی نيز صورت می برخی نقاط توقف کرده و سخن

بعد از این مسيرھا به سمت دانشگاه تھران رفتيم ، اول قرار بر این بود که مسير راھپيمایی از 

اسفند  ٢٤مسجد تا دانشگاه باشد ، ولی با پيشنھاد جمعيت بعد از دانشگاه به سمت ميدان 

کارگر ، پاستور و کاخ مرمر رفتيم ، کاخ مرمر توسـط نيروھـای و خيابانی سی متری ) انق.ب ( 

امنيتی و انتظامی محاصره شده بود ، دور کاخ چرخی زدیم و با مشت ھای خود به دیوارھـای 

  ! " مگر بر دیکتاتور : " کاخ زده و شعار می دادیم 

                       پایـان رسـيد ، رسـيدیم و در آنجـا راھپيمـایی بـه ) امـام ( بعد از ظھر بـه بـازار و مسـجد شـاه 

 ١٥صـبح روز  .ھيئت ھای مؤتلفه اس.می توانست برنامه خود را کام.ً موفق بـه اجـرا در آورد 

در حال مشاجره با یک  )١(خرداد نبش چھارراه عباسی ، دیدم یکی از دوستانم به نام جعفری 

  .ه دار است ، به آنھا نزدیک شدم مغاز

______________________  

آقای احمد ، به خاطر حضور در مجامع و مساجد مختلف با افراد زیادی آشنا و یا دوست می شـد ، از جملـه آنھـا .  ١

  . ، عباسی ، آشنا شده بود ) عج(آقای جعفری است که با او در مسجد صاحب الزمان 

  

لھجـه ترکـی جـواب مغـازه دار بـا ! " باید مغازه ات را ببنـدی : " آقای جعفری با عصبانيت گفت 

حـاج آقـای جعفـری بـا ." آخر نمی شود ، ا?ن از ک.نتری می آیند پدر مرا در مـی آورنـد : " داد

  ."خب ، بھشان بگو که جعفری گفته : " تندی بيشتر گفت 

: گفـت " چی شده ، حاج آقا ؟ : " جلوتر رفتم و پس از س.م و عليک از آقای جعفری پرسيدم 

 دیشـب آیـت هللا خمينـی را : " جـواب داد !! " چـه چيـز را ؟: " رسـيدم پ" مگر خبـر نـداری ؟ " 

  ."گرفته اند 

      خبــرش را : " ، گفــت " کــی گفتــه ؟ : " بــا ایــن گفتــه ، شــوکه شــدم و رنگــم پریــد ، پرســيدم 

  بـرویم بـازار ، بچـه ھـا بـازار : " گفـت " خـب ، حـا? بایـد چـه کـار کنـيم ؟ : " گفتم ." آورده اند 

  ."ھستند 

داشـتم ، در رفتـارم به این ترتيب از حادثـه ای کـه رخ داده بـود مطلـع شـدم ، دلشـوره زیـادی 

و از خيابان خيام بـه ) محمدیه ( نگرانی پيدا بود ، با عده ای از بچه ھای محل به ميدان اعدام 

سمت چھارراه گلوبندک رفتيم ، در آنجا دیدم که مردم دسته دسته به طـرف بـازار مـی رونـد ، 

جالب بود ، بچه ھای بازار بدون ھيچ برنامه از پيش تعيين شده ای مغازه ھا را بسـته و کرکـره 

  .حجره ھایشان را پایين کشيده بودند 

با ازدحام جمعيت ، اوضاع شلوغ به نظر می آمد ، دقایقی بعد راھپيمایی خود جوشـی شـکل 

نظور شروع به تيراندازی کردند ، گرفت ، مأموران از حرکت آنھا ممانعت می کردند و برای این م

و بـه حرکـت خـود ادامـه ..." یا مرگ یا خمينی .... یا مرگ یا خمينی : " مردم شعار می دادند 

می دادند و از کوچه ای به کوچه دیگر و از خيابانی به خيابان دیگر می رفتند و ھر چه که مـی 

  .گذشت اوضاع شلوغ تر می شد 
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گ ارتش دسته ھای نظامی و کماندوھای تحت امـر خـود را بـه در چھارراه گلوبندک یک سرھن

صورت یک صف جلو نشسته و یک صف عقب ایستاده به چند جھت آرایش داده بود ، گروھـی 

بـه ) خـرداد  ١٥( ری ن اعدام ، گروھی دیگر در خيابان بوذر جمھدر خيابان خيام به سمت ميدا

گـروه آخـر ھـم بـه سـمت سـه راھـی سمت خيابان ابوسعيد و گروھی ھم به سـمت بـازار و 

روزنامه اط.عات انتظام و صف آرایی کرده بودند ، سرھنگ ارتش خود در وسط این چھار دسته 

 )١(بود تا به موقع فرمان آتش و حمله را صادر کند ، گفته می شد به آنھا اجازه آتش بدون پوکه 

  .داده اند 

_________________________  

رتش و نيز کنترل مھمات به نيروھای نظامی اع.م شده بود که پس از ھر آتش و تيراندازی بایـد به دليل مقررات ا.  ١

پوکه گلوله ھای شليک شده خود را تحویل دھنـد ، امـا در ایـن راھپيمـایی رژیـم کـه پـيش بينـی مـی کـرد مـردم از 

اده بود که بدون تحویـل پوکـه خشمگين شوند به نيروھای امنيتی و نظامی خود اجازه د) ره(دستگيری امام خمينی 

  .تيراندازی و شليک کنند 

  

صبح ھليکوپتری از با?ی سر ما و از روی بازار و خيابان ھای اطراف گذشـت ، معلـوم  ١٠حدود 

بود که رژیم تمام قوا و تجھيزات خود را برای سرکوب قيام مردم به کار گرفته اسـت ، وقتـی در 

یک شدیم ، دیدم که سرھنگ ارتش دستش را بـه سـوی خيابان خيام به چھارراه گلوبندک نزد

  .دسته ای از کماندوھای تحت امر خود با? برد 

من فکر نمی کردم که تھدید او جدی باشد و به اصط.ح می گفتيم فيلم است ، اما ناگھـان او 

صفير گلوله ھا را می شنيدیم که از جلـو ! " آتش : " دستش را با شتاب پایين انداخت و گفت 

شم ھایمان رد می شد ، من که سربازی نرفته بودم و با صدای تير آشـنا نبـودم ، مشـاھده چ

چنين صحنه ای تکانم داد ، ناخودآگاه به سمت بـازار کشـيده شـدیم و ارتبـاط مـان بـا چھـارراه 

  .گلوبندک قطع شد 

تيراندازی شدت گرفت ، خود را به دھنه سنگی یک بانک رسـانده و مخفـی شـدم ، ھمچنـان 

لوله ھا از مقابلم رد می شد و برخی ھم به لبه دیوار سنگی مـی خـورد ، وحشـت مـرا فـرا گ

  .گرفته بود ، خود را ھر چه بيشتر به سينه دیوار بانک کشيدم تا از اصابت گلوله در امان باشم 

یک دفعه دیدم پسر جوانی وسط خيابان تير خورده و کمی عقب رفته و به پشت افتـاد و چـون 

ده شروع به دست و پا زدن کرد ، می خواستم به او کمک کنم ، ولـی آمـاج گلولـه مرغ سر کن

: " ھا ناتوانم کرده بود ، دقایقی گذشت ، طاقتم تاق شد ، از خود بی خود شـدم و فریـاد زدم 

آی ، بی انصاف ھا ، واسه چی شعار می دھيد و بعد فرار می کنيد ؟ بيایيد اینجا ، این پسـره 

  ."داره می ميره 

صحنه لحظه ای آرام شد ، با سرعت به طرف آن جوان رفـتم و او را از زمـين بلنـد کـردم ، چنـد 

و دو نفر ھـم پاھـایش را گرفتنـد و  شراستنفر دیگر نيز آمدند ، من دست چپش و یکی دست 

بلند کرده و حرکت دادیم ، از وسط خيابان به طرف پياده رو می رفتيم که دوباره سرھنگ ارتش 

  .داد ش دستور آت
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کسی که مقابل من پای این مجروح را گرفته بود خم شد و افتاد ، بعد فـردی ھـم کـه در کنـار 

من دست راست مجروح را گرفته بود از پشت تير خورد و افتاد ، تا وضع این طور شـد مـن و آن 

  .دیگری فرار کردیم ، من خودم را دوباره به سينه دیوار بانک رساندم و مخفی شدم 

          نگـاه کـردم و دیـدم دسـت ھـا و لباسـم خـونی شـده اسـت ، مـات و مبھـوت بـه ایـنبه خود 

صحنه ھا نگاه می کردم ، قادر به ھيچ حرکتی نبودم و زمين گير شده بودم و تـرس و وحشـت 

  .وجودم را فرا گرفته بود 

اق یک دفعه صدای شعارھای مردم را شنيدم ، دیدم عده ای از مردم در حالی که چـوب و چمـ

مـردم برویـد ... یا مرگ یا خمينـی : " دستشان است ، به طرف ما می آیند و شعار می دھند 

  .... "مردم بروید به بازار .... به بازار 

کمی روحيه گرفتم ، دقت کردم و دیدم برادرم مھدی با عده ای از جوان ھای ھيئت مؤتلفه بـه 

ت روی شانه ام گذاشت و تکـانم داد ، این طرف می آیند ، مھدی مرا دید ، به طرف آمد و دس

ببـين اینھـا را ! داداش : " من به خودم آمدم و گفـتم " چی شده ؟ ! احمد .... چيه ؟ : " گفت 

  ! "کشته اند 

کجایش را دیده ای ؟ برو ببين جنایتکاران ھمين طور نعش مردم را عين بـرگ ! برو بابا : " گفت 

           ســت آنھــا را جمــع کنــد ، بيــا بــرویم جلــو ، اینجــاخــزان بــر خيابــان ھــا ریختــه انــد و کســی ني

  ...."نایست 

بعد دست مرا گرفت و کشيد و به طرف بازار حرکت کردیم ، ھنگامی که از داخل بـازار رد مـی 

شدیم دیدم که اجساد را به کنار کوچه کشيده انـد ، در یکـی از دا?ن ھـای بـازار صـحنه تکـان 

ناحيه ران چند تير خورده بود کنـار چھـار چرخـی در حـال نوشـتن  دھنده ای دیدم ، فردی که از

  .بود " یا مرگ یا خمينی " جمله 

حالت عجيبی به من دست داد ، طاقت نيـاوردم و از آنجـا دور شـدم ، آرام آرام مسـئله خـون ، 

قتل و قتال برایم عادی شـد ، داخـل بـازار از ایـن دا?ن بـه آن دا?ن دیگـر مـی رفتـيم ، ناگھـان 

  .نظامی ھا درھای ورودی بازار را مسدود کردند و داخل را به رگبار بستند 

سربازھا و نظامی ھا داخل بازار و بازارچه ھا نمی شدند ، فقط از ھمان مدخل تيراندازی مـی 

کردند ، وقتی کسی از این سو به آن سوی بازار می دوید او را به رگبار می بستند و گاھی او 

                      ردن و برخاســتن موفــق بــه گذشــتن و گــاھی ھــم تيــر خــورده و شــھيد بــا چنــد بــار زمــين خــو

  .می شد 

وجود برادرم در کنارم قوت قلب خوبی بود ، تکرار صحنه ھا ترسم را ریخـت و مـرگ را در نظـرم 

بيرون آمدیم ، به محض ) امام ( بی ارزش کرد ، به بازار نوروزخان رفتيم و از پشت مسجد شاه 

خمينی ، خمينی : " روج از بازار دیدم مردم زیادی آنجا ھستند ، شروع کردیم به شعار دادن خ

  ."خدا نگھدار تو ، بميرد ، بميرد دشمن خونخوار تو 

نظامی ھا به اصط.ح شروع کردند به درو و حسابی مـردم را زخمـی و یـا شـھيد کردنـد ، گـاز 

یم جاری بود ، مھدی دستمال خيس کرد اشک آور چشمھایم را به شدت می سوزاند و اشکھا

  .و به من داد تا روی چشمانم بگذارم 
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اتفاق جالبی افتاد ، دیدم گروھی ناشناس با دادن شعارھای انحرافی از مردم می خواھند که 

و عده ای ! " بروید به طرف محله جھودھا : " به جھت ھای دیگر بروند ، به عده ای می گویند 

          و عـده ای دیگـر را نيـز بـه بـازار آھنگرھـا ! " د به طرف چھارراه سـيروس بروی: "ھم می گویند 

  .می خواندند 

متوجه توطئه شدم ، در آنجا یک دکه یخ فروشی بود به با?ی آن پریدم و با این که چشـمھایم 

: " سوزش داشت و گاھی دستمال خيس را روی آن می گذاشتم ، شـروع بـه صـحبت کـردم 

          حرف اینھـا کـه نمـی شناسيدشـان گـوش ندھيـد ، اینھـا دارنـد شـما را متفـرق  به! آی مردم 

می کنند ، می خواھند اینجا را خالی کنند تا نظامی ھا بيایند و اینجا را بگيرند ، اگر آنجا برویـد 

  ..."پليس نباشد ، ھمين جا بمانيد ، بایستيد ، مقاومت کنيد و معلوم نيست که 

و با دست ! " آنجا را ! ... آقا ! آقا : " ت می کردم کسی به پایم زد و گفت ھمين طور که صحب

با?ی سرم را نشان داد ، دیدم که چيزی نمانـده سـرم بـه سـيم بـرق بخـورد ، پـایين پریـدم و 

خواستم بروم آن طرف پياده رو ، دیدم که فردی در حال رد شدن از جوی آب تير خـورد و داخـل 

تير را به سـمت مـن نشـانه رفتـه بودنـد ، مـا او را برداشـتم و بـه کنـاری  جوی افتاد ، گویا این

  .کشيدیم 

دیدم که تير به سينه اش خورده و دیگر کارش تمام است ، نمی توانستم او را با خـود ببـریم ، 

داداش ، بيـا "  :بحرانی تر شد ، بـه اخـوی گفـتم زیرا جنازه ھایی مثل او زیاد بودند ، وضع که 

  ."بازار نوروزخان  برگردیم تو

چنـد پلـه بـه ) خـرداد  ١٥( با چند نفر دیگر وارد بازار شدیم ، ورودی بازار خيابان بـوذر جمھـری 

سمت پایين دارد و در پيچ بعدی به سمت چپ دیوار بلندی است ، ما با آن چند نفـر ھماھنـگ 

ر پـایين شـعار کردیم که عده ای به با?ی بام حجره ھا بروند و مخفـی شـوند ، عـده ای ھـم د

بدھند تا نظامی ھا تحریک شوند و به این سو بيایند ، و وقتی به اینجـا رسـيدند ، افـراد بـا?ی 

  .بام به روی آنھا پریده و خلع س.ح شان کنند 

         : از این رو من با چند نفر دیگر به با?ی بام رفتـيم و آنھـا کـه در پـایين بودنـد شـعار سـر دادنـد

  ."عليل است ، ذليل است دشمن خونخوار تو ... خدا نگھدار تو  خمينی ، خمينی" 

ھر چه ھمراھان شعار می دادند ، سربازھا جلو نيامدند و از ھمـان جـایی کـه ایسـتاده بودنـد 

تيراندازی می کردند ، گویا دست ما را خوانده بودند ، وقتی از این طرح نتيجه نگـرفتيم ، پـایين 

  .ھا رفتيم و از آنجا وارد خيابان شدیم  آمدیم و به طرف بازار شيرازی

کماندوھا مدام حمله کرده و ما را به عقب می راندنـد ، بـه چھـارراه سـيروس رسـيدیم ، آنجـا 

ساختمان نيمه کاره بانکی بود که کلی مصالح مقابلش ریخته بودنـد ، فرصـت خـوبی بـود ، بـا 

به جلو و گاه به عقب کشيده می آجر و سنگ شروع به مقابله کردیم ، در حم.ت خيابانی گاه 

شدیم ، در این بين پسر جوانی که کت و شلوار مشکی ولی خاک آلود به تن داشت و شـعار 

می داد ، ناگھان تيری به دھانش خورد و از پشت گردنش خارج شد ، دھانش پر از خون شد و 

  .به زمين افتاد  

نبود ، کمی به این طرف و آن طـرف به طرف او دویدیم و به کنار خيابان کشيدیمش ، ماشينی 

نگاه کردیم ، ماشينی را دیدیم که کنار خيابان پارک کرده بودند ، در آن را به نحـوی بـاز کـرده و 
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روشن کردیم ، پيکر نيمـه جـان پسـر جـوان را داخـل آن انـداختيم و یکـی از ھمراھـان او را بـه 

  .بيمارستان سينا برد 

منوال ادامه داشت ، مـا ھنـوز شکسـت نخـورده بـودیم ،  بعدازظھر درگيری به این ٣تا ساعت 

کماندوھای ارتش و شھربانی پس از تجدید قوا و بـا تجھيـزات و تسـليحات کامـل بـه طـرف مـا 

  .پيشروی کردند 

از چھارراه گلوبندک تا چھارراه سيروس پيش آمدند ، ما تا این ساعت مقابل آنھـا خيلـی خـوب 

لی رفته رفته آثار گرسنگی ، تشنگی و خستگی در ما پيـدا ایستاده و مقاومت کرده بودیم ، و

شد ، ھنوز مجالی برای خواندن نماز ظھر و عصر پيدا نکـرده بـودیم ، لبـاس ھایمـان بـه خـاطر 

  .انتقال مجروحين و شھدا خاکی و خونی بود 

ھای دو کاميون نظامی ھم نيروود تانکھا از طرف خيابان ری شدم ، در این بين ناگھان متوجه ور

کماندو را سر خيابان ری ، تقاطع بـوذر جمھـری شـرقی پيـاده کردنـد ، آنھـا بـه طـرف چھـارراه 

  .یط برای تظاھر کنندگان بدتر شد به این ترتيب شراوس حمله کرده و تير می انداختند ، سير

) شـھيد مصـطفی خمينـی ( ما که اوضاع را این طور دیـدیم بـا سـرعت وارد خيابـان سـيروس 

سـيروس ، در تعقيـب مـا وارد دوھا پس از یورش خود از بازار آھنگرھا بـه چھـارراه شدیم ، کمان

  .بود به شدت بحرانی و وحشتناک شده خيابان سيروس شدند ، اوضاع 

       نفس نفس زنان بـه سـمت خيابـان مولـوی رفتـيم ، جمعيـت از ھـر سـو بـه سـمت پيـاده رو و 

می افتادم ، ولی بـا نھيـب بـرادرم مھـدی کوچه ھای فرعی می گریختند ، گاھی من از نفس 

باز لنگان لنگان می دویدم ، کماندوھا و سربازان ھمچنان به دنبـال مـا مـی آمدنـد و تيرانـدازی 

  .می کردند 

از ھمه جا آتش و خون می بارید ، گاھی ھم افراد ?ی دست و پـای یکـدیگر گيـر کـرده و چنـد 

ه و می دویدند ، من در حال دویـدن لحظـه ای نفری به زمين می خوردند ، ولی دوباره برخاست

مثل ایـن کـه طـرف : " نقطه قرمز ایجاد شد ، به برادرم گفتم  ٣دیدم که در کمر نفر مقابل من 

او چند قدم دیگر رفت ، ولی ناگھان بـا سـر افتـاد و نقـش ! " تير خورده ھا ، ولی دارد می دود 

برادرم پشت گردنم را گرفت و بلنـد کـرد  زمين شد ، من بی اختيار خم شدم تا بلندش کنم که

وقت این کارھا نيست ، به ھيچ کـس رحـم نمـی کننـد ، بـدو ا?ن از راه ! احمد بدو : " و گفت 

  ."می رسند ، ما نمی رسيم او را کنار بکشيم 

ما تا چھارراه مولوی دویـدیم و متوجـه شـدیم کـه از آن طـرف ھـم نظـامی ھـا آمـده و مسـجد 

  .در تصرف آنھاست ) قيام ( کرده اند و ميدان شاه  ابوالفتح را اشغال

بعدازظھر در حوالی خيابان مولوی بودیم ، در آن شلوغی و بحران ، این طور تصور می  ٤ساعد 

کردیم که دیگر نھضت شکست خورده اسـت ، ھمـه مـردم از خيابـان ھـا پراکنـده شـدند و بـه 

تمـام خيابـان ھـا را بـه تصـرف خـود در منازل رفتند ، یواش یواش نيروھای نظامی و شـھربانی 

  .آوردند و بر نقاط استراتژیک شھر مسلط شدند 

ما نيز از صحنه دور شدیم ، در حالی که دیگر بی رمق و ناتوان از حرکت بودیم ، تلو تلو خـوران 

با آن سر و وضع آشفته خود را به محله مان رساندیم ، آن قدر بی حس و حال راه مـی رفتـيم 
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ه طول کشيد تا به منزل مان برسيم ، در محله ما دیگر خبری از دود و آتش و باروت دقيق ٤٥که 

  .نبود 

به پدر و مادر اط.ع داده بودند کـه مھـدی و احمـد در درگيـری ھـای امـروز کشـته شـده انـد ، 

اھالی محل وقتی ما را دیدند در کوچه ای که به خانه مان خـتم مـی شـد ، جمـع شـدند و بـا 

رت به ما نگاه می کردند ، لباس ھای پاره پاره و خونی ، سر و دست زخمی و حالت بھت و حي

  .خاکی ما و لبھای ترکيده و خشکيده ، تعجب آنھا را دو چندان کرده بود 

برخی زنھا و مردھا که می ترسيدند نظامی ھا در تعقيب ما به محل بریزنـد و یـورش بياورنـد ، 

بعـدازظھر  ٥کـرده و بـه منـازل مـی بردنـد ، سـاعت از بچه ھای خود را از کوچه و خيابان جمع 

گذشته بود که با ھمان حال پریشان وارد منزل شدیم ، پدر و مادرم در حال گریه و زاری بودنـد 

و با دیدن ما اشک در چشم ھایشان خشکيد ، لحظـه ای مـات و مبھـوت شـده و بعـد از فـرط 

  .خوشحالی با شتاب به سوی ما آمدند 

گ اگر چه شھادت نصيب من نشد ، ولی آنچه از نزدیک دیـدم غيـر قابـل توصـيف در این روز بزر

است و زبان بيش از این در توصيف آن نمی چرخد ، ما در آن روز به تقدیر خداوندی زنده ماندیم 

  .تا پستی و بلندی و آزمایش ھای بيشتری را از سر گذرانده و تجربه کنيم 

سـخن بگـویم کـم اسـت ، گيزه ھای الھـی در جوشـش آن ھر چه در تأثير این واقعه بزرگ و ان

ھمين بس که در این روز خدا چشم مـرا بـه بسـياری از حقـایق گشـود کـه تـا پيـروزی انقـ.ب 

  .اس.می به رھبری حضرت امام خمينی از پا ننشستم 

من در این روز فھميدم که ساواک به دليل کمی تجربه ما و سایر مبارزین در جریان نھضت ، بـا 

حتی عناصر خود را به بدنه دسته ھا و گروه ھا وارد کرده است و در مواقع مقتضی از ھمـين را

  .مھره ھا برای تفرق انق.بيون و از ھم پاشيدن خط سير تظاھرات بھره می جوید 

من به چشم دیدم که بعضی از اجتماعات را ھمين عناصر نفوذی در حالی کـه لبـاس مشـکی 

نده می کردند تا در برابـر نظـامی ھـا ضـعيف شـوند و ایـن یکـی از به تن داشتند متفرق و پراک

  )١( .د?یل شکست ظاھری آن روز بود 

_____________________  

خرداد ظاھری بود ، سـير حـوادث پـس از ایـن روز بـزرگ  ١٥آقای احمد تأکيد می کند که این شکست برای قيام .  ١

سال ظاھر شد ، رژیم طاغوت با اشـتباه خـود و  ١٥داشت که پس از ثابت کرد که این واقعه پيروزی بزرگی را در دل 

به خاک و خون کشيدن مردم مسلمان و بی گناه ، گرچه توانست مدت کوتاھی مغرورانه محيطـی سراسـر خفقـان 

به وجود آورد ، ولی با ھمين عمل ننگين بر ظلم و جنایاتش صحه می گذاشت و مردم بـه ماھيـت واقعـی و بـاطنی 

  .ده و با شيوه ھای جدید و آموخته ھای بيشتر و نو در صدد مخالفت و براندازی آن برآمدند آن پی بر

  

  تشييع جنازه شيخ جواد فومنی
مرحوم آیت هللا شيخ جواد فومنی ، از روحانيون مشھوری بود که در جنوب شھر تھران پيشـرو 

ابایی از گفتن حقایق  حرکت ھای مبارزاتی و سياسی بود ، او با زبان تند و صریحی که داشت

  .و افشای مفاسد رژیم نداشت 
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به خاطر مبارزات علنی و تبليغ بی پرده و صریح عليه رژیم شاه ، چند بار دستگير و یا بـه اداره 

اط.عات شھربانی فرا خوانده شده بود ، او به خاطر روحيـات سـازش ناپـذیر و خـدمات بسـيار 

  .مردم تھران از جایگاه و پایگاه خوبی برخوردار بود  برای مردم مستضعف و فقير ، در ميان عامه

رژیم به دليل محبوبيت این عالم بزرگ و ک.ن نافذش سعی مـی کـرد بـه شـدت از او مراقبـت 

شـب  – ١٣٤٣ماه مبارک رمضان سـال  ٢٣کند ، سرانجام این مجاھد خستگی ناپذیر در شب 

  )١( .به دیدار محبوبش شتافت  –قدر 

_______________________  

آقـای فـومنی را بـه بيمارسـتان فيروزآبـادی : " آقای حاج اکبر صالحی در خاطرات خود در این خصـوص مـی گویـد .  ١

انتقال می دھند و در آنجا ساواک ایشان را با آمپول مسموم به شـھادت مـی رسـاند ، بعـد از رحلـت ، جنـازه وی را 

چين ھای خونی ای کـه بـه بـدنش بـوده مواجـه مـی شـوند ، برای غسل به منزل آوردند و ھنگام غسل دادن با عرق

    ...."ساواک برای این که مسئله لو نرود ، آنھا را دزدید 

  خرداد ، بازار ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می  ١٥ک ، خاطرات . ر 

  

مردم با شنيدن خبر فوت این عالم فرزانه ، سراسر غرق در ماتم و اندوه شدند ، تشييع جنـازه 

یک ميتينگ و راھپيمایی با شکوه تبدیل شد ، رژیم شاه که پيش بينـی چنـين وضـعی را  او به

  .می کرد ، در یک اقدام امنيتی خطوط ارتباط تلفنی بازار و حوالی ميدان خراسان را قطع کرد 

مردم روزه دار تھران سياھپوش و برخی پا برھنه به تشييع جنازه این عالم مجاھـد شـتافتند ، 

او را از مقابل مسجد نو مشایعت کردند ، من و برادرم مھدی ھم ماننده قطـره ای  جنازه مطھر

به این رود خروشان پيوستيم و مردانی را دیدیم که گل به سر ماليده بودند و زنانی کـه لبـاس 

مشکی به تن و جوراب کلفت بر پا کرده و بی ھيچ ترسـی از رژیـم بـرای وداع بـا پيـر و مرشـد 

  .خود آمده بودند 

جنازه را به سمت شھر ری بردیم ، ساواک در طول مسير چند مرتبه سعی کـرد  راھپيماییبا 

تا مانع ادامه مراسم شود ، ولی با خشم و مقاومت مردم باز پس زده شد ، وقتی وارد خيابان 

حجـت ا?سـ.م مـا رفـت زدار فنـا ، واویـ. ، : " ری شدیم ، مردم شروع به دادن شـعار کردنـد 

  ."واوی. 

شروع به سـخنرانی کيلویی رفت و  ١٨در ميدان شوش شخصی با?ی یک سطل حلب خالی 

و دادن شعار کرد ، ساواک واکنش نشان داد و سعی کرد او را دستگير کند ، ولی او را زرنگـی 

  .خاص خود را قاطی جمعيت کرد و ساواک او را نيافت 

أمورینی بـا لبـاس ميدان شوش بـه شـدت شـلوغ شـد ، مشـخص شـد کـه بـين جمعيـت ، مـ

          شخصی نفوذ کرده اند ، من که ھمين طور ھمراه بـا جمعيـت مـی رفـتم و بـه شـعارھا جـواب 

که : " می گفتم ، ناگھان دیدم کسی مچ دستم را گرفت و کشيد ، نگاھی به او کردم ، گفتم 

                أمور سـاواک فھميدم که مـ! " یواش با من بيا عقب ! تکان نخور : " گفت " چه کار می کنی ؟ 

  .است 

و با او بگو مگو کردم ، برادرم مھدی کـه از مـن فاصـله ! " این حرف ھا چيه ؟! برو بابا : " گفتم 

ایـن : " گفـتم " چی شده ؟! احمد : " گرفته بود متوجه مشاجره ما شد ، از ھمان دور پرسيد 

  ...! "یارو دستم را گرفته و می گه باید با من بيایی 
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یک دفعه برادرم با چند نفر دیگر سينه زنان به طرف ما ھجوم آوردند ، در نتيجه برخـورد آنھـا بـا 

ما فرد ساواکی مجبور شد مچ دستم را رھا کند ، برادرم ب.فاصله مرا به سـمت جمعيـت ھـل 

 من رد خود را در ازدحام و شلوغی مردم گم کردم و او نتوانسـت دیگـر...! " برو : " داد و گفت 

  .پيدایم کند 

در جاده شھر ری ، سر پل سيمان به دسته ای از کماندوھا برخوردیم که از بيراھه آمده بودنـد 

مردم را به خاک و خون کشيد آنھـا را ھـدایت و  ٤٢و ھمان سرھنگی که در پانزده خرداد سال 

  )١( .رھبری می کرد 

_________________________  

با افراد تحت امر خود نقش مؤثری در به خاک و خون کشيدن  ٤٢خرداد سال  ١٥سرھنگ سعيد طاھری در قيام .  ١

مــردم بــی گنــاه داشــت و در رأس کمانــدوھای شــھربانی جنایــت فجيعــی را بــه بــار آورد ، وی ھمچنــين در ســرکوب 

تظاھرات ضد اسرایيلی مردم ، ھنگام مسابقات ایران و اسـرائيل نقـش اساسـی داشـت و عـده زیـادی را مجـروح و 

  .دستگير کرد 

این سرھنگ خون آشام بعدھا به خاطر جنایات بی شمارش به مقام معاونت رئيس پليس تھـران بـا درجـه سـرتيپی 

ضـد خرابکـاری بـه ) ساواک ، ارتـش ، شـھربانی( در ستاد فرماندھی کميته مشترک  ١٣٥٠ارتقاء یافت ، او از سال 

  .او از تئوریسين ھا و پایه گذاران کميته به شمار می رود شکنجه و تحقيق از مبارزین و مخالفين رژیم پرداخت ، 

به دست شھيد محمد مفيدی و شھيد محمد باقر عباسی تـرور  ١٣٥١سرتيپ  طاھری سرانجام در مرداد ماه سال 

  .و به ھ.کت رسيد 

  

با دیدن آنھا جنازه را زمين گذاشتيم و شروع به سينه زنی و مرثيه خـوانی کـردیم ، کمانـدوھا 

ستند که از تشييع جنازه جلوگيری کنند ، اما مردم بی اعتنا به آنھا به راه خود ادامه داده و خوا

) ع(سرانجام پيکر مطھر شيخ جواد فومنی در حرم عبدالعظيم . آنھا را ھل دادند و به کنار زدند 

  )١( .به خاک سپرده شد و مماتش چون حياتش مایه برکت شد 

_________________________  

ش ، در کـرب.ی . ه  ٢٢/٣/١٢٩١آیت هللا شيخ جواد فومنی حایری ، فرزند مرحـوم آیـت هللا شـيخ جعفـر در تـاریخ . ١

معلی و در خانواده ای اصيل و روحانی به دنيا آمد ، او تحصي.ت خود را از مکتبخانه نزد مرحوم حاج شـيخ علـی اکبـر 

) سطوح(قدس روحانيت شد ، او درس حوزوی به لباس منایينی معروف به خطاط شروع کرد ، در ده سالگی ملبس 

گذراند ، وی دروس خارج فقه و اصول را در نجـف ) مدرسه بادکوبه ( را نزد پدر و دیگر استادان و مدرسين حوزه کرب. 

 اشرف نزد آیت هللا العظمی حاج آقا ضياء الدین عراقی و مرحوم آیت هللا العظمی سيد ابوالحسن اصفھانی گذرانـد و

  .سالگی به درجه شامخ اجتھاد رسيد  ٢٥در 

سالگی بـرای نشـر احکـام اسـ.م و تربيـت افـراد بـا ایمـان بـه  ٢٧ش ، در . ه  ١٣١٧وی پس از فوت پدرش در سال 

تھران آمد و فعاليت ھای دینی و فرھنگی خود را دردمندانه و متعھدانه آغـاز کـرد ، او نگرانـی ھـای خـود را بـه مـردم 

آنھا را نسبت به مسائل اجتماعی و فرھنگی آشنا می سـاخت و برنامـه ھـای رژیـم را افشـا مـی  منتقل می کرد و

اسـ.می ھمـت گماشـت و بـه صـورت عملـی وارد _ کرد ، او به تأسيس و تشکيل بنيادھای اجتمـاعی و فرھنگـی 

  .صحنه مبارزه و مقابله با نيات استعماری رژیم پھلوی شد 

: ی در تأسـيس و راه انـدازی آنھـا نقـش اصـلی را بـه عھـده داشـت عبارتنـد از برخی تشـکل ھـا و بنيادھـایی کـه و

، ) اجتماع و گروھی که به اجرای برنامه ھای اسـ.می ، تبليغـی و فرھنگـی مـی پرداخـت ( تشکيل اتحادیه دینی 

س ، تأسيس اولين کودکسـتان تربيـت دینـی ، تأسـي) مخصوص دوشيزگان ( احداث مسجد نو ، تأسيس دبستان نو 

در این شرکت اعضـا و برخـی متمکنـين روزی ده شـاھی معـادل نـيم ریـال بـه " ( روزی ده شاھی " شرکت تعاونی 

ویـژه ( ، تأسـيس دبسـتان نـو ) صندوق آن برای تأمين ھزینه ھای مدرسه دخترانه و کودکستان پرداخت می کردنـد 

  .....و   ٢، احداث مسجد نو شماره ) پسران 
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ساواک دستگير و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت ، سرانجام این شـيخ مجاھـد و نسـتوه  بار توسط ٤او مجموعاً 

  .فوت کرد  ١٣٤٣ماه مبارک رمضان در سال  ٢٣در اثر فشارھای روحی و جسمی بيمار شد و در نھایت مقارن شب 

  ک ، ستم ستيزان نستوه ، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اط.عات . ر 

  

  )١( احمددستگيری مھدی 

ھيئت ھـای مؤتلفـه اسـ.می بـه سـمت مبـارزه مسـلحانه روی  ١٣٤٢خرداد  ١٥پس از واقعه 

نخست وزیر  )٢(حسنعلی منصور  ١٣٤٣به دنبال این سياست جدید در بھمن ماه سال  .آوردند 

توسط چھار تن از جوانمردھای ھيئت مؤتلفـه بـه  )٣(و عامل تصویب ?یحه ننگين کاپيتو?سيون 

محمد بخارایی ، صادق امانی ، مرتضی نيک نـژاد و رضـا صـفار ھرنـدی تـرور و اعـدام  نام ھای

  .انق.بی شد 

____________________________  

در تھران و برادر بزرگتر احمد احمد است ، او از اعضای اوليه ھيئت ھای مؤتلفـه  ١٣١١مھدی احمد ، متولد سال .  ١

بـود ، او پـس از دسـتگيری و بـازجویی از طـرف سـاواک ، جـزء ) بازار دروازه  (اس.می و از گروه مسجد امين الدوله 

روز را ھـم در زنـدان مخـوف عشـرت آبـاد  ٦٧روز در زنـدان قـزل قلعـه و  ٥٧افراد درجه دو ھيئت محسوب شد و مدت 

نفـر دیگـر  ١٣اه گذراند ، او ھمراه سایر برادران ھمفکر و ھمرزم خود دو بار به اعتصاب غذا دست زد و سرانجام ھمـر

  .آزاد شد  ٢١/٥/١٣٤٤منتقل شد و در  ٣به زندان عمومی قصر بند 

شھریور اشتغال داشت ، فارغ از محدودیت ھای ساواک بـه مبـارزات  ١٧مھدی احمد که به شغل آھنگری در خيابان 

ار گرفـت و پس از درگيری وحيـد ?ھـوتی بـا پلـيس شـھری تحـت تعقيـب سـاواک قـر ١٣٥٢خود ادامه داد و در سال 

متواری شد و به شھر مقدس مشھد رفت و با نام مستعار حاج علی ترقی مشغول بـه کـار شـد ، سـاواک در سـال 

او را شناسایی و دستگير کرد و به شدت تحت شکنجه قرار داد و چون اط.عات کافی از وی بـه دسـت نيـاورد او  ٥٦

  .را بعد از چند ماه آزاد کرد 

در تھـران بـه دنيـا آمـد ، او پـرورش  ١٣٠٢در سـال ) منصـور الملـک ( رجب علی منصـور  حسنعلی منصور ، فرزند.  ٢

یافته انگليسی ھا بود که بعدھا ماھيـت آمریکـایی یافـت ، او ليسـانس حقـوق از دانشـگاه تھـران داشـت ، پـدر وی 

لـوی اسـت ، فراماسون و وضعيت خودش ھم مشکوک بود ، پيشرفت و ترقی او مدیون خدمات پدرش بـه خانـدان پھ

را تشـکيل " کـانون ترقـی " زمانی که نماینده مجلس شورای ملی بود به توصيه آمریکایی ھـا  ١٣٤٠منصور در سال 

  .اھداف خود را دنبال کرد " نوین حزب ایران " داد ، بعدھا این کانون توسعه یافت و با نام 

به عنوان رئيس دولت معرفـی  ١٣٤٢ماه سال او پس از شکست دولت َعلم در مقابله با نھضت اس.می در اواخر تير

?یحه ننگين کاپيتو?سيون را به تصـویب نماینـدگان رسـاند ، سـرانجام در اوایـل بھمـن  ١٣٤٣شد و در مھر ماه سال 

شـد و ) اعدام انق.بـی ( توسط اعضای ھيئت ھای مؤتلفه اس.می در مقابل مجلس شورای ملی ترور  ١٣٤٣سال 

  .به ھ.کت رسيد 

قراردادھایی که به موجب آن شھروندان دولتـی در قلمـرو دولـت دیگـر از ) معروف به حق توحش ( اپيتو?سيون ک.  ٣

نظر امور حقوقی و کيفری تابع قوانين کشور خود ھستند و آن قوانين را کنسول آن دولت در محل مأموریت اجرا مـی 

  .ه اند نيز گفت" حق قضاوت کنسولی " کند ، از این رو آن را در فارسی 

تصویب این ?یحه موجی از اعتراضات و خشـم مـردم و روحـانيون را پدیـد آورد ، حضـرت امـام خمينـی در خصـوص آن 

بسم هللا الرحمن الرحيم ، انا � و انا اليه راجعون ، من تأثرات قلبی خود را نمی توانم اظھار کنم ، قلـب : " فرمودند 

اگـر کسـی سـگ آمریکـایی را زیـر بگيـرد ! سگ ھای آمریکا پست تر کردند ملت ایران را از [....] من در فشار است 

بازخواست از او می کنند ، لکن اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگيرد بازخواست می کنند و اگر چنانچـه یـک 

، ھـيچ کـس حـق تعـرض آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگيرد ، مرجع ایران را زیر بگيرد ، بزرگتـر مقـام را زیـر بگيـرد 

  ...."ندارد ، چرا ؟ 

    ١٣٩و  ١٤٠، ص  ١، صحيفه نور ، ج  ١٣٤٣آبان  ٤در روز ) ره(سخنرانی امام خمينی 
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ب.فاصله ھر چھـار نفـر دسـتگير و پـس از مـدتی محاکمـه و بـه شـھادت رسـيدند ، پـس از آن 

من مھدی نيز  دستگيری گسترده سایر اعضای ھيئت ھای مؤتلفه اس.می شروع شد ، برادر

  .که از بدو تأسيس از اعضای فعال ھيئت محسوب می شد ، دستگير و روانه زندان شد 

مختلفی از جمله به ساواک ما از محل و مکان بازداشت او بی خبر بودیم ، در نتيجه به جاھای 

و زندان ھای مختلف سر زدم تا خبری از او بگيرم ، مراکز ساواک مخفـی و بـرای مـردم ناآشـنا 

بود و من برای پيدا کردن آنھا با مشک.ت جدی مواجه بودم ، در یکی از ایـن مراجعـات سـاواک 

  .مرا دستگير و بازخواست کرد 

مأمورین می خواستند بدانند که چگونه محل آنھا را پيدا کرده ام ، برای آنھا توضيح دادم کـه از 

ند ، آنھـا ھـم حـرف مـرا بـه راننده تاکسی ای خواستم تا مرا به جایی که ساواک است برسـا

ظاھر پذیرفتند ، از آنھا درباره سرنوشت برادرم سؤال کردم ، ولی آنھا جواب مشخصی به مـن 

  .ندادند و بعد از ساعتی مرا آزاد کردند 

ع.وه بر من سایر خانواده ھای اعضـای ھيئـت مؤتلفـه اسـ.می در جسـتجوی زنـدانيان خـود 

)  عـجپادگـان ولـی عصـر ( دان عشرت آبـاد که آنھا در زنبودند و مدتی طول کشيد تا فھميدیم 

  .محبوس ھستند 

  

  زنان پيشگاه در مبارزه
پس از اط.ع از سرنوشت برخی از افراد مؤتلفه ، دغدغه اصلی خانواده ھا و اعضای ھيئت که 

آزاد بودند ، رھایی و خ.صی افراد دربند یا دست کم فراھم کردن شـرایط بھتـر در زنـدان بـرای 

  .ھا بود آن

، امـانی ، صـفار ھرنـدی و             بخـارایی (ت چھـار تـن از عـاملين قتـل منصـور یک ماه پس از شھاد

سایر اعضای ھيئت مؤتلفه با شدت گرفتن نگرانی خانواده ھا نسبت بـه سرنوشـت ) نيک نژاد

ا تحـت فشـار زندانيان به فکر افتادند تا طرح و برنامه ای پياده کنند و مسـئولين امنيتـی رژیـم ر

  .بگذارند تا گشایشی در کار افراد دربند ایجاد شود 

از این رو پس از مشورت ھای طو?نی و صـریح بـه زن ھـا و ھمسـران پيشـنھاد شـد تـا پـرچم 

مبارزه را در دست گيرند ، آنھا ھم داوطلبانـه پـا بـه عرصـه مبـارزه گذاشـتند ، گرچـه ایـن زنـان 

از مـردان و ھمسـران خـود نقـش ارزنـده و مـؤثری در مؤمن در گذشته با ھمدلی و پشـتيبانی 

مبارزه داشتند ، ولی این بار خود پيش قراول شدند تا حماسه ای دیگر در تاریخ این کشور رقم 

  .زنند 

ــرادر حــاج مھــدی ، بــرای تــدارکات و  از طــرف ھيئــت مؤتلفــه ، مــن و حــاج محمــود شــفيق ، ب

، البته این انتخاب به دليـل جـو خفقـان آن پشتيبانی اجتماع و حرکت ھای زنان انتخاب شدیم 

  .روز به صورت رسمی اع.ن نشد 

قرار شد اولين اجتماع بانوان مقابـل دفتـر نخسـت وزیـری باشـد ، ابتـدا بـا خـانواده ھـا تمـاس 

نزدیـک بـه  ١٣٤٤گرفتيم و زمان و مکان تجمع را اع.م کردیم ، در یکی از روزھای داغ تابستان 

ر حالی که چادر به سر داشتند و عده ای ھم پوشيه و روبنده زده بودند ، نفر از خانم ھا د ١٥٠



 ٣٩

مقابل دفتر نخست وزیری جمع شدند و آرام آرام تظاھراتی را شکل دادند ، به آنھـا گفتـيم کـه 

  )١( .شما جلوتر از مردھا حرکت کنيد و ما با کمی فاصله از شما مراقب اوضاع ھستيم 

________________________  

دليل این نوع صف آرایی آن بود که احتمال حمله مأمورین به خانم ھـا را کـاھش مـی داد و رژیـم بـه خـاطر حفـظ .  ١

وجھه عمومی خود از چنين کاری احتراز می کرد ، ھيئت مؤتلفه اس.می توانست با اتخاذ این تاکتيـک موفـق عمـل 

  .کند و جماعت را از حمله مأمورین در امان نگه دارد 

  

مقابل دفتر نخست وزیـری رسـيدند ، عـده ای از آنھـا از جملـه خـواھر شـھيد صـادق  خانم ھا

، با صحبت ھای انق.بی ، پر شـور که به حق شير زنی بود شروع به سخنرانی کرد  )١(امانی 

و داغ خواھر شھيد امانی وضعيت تحریک آميز و حساس شـد ، مـأمورین در ایـن ھنگـام پـيش 

  .خودداری کردند  آمدند ولی از حمله و درگيری

________________________  

و ) حـاج ھاشـم ( شھيد و یکـی دیگـر ) حاج صادق ( خانم صدیقه امانی ھمدانی در آن زمان یکی از برادرھایش . ١

  .نيز فرزندش اسدهللا بادامچيان در زندان بودند 

  

مورین نيز برای احتراز خانم امانی اعتراضات و خواسته ھای خانواده ھا را اع.م کرد ، یکی از مأ

از درگيری و جمع کردن قضایا شروع به صحبت کرد و وعـده داد کـه بـه ایـن اعتـراض ھـا توجـه 

  .خواھد شد 

گفتيم که فریب نخورید و صحنه را خالی نکنيد ، اینھا وعده است ، حرف ) خانم ھا ( ما به آنھا 

انی در حـالی کـه فرزنـدان است ، من دیدم که برخی از خانم ھا مانند ھمسر حاج ھاشـم امـ

کوچکشان را در بغل داشتند در تظاھرات حاضر شده بودند ، این صحنه ھا زیبا و حماسه سـاز 

بود ، من و آقای محمود شفيق در تمام این ساعات کنار این اجتماع شورانگيز حاضـر و مراقـب 

  .اوضاع بودیم 

در صحنه تا حصول به نتيجه حفظ با تصميم سایر دوستان در ھيئت مؤتلفه قرار شد حضور زنان 

شود ، از این رو در برنامه ای دیگر م.قات آنھا با علما و مراجع عظام در شھر مقدس قـم طـرح 

  .ریزی شد 

برای این کار نياز به تدارکات قوی داشتيم ، ھماھنگی ھا صورت گرفـت ، اتوبـوس ھـایی بـرای 

امه قبلی من و آقـای شـفيق بـا خـانم ھـا نقل و انتقال خانم ھا کرایه شد ، قرار شد مانند برن

  .ھمراه شویم 

بود ، من ھمراه مادرم رحمة ) محمدیه ( مبداء حرکت و محل توقف اتوبوس ھا در ميدان اعدام 

صبح ھمـه خـانم ھـا  ٥/٨صبح به آنجا رسيدیم ، تا ساعت  ٨هللا عليھا و خواھرم رأس ساعت 

  .جمع شدند و بعد به سمت قم حرکت کردیم 

قم متوجه شدیم که سایر دوستان ھيئت دورادور مراقب اوضاع ھسـتند ، ھـر جـا کـه  در شھر

وارد می شدیم ردپایی از اقدامات و ھماھنگی ھای آنـان را مـی دیـدیم ، بـه نحـوی کـه ھـيچ 

  .احساس غریبی و ناآشنایی نداشتيم 



 ٤٠

کـه او  گاھی کسی به آرامی از کنار ما رد می شد و س.م و عليکی می کرد ، می فھميـدیم

از یاران مؤتلفه است که به این مأموریت آمده است ، برای ما روشن شد که حل شدن برخـی 

مسائل و مشک.ت و امکان م.قات با عده ای از آیات عظام و مراجع اع.م ، به خاطر ارتباطـات 

  .و ھماھنگی ھای آنھاست 

اری بود ، ابتـدا اداره کننـدگان اولين بيتی که خانم ھا به آن وارد شدند ، بيت آیت هللا شریعتمد

آقا وقت ندارد چه صيغه ای است ؟ مـا از تھـران : " گفتيم ." آقا وقت ندارند : " بيت وی گفتند 

کرده اند ، شما مـی گویيـد آقـا  باران و شھيد را ببينيم ، جوان ھای ما را تير آمده این تا ایشان

که بر سـر مـا و جوانـان مسـلمان چـه وقت ندارد ؟ شما در خانه نشسته اید ، چه می فھميد 

  "آمده ؟ 

آقا اجازه " : از دقایقی باز گشته و گفتند پس از کلی صحبت آنھا دوباره به اندرونی رفتند و بعد 

  ."شما بروید داخل اتاق ھا ، ا?ن ایشان می آید .... فرمودند 

و بچه ھا بودند  ما به سمت اتاق ھا ھدایت شدیم ، صحنه جالبی بود ، حاضرین ھمه خانم ھا

، مگر من و آقای شفيق که ھر یک بچه ای به بغل گرفته و دست یکی دو تـا را ھـم در دسـت 

داشتيم ، تقریباً در این رفت و آمدھا و اجتماعات دیگر بچه ھا با ما آشـنا شـده و عمـو و دایـی 

  .خطاب مان می کردند 

و عليـک و ادای احتـرام  خـود  پس از گذشت دقایقی آیت هللا شریعتمداری آمد ، پس از س.م

خــانم ھــا شــروع بــه صــحبت و تشــریح و توضــيح وقــایع کردنــد ، در پایــان ارائــه گــزارش ، آقــای 

تماس می گيرم و از او می خواھم که با دربار .... خب ، باشد با سناتور : " شریعتمداری گفت 

ان بکنند و از شکنجه تماس بگيرد ، تا رسيدگی بيشتری به وضع فرزندان و شوھران تان در زند

  ."و آزار خودداری کنند 

تقریباً این م.قات بدون نتيجه ای عملی به پایان رسـيد ، از بيـت او خـارج شـدیم ، وقـت ظھـر 

ا?ن : " شده بود ، دوستان رابط به ما اط.ع دادند که به بيت آیت هللا گلپایگانی بروید ، گفتيم 

  ."فکر نھار نباشيد : " گفتند ." ذا بدھيم وقت خوبی نيست ، باید به بچه ھا آب و غ

با تجربه ای که در دیدار از آقای شریعتمداری به دست آوردیم ، من به خـانم ھـا گفـتم کـه بـه 

دربان توجه نکنند و به زور وارد بيت آیت هللا العظمی گلپایگانی شدیم ، با گفتگویی مختصر بـه 

ک ظھر بود ، ھوا گرمتر شده بـود ، بچـه ھـای اتاق خيلی بزرگ ھدایت شدیم ، از آنجا که نزدی

  .شيرخواره و کوچک خيلی اذیت می شدند ، افراد بيت پنکه ای آورده و راه انداختند 

بعد از دقایقی آقا تشریف آوردند و مانند جلسات قبـل خـود خـانم ھـا گـزارش وقـایع را دادنـد ، 

شـوھران مـا را "  :ن گفـت ت برخاست و ایستاده سـخخواھر شھيد صادق امانی در این م.قا

دستگير ، برادرانمان را تيرباران و فرزندانمان را یتيم کردند و پسرانمان را به سياھچال انداختنـد 

، در حالی که علما زیر سایه خنک نشسته اند و می گویند انشاءهللا درست می شود ، چنين 

بغـل  عزیزانمان زانوی غمتا کی ما باید در سوگ از دست دادن .... می شود ، چنان می شود 

  )١(. "بگذارند بگيریم و علما دست روی دست 

  

  



 ٤١

_________________________  

در مـورد رفـتن بـه قـم و منـزل ) صـدیقه امـانی ( مادرم : " .... آقای اسدهللا بادامچيان در خاطرات خود می گوید .  ١

مرجع یک سخنرانی بسيار قـوی ایـراد کـرده بـود کـه مرحوم آیت هللا گلپایگانی در جمع ط.ب و مردم و در محضر این 

  آرشيو واحد تاریخ شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می                                ..."ھمه را به گریه انداخته بود 

  

سخنان تکان دھنده خانم امانی ھمه را منقلب کرد ، به طوری کـه اشـک از چشـم ھـا جـاری 

لپایگانی که تا آن لحظه صحبتی نکرده بود ، از سخنان حماسـی خـانم شد ، حضرت آیت هللا گ

امانی دستمال به روی چشم ھا گرفت و گریست ، بعد بی ھيچ صحبتی بلنـد شـد و از اتـاق 

  .خارج شد 

ھنوز ھيچ نتيجه ای نگرفته بودیم ، لحظاتی صبر کردیم ، خبری نشد ، قصد کردیم کـه از آنجـا 

مـن مـی بيـنم چـه ) : " .... نقـل بـه مضـمون ( ارد اتـاق شـد و گفـت بيرون برویم که آقا بـاز و

مصيبتی برای شما پيش آمده ، به جدم قسم که ھر کاری از دستم برآیـد برایتـان انجـام مـی 

  ."دھم 

بعد از ما خواست که نھار آنجا بمانيم ، ما ابتدا تعارف کرده و نپذیرفتيم ، آقـا اجـاره نفرمـود کـه 

ج شویم و گفت که این زن ھا و بچه ھا خسته اند و تألمات روحی دارند ، بدون خوردن نھار خار

  .ھمين جا بمانيد و بعد از نھار و رفع خستگی به آنچه ص.ح می دانيد عمل کنيد 

ما را رضایت کامل قلبی و خشنودی تمام دعوت آقـا را پـذیرفتيم ، سـفره غـذا گسـترده شـد و 

بيشـتر لـذت و طعـم آن بـه خـاطر حضـور آیـت هللا چلوکباب برگ دلچسب و لذیذی خوردیم کـه 

گلپایگانی و غذای ح.لی بود که از سفره ایشان می خوردیم ، آنچنان که بعد از گذشت دھھا 

  .سال من ھنوز طعم و لذت آن غذا را زیر دندان ھایم حس می کنم 

و بـه حضـور بعدازظھر بود که از بيت معظم آیت هللا گلپایگانی خارج شـدیم  ٣ساعت نزدیک به 

علمای دیگر رفتيم و پس از یک اقدام کامل تبليغی به تھـران بـاز گشـتيم و بـه حضـور آیـت هللا 

  .خوانساری رسيدیم 

توانسـت پـس از اعـدام انق.بـی منصـور و دسـتگير و شـھيد   )١(ھيئت ھای مؤتلفه اسـ.می 

یشه ھـا و آرمـان ھـای شدن عده ای از یاران خود با چنين اقداماتی روح و حيات را در پيکره اند

  .خود حفظ کند 

__________________________  

، ھيئـت مسـجد شـيخ علـی و ) بـازار دروازه ( ھيئت ھای مؤتلفه اس.می از ائت.ف ھيئت مسجد امـين الدولـه .  ١

یتـی در جریانات انجمن ھای ایـالتی و و? ٤٢پدید آمد ، این ھيئت ھا قبل از سال  ١٣٤٢ھيئت اصفھانی ھا در سال 

به صورت پراکنده فعاليت می کردند ، بسياری از اعضای اوليه این ھيئت ھا از  ٦/١١/١٣٤١و رفراندوم ق.بی شاه در 

جمعيــت مؤتلفــه    ( مــه مؤتلفــه یــاران و ھمفکــران شــھيد نــواب صــفوی و جمعيــت فــدایيان اســ.م بودنــد ، در مرامنا

  : آمده است راھی را که انتخاب کرده اید برای) اس.می 

 .بھتر شناختن تعاليم حيات بخش اس.م و وظایف فردی و اجتماعی که ھر فرد مسلمان به عده دارد  .١

 بھتر شناساندن آن به دیگران  .٢

 بھتر عمل کردن به آن  .٣

انتخاب کردن راھی روشن و عملی برای به وجـود آوردن یـک جامعـه نمونـه اسـ.می کـه در عـين پـاکی ،  .٤

  اسدهللا بادامچيان ، علی بنایی _ ھيئت ھای مؤتلفه اس.می _  ١ک ، .  ر .برنده و متحرک و فعال باشد 

  اسدهللا بادامچيان _ آشنایی با جمعيت ھای مؤتلفه اس.می _  ٢



 ٤٢

  " عرصه ھای جدید " 

  دعوتی آشنا ولی پنھان 
و اط.ع از نظر ایشان نسبت به فعاليت ھای انجمـن حجتيـه ، ) ره(پس از دیدار با حضرت امام 

با این حال در ایـن انجمـن بـا افـرادی ماننـد آقـای سـيد . ر عملی از آن کناره گيری کردم به طو

آشـنا .... محمد مير محمد صادقی ، جواد منصوری ، حسين صادقی ، ھادی شمس حائری و 

  .شدم که ھر یک بعدھا به گونه ای در مسير مبارزه قرار گرفتند 

در این ميان ارتبـاط و دوسـتی ام . بسيار پاکی بودند برخی از آنھا افراد نخبه ، نابغه ، خالص و 

غالب گفتگوھا و مباحث مـا را . خاص و عميق تر بود  )١(با آقای سيد محمد مير محمد صادقی 

خرداد ، نحوه مبارزه بـا  ١٥موضوعاتی مانند بی عدالتی ھای جامعه ، ظلم رژیم پھلوی ، قيام 

  .تشکيل می داد .... رژیم و ظلم ستيزی و 

___________________________  

از اصفھان بود ، وی در خانواده ای متوسط به دنيا آمـد  ١٣٢٥سيد محمد مير محمد صادقی ، فرزند مجتبی متولد . ١

 ٤٢با خانواده خود به تھران آمدنـد و در سـال ھـای  ١٣٣٧در سال . و تحصي.ت ابتدایی را در اصفھان به پایان رساند 

  .امام و با مطالعه کتب سيد قطب با مفاھيم سياسی و اس.می آشنا شد  با شروع نھضت ١٣٤٠_ 

ع.وه بر گذراندن دوره تحصيلی متوسطه ، در جلسات انجمـن حجتيـه شـرکت مـی کـرد و بـا  ٤٢خرداد  ١٥تا قبل از 

وجود مخالفت ھای انجمن با فعاليت ھای سياسی در جلسات و گفتگوھای سياسی حضور می یافت و به عضویت 

  .زب ملل اس.می نيز در آمده بود ح

خرداد کام.ً از انجمن کناره گيری نمو و به جذب جوانان انق.بی و مسـلمان بـه حـزب ملـل اسـ.می  ١٥پس از قيام 

او در دادگـاه . ھمت گماشت ، مير محمد صادقی پس از کشف حزب ھمراه رھبـر و سـایر اعضـای آن دسـتگير شـد 

  .گاه تجدید نظر به زندان ابد محکوم شد سال زندان و در داد ١٥بدوی به 

مصادف با تاجگذاری شاه و به دليل فشاری که آیـت هللا حکـيم بـرای آزادی زنـدانيان مسـلمان بـه  ١٣٤٦اما در سال 

بـه  ٤٧او در فـروردین سـال . سـال تقليـل یافـت  ١٥رژیم وارد کرد ، کليه افراد محکوم به زندان ابد ، زنـدان شـان بـه 

  .باز به تھران منتقل شد  ٤٨ی بيرجند تبعيد شد و در خرداد زندان شھربان

 ١٣٥٥راه یافـت و در سـال ) مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کـامپيوتر ( آزاد و ب.فاصله به دانشگاه  ٥٢او در سال 

  .ت به دوره فوق ليسانس راه یاف ٥٦تحصي.ت خود را در رشته آناليز سيستم ھا به پایان رساند و در سال 

او پس از پيروزی انق.ب اس.می مسـئوليت ھـایی ماننـد وزارت کـار ، معاونـت وزیـر کشـاورزی ، مسـئول شـي.ت ، 

  .سرپرستی شرکت سرمایه گذاری شاھد وابسته به بنياد شھيد را به عھده داشت 

  

روزی آقای مير محمد صادقی از من خواست کـه بـرای صـحبت  ١٣٤٣در اواسط زمستان سال 

چون ماه رمضان بود دیگر به . عفری برویم ، در آنجا ابتدا وضو گرفته و نماز خواندیم به مسجد ج

  . فکر غذا و نھار نبودیم و در گوشه ای از خانه خدا نشسته و مشغول صحبت شدیم 

پس از دقایقی احساس کردم حرف ھـای ميـر محمـد صـادقی جھـت دار اسـت و مـی خواھـد 

وقتی صحبتش به لزوم مبارزه منسجم و . و دو دل است  مطلبی را بگوید ، ولی طفره می رود

امروز می خواھم مطلبی را ! احمد : " یکپارچه تحت رھبری یک تشکي.ت کارآمد رسيد ، گفت 

  . "به تو بگویم ، ولی شرطی دارد 

  " چه شرطی ؟ : " پرسيدم 
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چ کـس حرفـی به شرط این که چه آن را قبول کنی و چه نکنی ، تا آخر عمرت بـا ھـي: " گفت 

بگو بـه ایـن قـرآن قسـم : " از گوشه دیگر مسجد قرآنی آورد و جلو من گرفت و گفت . " نزنی 

  . "که تا آخر عمرم این مطالب را به کسی نمی گویم 

من که تا آن لحظه ساکت بودم و او را نگاه می کردم ابتدا کمی به رفتارش شک کـردم ، ولـی 

ن رفت و با نھيبی شک را از خود دور کردم و قسـم ذھنم به سمت کارھا و سوابق دوستی ما

  .خوردم 

پس از آن آقای مير محمد صادقی درباره تشکي.تی مخفی به نام حزب ملل اس.می و اھداف 

در حالی که سراپا گوش بودم بـا دقـت مطالـب را . آرمان ھا ، اعتقادات و بينش آن صحبت کرد 

  .ای خود آن را تجزیه و تحليل کنم به ذھن می سپردم و سعی می کردم با داشته ھ

ع.قمندی و اشتياق من موجب شد تا او حتی درباره اساسنامه و مرامنامه حزب ھم صـحبت 

کند ، او به طور خ.صه از نحوه عضوگيری و مراحل مختلف حزب ملـل اسـ.می صـحبت کـرد و 

  .مدام تأکيد می کرد که اینھا ھمه محرمانه است 

ی بوی تازگی می شنيدم و آن را خيلی باب طبع و روحيات خود می از مطالب مير محمد صادق

با . دیدم ، ولی با این حال برای عضو شدن از او وقت بيشتری برای تأمل و فکر کردن خواستم 

مسجد روحيه خوبی داشتم و تمام ساعات آن روز ذھـنم مشـغول مباحـث صحبت ھای داخل 

  . مربوط به حزب ملل اس.می بود 

  )١(از مغرب و عشاء بدون این که افطار کنم به منزل یک روحانی به نام ناظم الشریعه بعد از نم

رفـتم تـا بـرایم در خصـوص پيوسـتن بـه حـزب ملـل ) وحـدت اسـ.می ( واقع در خيابان شـاپور 

  .اس.می استخاره کند 

_________________________  

متدین و منصف به مکارم اخ.ق و اھل حال بـود ، مـردم حجت ا?س.م و المسلمين آقای ناظم الشریعه ، فردی .  ١

برای سؤال ھای شرعی و دینی کسب تفأل و استخاره به او مراجعه می کردند ، او نيز در حل مسـائل و مشـک.ت 

  .مردم و راھنمایی آنھا در زندگی کوشش فراوانی می کرد 

  

د و گویـا ھنگـام نمـاز شـب روال آقای ناظم الشریعه این بود که درخواست ھا را جمع مـی کـر

: " مـن ھـم روی تکـه کاغـذی چنـين نوشـتم . " بنـویس : " استخاره می کرد ، به مـن گفـت 

حضرت آیت هللا ناظم الشریعه شما از طرف اینجانب وکيل ھستيد که در موضوع حياتی ای که 

  .مضا کردم و ا" ارادتمند احمد " در آخر آن ھم نوشتم . " در نظر اینجانب است استخاره کنيد 

:  " دو روز بعد ، برای گرفتن جواب استخاره رفتم ، روی کاغذی که به او داده بودم نوشته بـود 

باسمه تعالی ، بسـيار خـوب اسـت ، خصوصـاً آینـده اش خيلـی روشـن اسـت و وعـده فـتح و 

او گفـت کـه آیـه مربوطـه در سـوره . " پيروزی است ، در آینده به مقامات رفيع خواھيـد رسـيد 

  .سف بود یو

حرمان ، تبعيد ، زندان ) ( ع(من با توجه به استخاره و نيز با توجه به سرگذشت حضرت یوسف 

  .با خوشحالی زاید الوصفی از منزل وی خارج شدم ) و در نھایت نصرت و پيروزی 
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پس از چند روز با دیدن آقای مير محمد صادقی برای حضور و عضـویت در حـزب ملـل اسـ.می 

پـس از گـرفتن وضـو و . ی کردم ، او از من خواست که برای بار دوم قسم یاد کـنم اع.م آمادگ

دعا و نجوا با خدا ، قسم خوردم تا پایان راه به حزب وفـادار بمـانم و اسـرار و مطالـب آن را نـزد 

    )١(. خود محرمانه و به صورت یک راز نگھدارم و از آرمان ھای حزب دفاع کنم 

داستان دعوت از آقـای احمـد احمـد بـه حـزب :.... محمد صادقی در خاطرات خود می گوید آقای سيد محمد مير .  ١

از قم به تھران باز گشتيم مدتی بعد من آقـای احمـد احمـد را بـه ) ره(ما وقتی از دیدار با امام ... خيلی جالب است 

که ما اع.ميه ھا را از او مـی تا آن موقع با ھم اع.ميه پخش می کردیم ، یعنی یکی از کسانی . حزب دعوت کردم 

با وجود این کـه مـن بـا او دوسـت بـودم ، امـا ھميشـه احتيـاط مـی کـردم ، زیـرا او?ً بـا او  ....گرفتيم آقای احمد بود 

اخت.ف سنی داشتم ثانياً با توجه به ارتباطاتی که او از طریق خویش با ھيئت مؤتلفه داشت یعنی ممکن بود از یک 

موقعيـت ) دیـدار بـا امـام ( ولـی پـس از آن جلسـه . ی دیگر آن ارتباطات منجر بشـود کـه نپـذیرد طرف غرور و از طرف

خيلی خوبی پيش آمد و نشستيم با او صحبت و به حزب دعوتش کردیم ، آقای احمد احمـد ھـم پذیرفتنـد و در واقـع 

  اریخ شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می آرشيو واحد ت                                      . یکی از اعضای حزب شدند 

  

من برای پيوستن به حزب ملل اس.می حتی با برادرم مھدی که از اعضای فعال ھيئت مؤتلفه 

و پيشگام در مبارزه با طاغوت بود مشورت نکردم ، او را از عضـویت خـود و راھـی کـه مـی روم 

  . ی گذاشتم مطلع نکردم و با توکل به خدا پای در عرصه جدید مبارزات

  

  ھمگام و ھمراه با حزب ملل اس.می
جلساتی مخفی حضـور پيـدا در  )١(بعد از پذیرش رسمی من در تشکي.ت حزب ملل اس.می 

سه جلسه اول فقط در حضور آقای مير محمد صادقی و در منزل یا مسـجد برگـزار مـی . کردم 

مـن در ایـن تشـکي.ت صـحبت  شد ، او در این نشست ھا درباره ارتباطات تشکي.تی و جایگاه

  .کرد 

______________________  

حزب ملل اس.می ، سازمان و تشکي.تی سياسی بود که مرامی فکری و انق.بی داشت و از مشی مسـلحانه . ١

بـه رھبـری آقـای سـيد محمـد کـاظم موسـوی  ١٣٤٠اولين جلسه کميته مرکزی حزب در اسفند سـال . برخودار بود 

اساس و برنامه کار حزب بر محور ایجاد حکومت اسـ.می اسـتوار و برنامـه ھـایش در عرصـه .  بجنوردی تشکيل شد

   .ماده مدون شده بود  ٦٥ھای اقتصادی ، قضایی ، فرھنگی و سياست خارجی در 

. و نيل به اھداف ، بـر قيـام مسـلحانه و درگيـری نظـامی بـا رژیـم پھلـوی بـود روش کار و برنامه عملی تحقق اصول 

_  ٢، ) رشـد کمـی و آمـوزش ( مرحله ازدیاد و تعليم _  ١: ت تشکي.تی حزب به سه مرحله تقسيم شده بود فعالي

مرتبـه اول اعـ.م : کـه دارای سـه مرتبـه بـود ) مبارزه علنـی ( مرحله ظھور _  ٣، ) آمادگی رزمی ( مرحله استعداد 

ارعاب و عمليات تخریبی در دستگاه ھای مھـم موجودیت حزب و دعوت مردم به مبارزه مسلحانه علنی ، مرحله دوم 

دولتی از قبيل مجلس ، وزارتخانه ھا و مراکز دولتی ، مرحلـه سـوم ، آغـاز مبـارزه مسـلحانه تمـام عيـار تـا پيـروزی و 

  .برقراری حکومت اس.می 

د ، در نمـودار پر در داخل یـک دایـره سـفيد بـو ٨و پرچمی سرخ با ستاره ای " خلق " حزب دارای ماھنامه ای به نام 

سازمانی حزب ، رھبر حزب و کميته مرکزی در رأس قرار داشت ، این کميتـه چنـد شـبکه را ھـدایت مـی کـرد و ھـر 

شبکه از دو گروه و ھر گروه از یک دسته تشکيل می شد و ھـر دسـته دارای دو شـاخه بـود کـه ھـر شـاخه در ذیـل 

  .د و آخرا?مر در ھر مدرسه چند ک.س حزبی وجود داشت خود دو واحد داشت و ھر واحد با دو مدرسه در ارتباط بو
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رھبر حزب سيد محمد کاظم موسوی بجنوردی و دبير آن حسن حامد عزیـزی و مسـئول امـور مـالی آن سـيد محمـد 

بود ، گفتنی است در حکومت اس.می که مـد نظـر حـزب ملـل اسـ.می بـود دو ) طباطبایی ( سيد محمودی قمی 

  .پيش بينی شده بود ) نمایندگان انتخابی مردم ( و مجلس مردم ) مجتھدین عادل ( مجلس ، مجلس بزرگان 

  

در ھمين جا بود که فھميدم فقط می توانم با یک نفر با? دست خود آشنا باشـم و نيـز بایـد در 

بعد از جلسات اوليه وارد . ک.س ھای حزبی در حوزه ای که برایم تعيين می شد شرکت کنم 

  .م ک.س ھای حزبی شد

وظيفه من در این مرحله شرکت در ک.س و کسب آموزش ھای تشکي.تی ?زم بود ، ع.وه بر 

آن می بایست افراد صالح ، مطمئن و دارای انگيزه ھای مبـارزاتی را بـه حـزب بـرای تحقيـق و 

  .جذب معرفی می کردم 

اولين مرتبه در حزب ھر یک از اعضا با شماره ای چھار رقمی شناخته می شدند ، وقتی برای 

این شماره به من داده شد در ذھن خود چنين پنداشتم کـه حـزب دارای چنـد ھـزار نفـر عضـو 

ھمين شماره چھـار رقمـی و تصـور وجـود جمعيـت . است که این شماره به من رسيده است 

چند ھزار نفری دلگرمی و انگيزه خوبی برای ادامه فعاليت ھا و حضور در جلسات ، ک.س ھا و 

  .ھا بود سخنرانی 

در ک.س ھای حزب ، از اصول ، برنامه ھا و مرام حزب و اھدافی که در پی آن است و نيز نـوع 

تنھا ارگان رسمی  )١(نشریه خلق . حکومت مورد نظر و پارلمان اس.می سخن گفته می شد 

آن را  ننگـه داشـتسـاعت اجـازه  ٢٤حزب بود که در صدر مطالعات من قـرار داشـت و بـيش از 

  .و پس از این مھلت آن را به حزب برمی گرداندم تا عضو دیگری از آن استفاده کند  نداشتم

________________________  

ماھنامه خلق ارگان رسمی حزب ملل اس.می بود که توسـط کميتـه مرکـزی تنظـيم و بـه واحـدھا و شـاخه ھـا .  ١

در ایـن ماھنامـه . شـماره ادامـه یافـت  ٩و تا  منتشر ١٣٤٣ارائه می شد ، اولين شماره این ماھنامه در بھمن سال 

مطالب در جھت تقویت افکار انق.بی و اس.می و نيز توجيه مشی مسلحانه تنظـيم مـی شـد ، در آن مقـا?تی نيـز 

  .درباره مبارزات سایر ملل و حکومت ھای مشابه دیده می شد 

  

را ھم مطالعه می کردم ،  ع.وه بر آن کتاب ھای مھندس مھدی بازرگان و دکتر یدهللا سبحانی

از دیگر مسائلی که به ما آموزش داده می شد اصول مخفی کاری ، نحوه عضوگيری و انضـباط 

سازمانی بود ، در بعضی از ک.س ھا نيز برخی نوشته ھا ، مقا?ت و تحليل ھای نشریه خلق 

ادقی بود و فرمانده واحد ما در حزب سيد محمد مير محمد ص .به بحث و نظر گذاشته می شد 

  .در ارتباط بودم  )١(با دیگر اعضای سایر ک.س ھا چون جواد منصوری و ھادی شمس حائری 

___________________________  

متولـد شـد او از  ١٣٢٢زنجـانی در سـال ) علـی ( ھادی شمس حائری فرزند روحانی معروف ھمدان شيخ تقـی . ١

ت کوتاھی در انجمـن حجتيـه بـه فعاليـت پرداخـت و در سـال سنين نوجوانی با مسائل سياسی آشنا شد ، وی مد

  .سال زندان محکوم   شد  ٤جذب حزب ملل اس.می شد و پس از دستگيری به  ١٣٤٣

از زندان آزاد شد و به عضویت حزب هللا در آمد و پـس از ادغـام حـزب هللا در سـازمان مجاھـدین وی  ١٣٤٦او در سال 

، تغييـر ایـدئولوژی داد و مارکسيسـت  ٥٤به دنبال انحـراف سـازمان در سـال جذب سازمان شد ،  ١٣٥٠نيز در سال 

یک سال بعد در اثر کنترل تلفن توسط ساواک دستگير و به زندان اوین منتقل شد ، در آستانه پيـروزی انقـ.ب  .شد 

وی انقـ.ب اسـ.می ویـارادامـه داد و ر) منـافقين ( اس.می از زندان آزاد شد و به فعاليت خود در سازمان مجاھدین 
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به دستور سازمان از ایران خارج شد ، او در سال ھای بعـد بـه رده ھـای بـا?ی سـازمان  ١٣٦٠و در سال قرار گرفت 

به دنبال بروز اخت.ف با سازمان از آن جدا شـد ، وی اکنـون در کشـور ھلنـد زنـدگی مـی  ١٣٧٠رسيد ، وی در سال 

  .کند 

  

.س از ک.س ھای حزب شدم ، رفتـه رفتـه ع.قـه ام بـه با گذشت چند ماه من رابط بين دو ک

حزب و کارھای تشکي.تی بيشتر شد ، به خاطر اعتقاد شدیدی که به حزب داشـتم قسـمتی 

معلمــی را بــه آنھــا مــی دادم و معتقــد بــودم بــا ھمــين کمــک ھــا و      ) تومــان  ٤٥٠( از حقــوق 

  .فعاليت ھا حزب می تواند سریع تر به اھدافش برسد 

این ترتيب تمام زندگی ام در آن مقطع سنی و شور جوانی تحت الشعاع مسائل حزب بود ،  به

ری که انجام می دھم و ھر جا که می روم مصـالح و منـافع حـزب را در سعی می کردم ھر کا

  .نظر بگيرم 

یک ما قبل از کشف حزب ، برای کاری شخصی به جنوب  ٤٤به خاطر دارم که در شھریور سال 

ی بنـدرعباس رفـتم ، در ایـن فرصـت بـه دسـت آمـده راھھـای ورود و خـروج شـھر ،    کشور یعنـ

آبراھه ھای خليج فـارس و نحـوه تـردد و بـارگيری کشـتی ھـا و لـنج ھـا را بـرای ورود اسـلحه 

بررسی کردم ، برخی از اماکن شھری و افرادی را کـه دارای زمينـه ھـای انق.بـی و مبـارزاتی 

آن قدر در این کار دقيق شدم که شاید کار اصلی ام تحت الشـعاع بودند نيز شناسایی کردم ، 

  .این بررسی ھا قرار گرفت 

حزب ملل اس.می و فعاليت ھا و ت.ش ھایی که برای آن می کردم یکـی از بـرگ ھـای زریـن 

زندگيم می باشد ، گرچه عمر فعاليت این حزب کوتاه بود ولی تأثير آن بـر افکـار و بيـنش اعضـا 

ه طوری کـه اغلـب افـراد آن پـس از آزادی از زنـدان ھمچنـان در راه مبـارزه بـا رژیـم عميق بود ب

  .طاغوت باقی ماندند و حتی حرکت ھای نو و تازه ای را ھدایت و رھبری کردند 

  

  "آری " دستگيری " نه " ازدواج 
شغل معلمی و حضور بين بچه ھا از ع.یق شخصـی مـن بـود ، از ایـن رو حضـور و فعاليـت در 

من در چنـد مدرسـه بـه تعلـيم ورزش . صه ھای سياسی مانعی برای حفظ این ع.قه نبود عر

  .مشغول بودم و با معلمين و دانش آموزان زیادی ارتباط داشتم 

?زم بود که در این مناسبات به عنوان یک فرد مسلمان و معتقد ، شـعائر و ظـواھر اسـ.می را 

اس.م بود ، در فضایی کـه فسـق و فجـور و فسـاد حفظ کنم ، این امر نوعی تبليغ مثبت برای 

، بيشتر ارکان دستگاه حاکم را فرا گرفته بود ، این نحو رفتار و برخورد من بـه چشـم مـی آمـد 

تمام اطرافيان به ویژه خانم ھایی که بی حجاب بودند با آقایان برخوردھای باز و راحت داشـتند 

   .اھر و شعائر را می کردند عایت ظواما در مواجھه با من تا حدود زیادی ر

در این ميان خانم معلمی در مدرسه حق شناس بود که خيلی به من احتـرام مـی گذاشـت و 

 زد من آمد و پيشنھاد ازدواج داد روزی ن. خود را خيلی منطبق با آرا و نظرھای من می دانست 

ضایی غير معمول بود پيشنھاد او جا خورده و تعجب کردم ، زیرا در فرھنگ کشور ما چنين تقااز 

  .و برای من ھم تازگی داشت 
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با این حال به او جواب رد ندادم و خواستم که درباره اصل قضيه بيشتر فکر کنم ، گرچه حجـاب 

این خانم معلم یک حجاب کاملی نبود ، ولی نسـبت بـه شـرایط و فضـای موجـود در حـد قابـل 

زیاد بود و از وقار و متانـت خاصـی برخـوردار برخورد او ھميشه با من توأم با احترام . قبولی بود 

بود ، از این رو پيشنھاد او را مشروط به سر کردن چـادر پـذیرفتم و موضـوع را بـا خـانواده ام در 

  .ميان گذاشتم 

مادرم که سنتی فکر می کرد و دیدگاه قدیمی نسبت به مسئله داشت به شدت مخالفت کرد 

دش انتخاب کند ، عروسی که تنھا خانـه دار باشـد و ، او اعتقاد داشت که باید عروسش را خو

به امور شوھرش رسيدگی کند و بچه دار شود و آنھا را بزرگ کند ، به این ترتيب با مانع بزرگی 

  .مواجه شدم 

شرایط را برای آن خانم معلم تشریح کردم و گفتم که نمـی تـوانم بـا خـانواده بـه خواسـتگاری 

حتماً با خانواده به خواسـتگاری او بـروم ، لـذا بـا مـادرم بيشـتر بيایم ، ولی او اصرار داشت که 

  .صحبت کردم تا این که او را راضی به این وصلت کردم 

مھر بود من تـا سـاعت یـک بعـدازظھر نوبـت کـاری داشـتم ، پـس از پایـان سـاعت کـار  ٢٤روز 

خـداحافظی کـردم ، ھمکاران از من خواستند که نھار نزد آنھا بمـانم ، ولـی نپـذیرفتم و از آنھـا 

خانم معلم مزبور گفت که می خواھد قسمتی از مسير را ھمراه من بياید ، با ھـم از مدرسـه 

  .خارج شده و سوار اتوبوس شدیم 

  " با?خره چه کار می کنی ؟ آیا تکليف مرا مشخص می کنی ؟ : " او به من گفت 

  . "ی به منزل تان خواھيم آمد مادرم را راضی کرده ام و فردا برای خواستگار: " به او گفتم 

او خيلی خوشحال شد ، من دو ایستگاه بعد خداحافظی کردم و از اتوبوس پياده شـدم ، ولـی 

  ....! ھيچگاه آن فردا و آن روز خواستگاری از این خانم معلم فرا نرسيد 

در  ابتدا به منزل رفتم ، دیدم کسی خانه نيست ، یادم افتاد که مـادر و خـواھرم بـرای شـرکت

جشن عروسی یکی از بستگان به شھرستان رفتـه انـد ، مسـتقيم بـه طـرف مغـازه آھنگـری 

 آزادرفتم ، حاج مھـدی حـدود دو مـاه بـود کـه از زنـدان ) شھریور  ١٧( برادرم در خيابان شھباز 

  .شده بود 

: وارد مغازه شدم و پس از س.م و عليک در گوشه ای از مغازه نشستم ، حاج مھدی پرسـيد 

صبر کن ، ا?ن کارم تمـام مـی شـود بـا ھـم : " گفت . " نه : " گفتم " اداش نھار خوردی ؟ د" 

  . "می رویم نھار می خوریم 

ده دقيقه بعد ناگھان سه ماشين جلو در مغازه نگه داشتند و بعد چنـد نفـر مسـلح از آن خـارج 

را ببينيم باز برای خودش شدند و به مغازه آمدند ، با خود گفتم که ببين دوباره ما آمدیم داداش 

  .دردسر درست کرده است 

  ." منم : " برادرم گفت " مھدی احمد کدام تان ھستيد ؟ : " پرسيدند 

با این جواب چشـمان آنھـا گـرد شـد و . " برادرم احمد است : " گفت " این کيه ؟ : " پرسيدند 

ه صـحبت کـردن بـا بـی شاید جا خوردند ، یکی از آنھا کمی از ما فاصله گرفت و شـروع کـرد بـ

  .... "سوژه را یافتيم و ا?ن نزدش ھستيم .... سيم 

  . "بلند شوید و با ما بيایيد : " بعد رو به ما کرد و گفت 
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زیاد طول نمی کشـد ، یـک ربـع : " گفتند . " به کجا ؟ ما ھنوز نھار نخورده ایم : " برادرم گفت 

  . "دیگر بر می گردید 

بلند شو ، تو : " گفتند داشت که راھی شود ، آنھا خطاب به من حاج مھدی رفت و کتش را بر

  . "ھم بيا 

یک معلم ھم بيشتر نيسـتم و ا?ن ھـم . با من چه کار دارید ؟ من که کاری نکرده ام : " گفتم 

  . "از مدرسه آمده ام تا برادرم را ببينم 

ردم که کارھای برادرم مرا ھم با?خره آنھا مرا نيز با خود بردند و من غافل از ھمه جا فکر می ک

ما را به طرف اط.عات شھربانی ، ساختمانی در مقابـل وزارت امـور . به دردسر انداخته است 

  .خارج بردند ، نرسيده به آنجا چشم ھای ما را بستند و پس از ورود به ساختمان باز کردند 

         سـر مـی بـردم و بـا خـود بعد ما را داخل اتاقی زندانی کردند ، من در حالت بھـت و تعجـب بـه 

دو . این داداش ما باز چه کاری کرده که پـای مـن ھـم گيـر افتـاده اسـت ! می گفتم که خدایا 

ساعتی را با این افکار گذراندم ، بعد مأموری آمد و به برادرم گفت که می خواھنـد خانـه مـا را 

حتمـاً حکـم دادسـتانی  : "بازرسی کنند ، حاج مھدی که بيشتر از من تجربـه داشـت ، گفـت 

  " دارید ؟ 

  . " شما نگران حکم نباشيد : " مأمور گفت 

داخل اتـاق شـد و خطـاب بـه مـن " صفاکيش " او خارج شد و پس از دقایقی سرگردی به نام 

  . "بلند شو تا برویم خانه تان را بگردیم : " گفت 

کـاری کـرده بـه مـن چـه ) رادرم ب( آقا جان ، اگر او : " من که از اصل واقعه بی خبر بودم گفتم 

من خيلی گيج و منـگ بـودم ." ارتباطش بعداً معلوم می شود : " افسر گفت " ارتباطی دارد ؟ 

  . و از کار آنھا سر در نمی آوردم 

با?خره می گویی : " با?خره آنھا مرا با خود بردند ، بين راه و داخل ماشين از من سؤال کردند 

ؤا?ت آنھا برایم مبھم بود ، نمی دانستم که اص.ً کارھای برادرم بـه س" که چه کار کرده ای ؟ 

  من چه ربطی دارد ؟ 

آخر این برادر ما ھميشه از این جور کارھـا مـی کنـد ، گيـر ھـم : " وضعيت عجيبی بود ، گفتم 

تـا . " روز آزادش می کنند و می آید و این ارتباطی به مـن نـدارد  ١٥یا  ١٠می افتد ولی بعد از 

ن لحظه به واقع می پنداشتم کـه مـن بـی جھـت بازداشـت شـده ام و ھمـه چيـز مربـوط بـه آ

  .کارھای برادرم است 

نه ، مثـل ایـن کـه ایـن یـارو : " مأمورین از جواب ھای من خسته شده بودند ، یکی می گفت 

آن دیگـری    . " نـه بابـا ، بـه حـرفش مـی آوریـم : " دیگری می گفت . " نمی خواھد حزب بزند 

خ.صه مرا با این جم.ت گوشـه و . " بچه خوبی است .... خودش حرف می زند : " می گفت 

  .کنایه دار خود ک.فه کرده بودند 

اصرار آنھا در حرف کشيدن از من حدس ھایی را در من تقویت کرد ، حدس می زدم که شـاید 

وقتی . ضی افراد است این دستگيری به خاطر سفر اخيرم به بندرعباس و م.قات و ارتباط با بع

  .به خانه رسيدیم با کليدی که ھمراه داشتم در منزل را باز کردم و آنھا وارد شدند 
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بودم که چيزی نخواھند یافت ، زیرا در آنجـا جـز چنـد کتـاب از مھنـدس بازرگـان و دکتـر  مطمئن

ع جلد کتاب از قفسه کتـاب ھـا بيـرون کشـيدند و جمـ ١٦سحابی چيز دیگری نداشتم ، حدود 

  ! "این کتاب ھا که فروشش آزاد است : " کردند تا با خود ببرند ، به اعتراض گفتم 

تقریباً ھمه جا را گشتند و جز ھمين کتاب ھـا بـه مطلـب و ! " پس اینھا مال توست : " گفتند 

ببيـنم روزنامـه : " چيز دیگری دست نيافتند ، از جستجو منصرف شـدند ، یکـی از آنھـا پرسـيد 

  " خلق کجاست ؟

با این سؤال شوکه شدم ، جا خوردم و ضربان قلبم بيشتر شد ، فھميدم که اوضاع از چه قـرار 

بـا ایـن جـواب و ! " خلق نمی دانم چيه " لق ...روزنامه خ: " است ، با ھمان حالت تحير گفتم 

  .آن حالت آنھا شروع کردند به ناسزاگویی 

تمرکز کردم ، فھميدم که این دستگيری نه وقتی کمی به خود آمدم ، افکارم را جمع و جور و م

به خاطر برادرم ، بلکه به خاطر عضویت و ارتباط با حزب ملل اس.می است و برادرم بی تقصير 

  .است 

تنھا چيزی که فکر نمی کـردم حـزب ملـل اسـ.می بـود ، زیـرا بـه خـاطر نحـوه در این مدت به 

ه لو رفتن حزب را به مخيله ام راه نمـی ارتباطات ، سازماندھی و تشکي.ت حزب ، اص.ً اندیش

  .قسمت ھا و سوگندھایی که در حفظ اسرار حزب یاد کرده بودم به خاطرم آمد . دادم 

از ھمان لحظه بنا را بر این گذاشتم کـه از ابتـدا ھمـه چيـز را انکـار کـنم ، فکـر مـی کـردم اگـر 

يـز را بگـویم ، در نتيجـه حساسيتی نسبت به گفته ھای آنان نشان دھم باید زنجيروار ھمه چ

ھر چه درباره روزنامه خلق و خواندن و یـا نخوانـدن آن سـؤال کردنـد خـود را بـی اطـ.ع نشـان     

  .دادم 

حاج آقـا : " سرگرد صفاکيش گفت " چه خبر است ؟ : " در این بين پدرم از راه رسيد و پرسيد 

پدرم " .ین یکی ھم گرفتار شد نکردی ، ا چند بار به شما گفتيم که بچه ھایت را نصيحت کن ،

 )١( . "ما که نمی توانستيم نصحيت کنيم ، اگر شما مـی توانيـد ببریـد نصـحيت کنيـد : " گفت 

من با خودم کلنجار می رفتم که چه اتفـاقی  .پس از این گفتگو به سمت شھربانی بازگشتيم 

با خدا نجوا می کـردم کـه  افتاده و اینھا چه چيزھایی درباره حزب می دانند ؟ در بين راه در دل

  .قضيه عمق نداشته باشد 

______________________  

مرحوم حسـين احمـد کـه از فعاليـت فرزنـدانش بـی اطـ.ع بـود و نمـی دانسـت کـه حرکـت ھـا و فعاليـت ھـای .  ١

ت ، پسرانش در راستای مبارزه با رژیم طاغوت است ، موضع اعتراض آميز نسبت به رفتارھای فرزندانش داشته اسـ

او از دست آنھا به خاطر بھانه دادن به دست مأمورین عصبانی بود و آمدن مـأمورین بـه خانـه شـان را مایـه آبروریـزی 

  .می دانست 

  

  ھاله ھای ابھام
وقتی به شھربانی رسيدیم ، دیگر مرا نزد برادرم نبردند و به این ترتيـب از او جـدا شـدم ، گویـا 

. اکره شـده و فھميـده بـود کـه مشـکل از طـرف مـن اسـت برادرم در این مدت با آنھـا وارد مـذ

داداشــم چــه                     : " ســاعتی بعــد بــه بــرادرم مــی گوینــد کــه آزاد اســت و بــرود و او مــی پرســد 

  . "او حا? حا?ھا اینجا مھمان است ، شما بروید : " به او می گویند " می شود ؟ 
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او جوان است ، نمی داند کاری نکرده و اگر ھم "  :حاج مھدی با قيافه حق به جانب می گوید 

:              بـه او مـی گوینـد . " اشتباھی مرتکـب شـده از سـر جـوانی بـوده و قصـدی نداشـته اسـت 

  ."برادرت کاری کرده که حتی تو ھم خبر نداری ، حا? برو بعداً می فرستيم که بياید " 

ر حسب تجربه نزد استوار پاسبانی می رود حاج مھدی وقتی به وخامت اوضاع پی می برد ، ب

تومان برای خودت بردار  ٣٠از این پول : " تومانی به او می دھد و می گوید  ٥٠و یک اسکناس 

استوار تحت تأثير این سخاوت برادرم قرار می گيرد و مـی ." و بقيه را ھم برای برادرم خرج کن 

ھنوز معلوم . که جوان ھستند می آورند اینجا  حاج آقا ، ھر روز چند نفر مثل داداش تو: " گوید 

  ."نيست موضوع چيه ، می گویند اینھا می خواستند جنگ مسلحانه کنند 

د از طرفی قضيه خيلی بيخ دارد و از طـرف دیگـر بـه دليـل وضـعيت سـری حاج مھدی می فھم

د بکند تـا بودن تشکي.ت حزب ملل اس.می و ارتباطات بين افراد نمی دانسته که چه کاری بای

ھمين قدر استنباط می کند کـه پـای یـک گـروه و تشـکي.ت . اط.عات بيشتری به دست آورد 

  .مسلحانه در ميان است 

بعدازظھر مرا به اتاق دیگری بردنـد ، در آنجـا صـدای دلخـراش جيـغ و فریـاد بـه  ٥ساعت حدود 

بعـدھا  گوش می رسـيد و موجـب مـی شـد کـه رشـته افکـارم از ھـم گسـيخته شـود ، البتـه

  .که برای ارعاب دستگير شدگان استفاده می کردند فھميدم که این صداھا نواری بيش نبود 

با?خره آن روز شب شد ، مأموری را صدا زدم و گفتم که می خواھم نماز بخوانم ، او بـا تنـدی 

! شما که می خواستيد مملکت را از بين ببریـد ، نمـاز ھـم مـی خوانيـد : " دشنام داد و گفت 

سـرکار قبلـه بـه کـدام : " اعتنایی به ناسزاھای او نکردم و پرسـيدم ! ." ماز کمرت را بشکند ن

  .او با عصبانيت جھتی را نشان داد " طرف است ؟ 

به دستشویی رفـتم و وضـو گـرفتم و بعـد نمـازم را خوانـدم ، ب.فاصـله پـس از نمـاز مـرا بـرای 

ودند ، بازجو در مقابلم و دو نفر ھم در طرفينم ببازجویی به اتاق دیگری بردند ، در آنجا سه نفر 

  .بازجو ھر چه پرسيد سکوت کردم . نشستند و با قدرت مچ ھای دستم را گرفتند 

خلق که واژه ای برای کمونيست : " او از روزنامه خلق پرسيد ، خودم را به بيراھه زدم و گفتم 

بعد چند سيلی به صـورتم زد ،   ."آره ، شما از کمونيست ھا بدتر ھستيد : " گفت ." ھاست 

  .از دوستانم و ارتباطاتم پرسيد و من سکوت کردم 

بـازجو . " ھيچی برای گفتن نـدارم : " از من خواست که حرف بزنم و راستش را بگویم ، گفتم 

و ! " اعتـراف کـن .... یـا هللا حـرف بـزن ، بگـو : " از من عصبانی و نااميد شده بود ، می گفـت 

و لگد مرا می زد و چون دو نفـر دیگـر دسـت ھـایم را گرفتـه بودنـد ھـيچ عکـس مدام با دست 

بـازجو بـا قسـاوت و نـامردی تمـام مـرا مـی زد ، بعـدھا  .العملی نمی توانستم نشـان بـدھم 

است ، ضربات دست و سيلی ھای او خيلی سنگين بود و من   )١(فھميدم که نام او نيک طبع 

  .تار می شد درد زیادی کشيدم و چشمانم تيره و 

_________________________  

بيژن نيک طبع افسر و بازجوی فعال و خشن اط.عات شـھربانی بـود کـه در شـکنجه و آزار و اذیـت زنـدانيان بـی .  ١

اقدامات وحشيانه خـود را در کميتـه  ١٣٥١رحمانه عمل می کرد ، او معروف به شکنجه گر جنسی بود ، وی از سال 

بـر اثـر انفجـار اتـومبيلش توسـط گـروه فـدائيان خلـق بـه  ١٣٥٣نبال کرد و سرانجام در سـال مشترک ضد خرابکاری د

  .ھ.کت رسيد 
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شب در حالی که ھنوز در تحير و ابھام به سر می بردم ناگھان از در نيمه باز  ١١حدود ساعت 

 چشمان او را بسته بودند و مأموری ھمراھش بـود ،. دیدم که آقای مير محمد صادقی رد شد 

با دیدن وی خيالم راحت شد که دیگر وضع بدتر از این نخواھد شد ، زیرا دیگر نيازی نيست من 

  .مسئول با?تر از خود را لو دھم و قسم خود را بشکنم 

من با دیدن این صحنه فکر کنم که ھمه چيز تمام شـده و بـه مطالـب و  داشتندمأمورین انتظار 

تيجه معکوس داشت ، زیرا من در حرف نزدن ، سکوت مسائل خود اعتراف کنم ، ولی این امر ن

  .و اعتراف نکردن مصمم تر شدم 

به این می اندیشيدم که خب حا? من یک قدم جلوتر ھستم ، در حزب آموزش داده بودنـد کـه 

در صورت دستگيری به ھيچ وجه نمی توان مسئول رده با?ی خود را لو دھی و تنھـا در صـورت 

سـاعت مجـاز بـه اعتـراف نـام زیـر  ٤٨یـا  ٢٤اوان و پـس از گذشـت تشدید فشار و شکنجه فـر

  .دستت ھستی 

بازجویی ادامه یافت ، گاھی صدای جيغ و نعره و التماس ھـایی کـه حکایـت از شـکنجه ھـای 

آی ، غلـط : " .... فریادھایی توأم بـا جمـ.ت منقطـع : وحشتناک می کرد به گوش می رسيد 

ھمـه چيـز .... نوکرتانم ...  نمی دانستم.... ببخشيد .... م چشم می گوی.... خوردم .... کردم 

  .... "من به شاه وفادارم و .... را می گویم 

گاھی صدای ضربات کتک و خرد شدن استخوان ھا ، فضای اتاق را پر مـی کـرد ، البتـه بعـدھا 

د مشخص شد که صدای نوار بوده است تا روحيه بچه ھا را تضـعيف کننـد ، بعـد از مـدتی جـوا

منصوری و ھادی شمس حائری را نيز به آنجا آوردند ، آنھـا از ھـم حـوزه ای ھـای مـن بودنـد و 

  .یک روز زودتر از من دستگير شده بودند  اگوی

   ھمـه را گرفتـه انـد ، بيخـودی کتـک نخـور و مقاومـت ! احمد : " حائری در مواجھه با من گفت 

  اعضا مرا تکان داد ، بازجویی ادامه یافت ،  بر دستگيری سایرگفته و خبر حائری مبنی ! " نکن 

آن شب مرا چند بار بردند و آوردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند ، ولی ھر چه کتکم می زدند 

  .سکوت می کردم 

    اینھـا ھمـه ! آخـر بيـا نگـاه کـن : " یک مرتبه نيـک طبـع معلـون ضـمن فحاشـی بـه مـن گفـت 

اینھا ھمه دست خط ھای آنھاست ، تـو چـرا بيخـودی !  نوشته ھای رفقای تو است ، بيا ببين

ولش کنيد ، نمی خواھد که بگوید ، خـب : " بعد رو کرد به مأمور و گفت " کتک   می خوری ؟ 

  . "نگوید ، ھمين خودداری جرمش را بيشتر می کند 

ند من برگه ھای بازجویی را نشانم دادند که در آن برخی افراد به عضویت خود اعتراف کرده بود

که تا آن لحظه کتک زیادی خورده بودم و سر و صـورتم سـرخ و کبـود شـده و بـاد کـرده بـود بـا 

  .دریافت این مطلب که بيشتر افراد دستگير شده اند ، اعتراف کردم 

پس از نوشتن مشخصات فردی ، افزودم که من یک عضو ساده حزب ھسـتم ، بـه ایـن ترتيـب 

عتبـار گفتـه و سـخن شـمس حـائری و رؤیـت برگـه ھـای پس از سه روز بازجویی من نيز بـه ا

  .اعتراف برخی افراد به عضویت خود اعتراف کردم 

بازجوھا عمدتاً ضرب و شتم خود را در ساعات غير اداری انجام مـی دادنـد و از رفتـار خشـونت 

آميز در ساعات اداری و در حضور کارمندان شھربانی پرھيز می کردند ، آنھا چـون بـی تجربـه و 
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بتدی بودند ابتدا با وعده و وعيد و موعظه کار خـود را شـروع مـی کردنـد و بعـد صـحبت ھـا و م

  : سخنان یکنواختی برای به حرف در آوردن زندانی طرح می کردند ، از قبيل 

اص.ً تو که برای خودت شخصيتی ھستی ، در این مملکت معلمی و شغل آبرومندی داری ، " 

، چرا فریب خورده ای و به ایـن کارھـا کشـيده شـده ای ،  تومان حقوق می گيری ٥٠٠ماھی 

بيا و خودت را نجات بده ، با ما ھمکاری کن ، تو صاحب یک خانواده ای ، پدر خوب ، مادر خـوب 

داری و اگر ازدواج ھم کنی وضـعيت بھتـر مـی شـود ، دیگـر وارد ایـن راه ھـای انحرافـی نمـی 

  ... "انی قرآن و شوی ، به جای این کارھا بيا برو ک.س روخو

آنھا می خواستند بفھمند چه عاملی باعث شده تا ما بـه ایـن عرصـه کشـيده شـویم ، حربـه 

ھای آنان مبنی بر این که ھمه لو رفته اند و دستگير شده اند و این که مقاومت دیگر فایده ای 

  .نيز بر من کارساز نبود .... ندارد و ما ھمه چيز را می دانيم و 

ای نمی گرفتند مرا با مشت و لگد می زدند و گاھی ھم کمربند بر  هکار خود نتيجآنھا وقتی از 

. بدنم می نواختند و می خواستند با زور وادار به اعترافم کنند ، ولـی نتيجـه ای نمـی گرفتنـد 

  )١(. تنھا چيزی که از من به دست آوردند اعترافم بر عضویت بود 

_______________________  

پس از شکل گيری کميته مشترک ضد خرابکاری ، با دوره ھای آموزشی که مأمورین کميتـه  ١٣٥٠سال از اواخر .  ١

طی کردند ، بازجویی ھا شکل علمی تری بـه خـود  (٦.MI)و ساواک در سازمان سيا و موساد و اینتلجنت سرویس 

  .گرفت و شکنجه ھا با ابزار و تکنولوژی جدید چون آپولو صورت می گرفت 

  

وزھای بيشتری سپری می شد افراد بيشتری از حزب ملل اسـ.می را دسـتگير مـی ھر چه ر

کردند و به آنجا می آوردند که البته در ابتدا غالب آنھا برای ما ناشناخته بودند ، با مشاھده این 

صحنه ھا برایم حتمی شد که حزب کشف و مسائلی از آن فـاش شـده اسـت ، امـا چگونـه ؟ 

  .ابھام به سر می بردم ھنوز نمی دانستم و در 

  

  کشف حزب ملل اس.می
نستيم به وضوح علت کشف حزب ملل اس.می را دریابيم در روزھای اول بازداشت ما نمی توا

  . تا این که بعدھا در زندان پی به اصل ماجرا بردیم 

آقای محمد باقر صنوبری که مدت کوتاھی از عضـویت او در حـزب مـی گذشـت شـور و حـرارت 

او در . و دنبال گسترش حزب بود و از خود فعاليـت چشـمگيری نشـان مـی داد  خاصی داشت

مأموریتی که به شھر ری رفته بود تا فردی را به حزب دعوت کند و مراسـم تحليـف را بـه جـای 

  .آورد با خلف وعده طرف مواجه می شود 

، او تـا دیـر  او که به تاریکی شب بر می خورد برای استفاده از وقت وارد یک خانقاه مـی شـود

  وقت در آنجا می ماند و ھنگام خروج کام.ً تصادفی مورد سوءظن مأمورین شھربانی قرار می 

  .گيرد و در یک تعقيب و گریز سرانجام دستگير می شود 
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او با خود کيفی به ھمراه داشت که گویا حاوی اساسنامه ، مرامنامه و نشریه خلق بود ، آقای 

ار آن را به طرف خانه یا باغی پرتاب می کند ، ولی مأمورین پس از صنوبری با این که ھنگام فر

  .جستجوی کوتاھی آن را می یابند 

صنوبری را به ک.نتری منطقه می برند ، محتوای کيف برای مأمورین مشکوک به نظر می آید ، 

از این رو ضد اط.عات شھربانی وارد ماجرا می شـود ، از آن بـه بعـد شـکنجه و ضـرب و شـتم 

  . عضو جوان حزب شروع می شود 

او مقاومت تحسين برانگيزی از خود نشان می دھد ، ھر چه او را می زنند و می پرسـند تنھـا 

سرانجام مأمورین با به کار بستن ترفندھای مختلف به نام  . "مکتوم است : " جواب می دھد 

ــا?تر وی ، دســت مــی یابنــد  ــز  )١( .آقــای ســيد محمــد ميــر محمــد صــادقی ، مســئول ب او ني

شناسایی و پس از ساعاتی دستگير می شـود ، از ایـن طریـق نيـز بـه آقـای سـيد محمـودی 

  . می رسند  )٢(طباطبایی 

________________________  

چنـد  ٢٠/٧/١٣٤٤شـب جمعـه مورخـه : " .... آقای محمد باقر صنوبری در بخشی از خاطرات خود بيان مـی دارد .  ١

از جمله مرامنامه حـزب و ماھنامـه خلـق را در کيـف سـياه رنـگ خـود جـا دادم ، آنھـا را جزوه درسی و مدارک حزبی 

          بــرای دعــوت از دو تــن از بــرادران مــورد اعتمــادم مــی خواســتم ، آنھــا در شــرف تحليــف و عضــویت رســمی در حــزب 

  ....بودند 

رامگاه رضاشاه ملعـون کـه رسـيدم بـا دو نفـر نزدیک آ... بعد از نيمه شب بود که از خانقاه بيرون آمدم  ٣یا  ٢ساعت 

از محتـوای داخـل کيـف سـؤال کردنـد . افسر و مأمور شھربانی مواجه شدم ، آنھا سؤا?تی کردند و من جواب گفتم 

گفتم کتاب و دفاتر من است ، کيف را از من گرفتند که داخـل آن را بازدیـد کننـد و مـن در کمـال خونسـردی ایسـتاده 

حبت می کردم و در باطن فکر می کردم وظيفه من در این موقع چيست ؟ اگـر ا?ن مـدارک حزبـی را بودم و با آنھا ص

  ....کنم ؟ حزب مخفی ما باخبر شوند من چه کار ببينند و از وجود 

تنھا راه حلی کـه بـه ... چند لحظه فکر کردم ، من متعھدم که نگذارم کسی از وجود این نشریات و مدارک آگاه شود 

چنـين کـردم و گـریختم و آنھـا بـا سـر و صـدا دنبـالم . يد این بود که کيف را به سرعت قاپ زده و فـرار کـنم ذھنم رس

دو نفر از مقابل می آمدند و وقتی صدای ایست را شنيدند با فرض این که خ.ف کاری را دیـده انـد راه را بـر  .دویدند 

و کيـف را بـا نھایـت زوری کـه داشـتم بـه طـرف بـام  من بسته و حمله کردند ، من با چا?کی از دسـت آنھـا گریختـه

  ....ساختمان مجاور پرت کردم تا شاید مفقود و یا موقتاً از دسترس آنھا خارج شود 

و بعـد از .... به دویدن ادامه داده و به سمت باغات و مزارع رفتم ، ولی مأمورین به من رسيدند و مرا دستگير نمودند 

مرا به ک.نتری برده و در زیر زمين ک.نتری به شـدت کتـک زده .... جاور کيف را یافتند جستجو کردند و از ساختمان م

دوسـتان آقـای محمـد بـاقر صـنوبری بعـدھا بـه . "مکتوم است : " و اھانت کردند تا اعتراف کنم ، ولی من تنھا گفتم 

در طول مدت زنـدان و بعـد آن  او را به مزاح" مکتوم است " شوخی به وی لقب کاشف حزب را دادند و جمله معروف 

  .در ادبيات گفتاری خود به کار می بردند 

فرزنــد حجــت ا?ســ.م و المســلمين حــاج مصــطفی ) طباطبــایی ( مرحــوم ســيد محمــد ســيد محمــودی قمــی .  ٢

طباطبایی فردی متدین و با ص.بت بود که به خاطر عضویت در کميتـه مرکـزی حـزب ملـل اسـ.می پـس از شـکنجه 

سال در زندان به سر بـرد  ١٤پس از گذر از دادگاه ھای بدوی و تجدید نظر به زندان ابد محکوم شد و حدود فراوان در 

و ابوالقاسـم سـرحدی ) سيد محمـد کـاظم بجنـوردی ( و با پيروزی انق.ب اس.می ھمراه رھبر حزب ملل اس.می 

  .زاده آزاد شد 

عا به ایران و اس.م و تحکيم انق.ب خدمت نمـود ، او ھيچگـاه بـه او پس از آزادی نيز با تمام وجود ، خالصانه و بی اد

داشت ، از این رو به سوی مسـئوليت و مقـام نرفـت دنبال نام و نان نبود و در کارھایش رضایت حق تعالی را مد نظر 

ی دار سـالگ ٤٤در  ١٣٦٧او سـرانجام در سـال . و تنھا به فعاليت در یک تعاونی برای خـدمت بـه محرومـان پرداخـت 

  .فانی را وداع گفت 



 ٥٤

مأمورین ضد اط.عات شھربانی آقای طباطبایی را تحت شدیدترین شکنجه ھا قرار مـی دھنـد 

تا از او به حلقه بعدی برسـند ، ولـی ایـن سـيد بزرگـوار از خـود مقاومـت قھرمانانـه و تحسـين 

  .برانگيزی نشان می دھد و آنھا را نااميد می کند 

می و آدرس ھای غلـط موجـب تـأخير سـاواک در وصـول بـه اط.عـات چندین مرتبه با دادن اسا

حزب می شود ، او حتی یک مرتبه قراری فرضی را به آنھا در دانشگاه تھران آدرس می دھد ، 

مأمورین او را با خود برای شناسایی فرد مورد نظر به آنجا می برند ، ولی چون مسئله صـورت 

نمی شود ، مـأمورین کـه متوجـه فریـب زیرکانـه فرضی داشته ھر چه منتظر می شوند خبری 

  .سيد محمودی می شوند ، او را به سختی و تا سر حد مرگ شکنجه می دھند 

سرانجام او با مقاومت و ھوشياری مثال زدنی اش چند روزی ساواک را معطل می کند و چون 

ر پـی طبق آموزش ھای حزب و اندیشه خود مطمئن می شود که تا کنون حزب بـه خطـر مزبـو

  )١(.به ضد اط.عات می دھدبرده و مکان و دفتر مرکزی حزب را تخليه کرده است آدرس آنجا را 

______________________  

  .خيابان ری ، خيابان صفاری بود : آدرس دفتر مرکزی حزب ملل اس.می .  ١

  

سـن ولی متأسفانه وقتی مأمورین و آقای سيد محمودی به دفتر مرکزی حزب می رسند بـا ح

و وسایل و اسباب بسـته بنـدی شـده حـزب مواجـه مـی شـوند ، آقـای سـيد  )١(حامد عزیزی 

محمودی با مشاھده این صحنه به شدت یکه می خورد ، عزیزی پس از دسـتگيری و مقـداری 

ایـن . شکنجه تمام رمزھا و کدھای تشکي.ت را گشود و در اختيار اط.عات شھربانی قـرار داد 

  .ده اعضای حزب ملل اس.می بود سرآغاز دستگيری گستر

________________________  

حسن حامد عزیزی ، دبير حزب ملل اس.می بود ، او پـس از دسـتگيری پـس از کمـی شـکنجه تمـامی اسـناد ، . ١

مدارک ، کدھا و اسامی اعضا را در اختيار اط.عات شھربانی قرار داد ، او فردی ضعيف الجثه و تحت تأثير افکار رھبـر 

در زندان فقط در امر عبادی ھمراه با سایر زنـدانيان بـود ، او فـردی آرام و سـاکت بـود و دخـالتی در سـایر . حزب بود 

امور نداشت ، پس از آزادی تمایلی به فعاليت ھای سياسی از خود نشان نداد و به زندگی روزمره خـویش مشـغول 

  .شد 

  

آمده به کوه ھای شـاه آبـاد پنـاه بردنـد ، رھبر و عده ای از اعضای حزب با وقوف به خطر پيش 

ولی مأمورین پس از یک تعقيب و مراقبت به محل اختفای آنھا پی بردند و با استفاده از تاریکی 

  .شب به آنجا حمله کردند که با مقاومت افراد حزب مواجه شدند 

ر کردند ، سرانجام ھمه را به جز دو نفر ، مرحوم ناصر نراقی و محمد مولوی عربشاھی دستگي

آقای مولوی موفق شد پس از گذشتن از کوھھا و راھھای صعب العبور از مرز خارج شود ، ولی 

آقای نراقی که جوان و معلمی بيش نبود در روزھای بعد به مدرسه بازگشت و توسـط دژبـانی 

  .دستگير شد ، برخی دیگر از اعضای حزب نيز در محل کار و یا در خانه دستگير شدند 

  

  

  



 ٥٥

  ن موقت شھربانیزندا
زندان شھربانی دارای یک حياط گرد و ساختمانی سه طبقه در اطراف حياط بود ، با این که ھر 

چند نفر را در یک اتاق زندانی می کردند اما چند نفری را که مقاومت و سرسختی کرده بودنـد 

  .از جمله من در اتاقی به صورت انفرادی محبوس کردند 

ه حياط زندان داشت ، پاسبان ھای زندان بسيار بد خلق و بد زبان اتاق من پنجره ای مشرف ب

. بودند ، چنان با ما برخورد می کردند که گویی با حيوان وحشی و درنده خویی طرف ھسـتند 

مث.ً وقتی غذا می آوردند از شيشه دریچه در به داخل اتاق نگاه می کردند و منتظر بودند کـه 

عد یواش در را باز می کردند و ظرف غذا را پشت در می گذاشـتند زندانی از در فاصله بگيرد و ب

  .و زود در را می بستند 

شلواری که به تن داشتم راحت نبـود و اذیـت مـی شـدم ، روزی پاسـبانی کـه توسـط بـرادرم 

تطميع شده بود به سراغم آمد ، وقتی مطمئن شد که من احمد احمد ھستم پرسـيد کـه بـه 

او گفت کـه . " پيژامه می خواھم ولی پولش را ندارم بدھم : " فتم چه چيزی احتياج داری ؟ گ

برایم تھيه می کند ، فردای آن روز که بازگشت با خـود زیـر شـلواری آورد و در فرصـتی آن را بـا 

  .سرعت به داخل اتاق انداخت و دور شد 

می دادنـد ، در  کيفيت غذاھا بسيار بد بود ، تقریباً ھر روز آش و جمعه ھا آبگوشت به زندانيان

ابتدا من نمی توانستم آش بخورم ، یک روز که گرسنگی مرا از پا انداخته بود ظرف آش را جلو 

  .کشيدم و با اکراه شروع به خوردن کردم 

ھنوز چند قاشق بيشتر نخورده بودم که ناگھان چشمم به جسم سياه و بزرگـی خـورد کـه بـا 

ره گردانــدم و دیــدم از ميــان ســياھی آن       دوبــاحرکــت قاشــق بــه زیــر کاســه رفــت ، قاشــق را 

کرک ھای سفيدی نمایان است ، کمی که دقت کردم دیدم از این سوسک ھای بـزرگ اسـت 

  .می گفتند ، در آش له شده بود ، حالم به ھم خورد " روضه خوان " که به اصط.ح به آن 

ــا  ــرا ب ــد م ــای بع ــن  ٩در روزھ ــد ، م ــدانی کردن ــری زن ــاق بزرگت ــر در ات ــا را             نف ــک از آنھ ــيچ ی ھ

نمی شناختم ، ولی چھره ھایی جوان و اس.می داشتند ، چند روزی که گذشت اجازه دادند 

  .که با دوستان و خانواده مان م.قات کنيم 

اولين نفری که به م.قات من آمد یکی از ھمکارانم بود ، او خبـر داد کـه مدرسـه حـق شـناس 

عات شھربانی قرار داده است و نيز خبر داد که آن خـانم معلـم خيلـی پرونده مرا در اختيار اط.

به او بگو که به پای من ننشيند و منتظر من نباشـد ، مـن : " بی تابی و گریه می کند ، گفتم 

  . "حا? حا?ھا زندان ھستم ، بھتر است با فرد دیگری ازدواج کند 

و بھتر شد ، شرایط ھم کمی سھل شد و  بعد از آن روز م.قات وضعيت غذایی زندان تغيير کرد

اجازه دادند که صبح ھا ورزش و نرمش کنيم ، چند روزی به ھمين منوال گذشـت و بـا صـحبت 

ھای حاشيه ای فھميدیم که تمام ده نفرمان عضو حزب ملل اس.می ھستيم ، اما از حوزه ھا 

  .و شاخه ھای مختلف 

در این خصوص نمی کردیم ، با دریافت ایـن  ھر یک به خاطر رازداری و فضای نامطمئن صحبتی

موضوع وضع تغيير کرد ، انس و الفت زیبایی بين بچه ھا به وجود آمد ، ھر چه که می گذشت 

وضعيت زندان بھتر می شد ، تا آنجـا کـه پاسـبان ھـا از آن برخوردھـای زشـت و زننـده دسـت 



 ٥٦

این ترتيب افراد می توانسـتند  برداشته و حتی درھای اتاق ھا را روی ما باز می گذاشتند ، به

  .برای دیدن ھم به اتاق ھای دیگر بروند 

وقتی بچه ھای حزب در زندان شھربانی شناخته شدند ، نمـاز را بـه جماعـت مـی خوانـدیم ، 

پس از این آشنایی سؤا?تی برای مان مطرح شد ، از جمله این که اص.ً اینجا آمـده ایـم بـرای 

يفه ما چيست ؟ چه کار باید بکنيم ؟ آیا با آمدن به زندان ھمه چيز چه ؟ و حا? که آمده ایم وظ

  . توا داشتمام شد ؟ اشتباه حزب یا ما در کجا بود ؟ و این سؤا?ت ما را به فکر 

به این نتيجه رسيدیم کـه قبـل از پـرداختن بـه سـازندگی جامعـه ?زم اسـت کـه ابتـدا خـود را 

ی برای خودسازی است ، دوستان کار را با گفـتن ساخته باشيم ، دیدیم که زندان فرصت خوب

خاطرات و این که چه شد حزب کشـف شـد شـروع کردنـد ، بعـدھا بـه بررسـی نقـاط ضـعف و 

  .اشتباھات حزب نيز پرداختند 

در راستای حرکت جدیـد در زنـدان کـ.س تفسـير قـرآن از طـرف حجـت ا?سـ.م و المسـلمين 

ا ع.قه زایـد الوصـفی در آن شـرکت مـی کـردیم ، محمد جواد حجتی کرمانی برقرار شد ، ما ب

تمام آیات جھـاد را در قـرآن جمـع آوری و در اختيـار مـا مـی ) ابوشریف ( آقای عباس آقا زمانی 

  .گذاشت و ما در فرصت ھای مناسب به حفظ و فراگيری آن می پرداختيم 

حقيقتـاً سـتودنی در زنـدان شـھربانی و بعـد از آن  )١(زحمات آقای محمد جواد حجتی کرمانی 

است ، ت.ش ھا و تبليغات وی در آشنایی بيشتر و عميق ما با معارف اس.می سھم بسزایی 

  .داشت و توانست روحيات ما را در بيدادگاه ھای رژیم تقویت کند 

________________________  

در خـانواده ای روحـانی  ١٣١١حجت ا?س.م و المسلمين محمد جواد حجتی کرمانی فرزند عبدالحسن در سال .  ١

در کرمان متولد شد ، از کودکی به فراگيـری علـوم اسـ.می ھمـت گماشـت و در جـوانی ملـبس بـه لبـاس مقـدس 

او در  .ای رژیم شاه و عوامـل آن حسـاس بـود ذھن او از ھمان کودکی و جوانی به ظلم ھا و ستم ھ. روحانيت شد 

در کرمـان بـه  ١٣٤١و  ١٣٤٠اس.م بھـره بـرد ، در سـال ھـای  به قم عزیمت نمود و از محضر آیات عظام ١٣٣٠سال 

سازماندھی جوانان ، تشکيل جلسات وعظ و سـخنرانی ، نشـر جـزوات و کتـب سـودمند در راه آشـنایی جوانـان بـا 

فرھنگ اس.م مبادرت کرد ، او بـرای مقابلـه بـا تبليغـات مسـيحيت در کرمـان بـا اسـقف بـزرگ مسـيحی و کشـيش 

در بھمـن . بحث و مناظره پرداخت و در ھمـين رابطـه کتـاب جلـوه مسـيح را تـأليف و منتشـر کـرد کليسای کرمان به 

پس از ترور حسنعلی منصور به دست شھيد محمد بخارایی در مسجد جامع تھران سـخنرانی کـرد و در  ١٣٤٣سال 

ب ملل اس.می در آمـد و به عضویت حز ٤٤پی آن دستگير و چند ماه زندانی شد ، او پس از آزادی از زندان در سال 

نفر دیگر دستگير شد و پس از محاکمه در دادگاه ھای بدوی و تجدید نظر نظـامی  ٥٥به دنبال کشف حزب به ھمراه 

دفاعيات آقای حجتـی کرمـانی در بيـدادگاه ھـای رژیـم از دفاعيـات کـم نظيـر و مثـال  .سال زندان محکوم شد  ١٠به 

اســ.می اســت ، دوران محکوميــت را در زنــدان ھــای موقــت شــھربانی ،  زدنــی و از بــرگ ھــای زریــن تــاریخ انقــ.ب

آزاد شـد و  ٥٤جمشيدیه ، کميته مشترک ضد خرابکاری ، قصر ، اوین ، برازجان و کرمان سپری کرد و در پـایيز سـال 

و توانسـت  سال زندان خود منشأ خدمات زیادی برای زنـدانيان بـود ١٠او در مدت  .به فعاليت انق.بی خود ادامه داد 

بـه خـاطر ایـراد  ٥٦افراد زیادی را با قرآن انس دھد و از سقوط آنھا به دامان مارکسيسم جلوگيری کند ، وی در سال 

سخنرانی در مراسم چھلمين روز شھادت مرحوم آیت هللا حاج آقا مصـطفی خمينـی در مسـجد اعظـم قـم و قرائـت 

تبعيد شده و در آنجا چند ماه در کنار حضرت آیـت هللا خامنـه ای  ماده ای بار دیگر دستگير و به ایرانشھر ١٤قطعنامه 

از ایرانشھر به سنندج و مدتی بعد به جيرفـت منتقـل  ٥٧که ایشان ھم در آنجا در تبعيد بودند بسر برد و در فروردین 

ی بازداشـت و مــدتی در زنـدان کميتـه مشـترک زنـدانی شـد ، حجتــ ٥٧شـھریور  ١٧او پـس از واقعـه خـونين  .شـد 

کرمانی در آستانه پيروزی انق.ب اس.می به کرمان بازگشت و ھمگام با مردم به پا خواسته کرمـان بـه مبـارزه خـود 

به ھمـراه شـھيد بـاھنر از  ٥٨او پس از پيروزی انق.ب اس.می نخستين امام جمعه کرمان بود ، در سال  .ادامه داد 
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شـد ، یـک سـال بعـد بـه عنـوان نماینـده مـردم تھـران وارد سوی مردم کرمان به نمایندگی مجلس خبرگـان برگزیـده 

مجلس شورای اس.می شد ، او بعد از این دوره به مست مشاور فرھنگی رئيس جمھور در دوره ریاسـت جمھـوری 

وی اکنون با مرکز دایرة المعارف بـزرگ اسـ.می ایـران ، دفتـر مطالعـات سياسـی و  .آیت هللا خامنه ای برگزیده شد 

  .وزارت امور خارجه و روزنامه اط.عات ھمکاری دارد  بين المللی

  

: در این مدت ما تقریباً وقت تلف شده ای نداشتيم و وقت ھایمان با برنامه ھای مختلـف ماننـد

در . مـی گذشـت ... ورزش ، ک.س قرآن ، جلسات و مباحث اعتقـادی ، اخ.قـی ، خـاطرات و 

شـرایط و برنامـه ھـا توانسـتند شـناخت  این فضا دوستان حزب ملل اس.می بـه واسـطه ایـن

خوبی نسبت به ھم پيدا کنند ، ھمين شناخت ھا در داخل و بيرون از زندان مبنای بسـياری از 

  .حرکت ھای انق.بی شد 

ما به ھمين منوال نزدیک به سه ماه در زندان شھربانی بسر بردیم و برای طی دوران محاکمه 

  .جمشيدیه منتقل شدیم ) پادگان ( زندان در دادگاه ھای بدوی و تجدید نظر به 

  

  زندان جمشيدیه

اواسط دی ماه تمام اعضای حزب ملل اس.می به زندان پادگان جمشيدیه منتقل شدند ، ایـن 

زندان از امکانات و فضای بھتری چون سالن بزرگ ، تخت ھای دو یا سـه طبقـه ، پتـو و بخـاری 

  .برخوردار بود 

مخصوص افسرھا و دیگری برای سربازھا بود ، مـا را بـه زنـدان  جمشيدیه دارای دو زندان یکی

سربازھا بـرده و محبـوس کردنـد ، البتـه اعضـای کـادر مرکـزی را بـه اتـاق جداگانـه ای بردنـد ، 

زمستان آن سال در آنجا برای ما بسيار خاطره انگيز بود ، بيشـتر موقـع بـه خـاطر سـردی ھـوا 

آن زمان زغال سـنگ بـود ، از ایـن رو گرمـای آن بـا  بخاری ھا روشن بود ، سوخت بخاری ھا در

  .دردسرھایی ھمراه بود 

به خاطر دارم برای ریختن زغال سنگ به درون بخاری باید در آن را باز می کردیم ، با بـاز شـدن 

در بخاری دود زیادی داخل اتاق را می گرفت ، برای فرار از ایـن دود پنجـره را بـاز مـی کـردیم و 

در حياط بود با باز شدن پنجره دود مضاعف از حياط به داخـل اتـاق مـی آمـد ،  چون لوله بخاری

  .خ.صه ما سر راه اندازی و گرم نگه داشتن بخاری خيلی دردسر می کشيدیم 

رژیم شاه که تا آن روز از انتشار خبر دستگيری افراد حزب ملل اس.می خـودداری کـرده بـود ، 

ن جمشيدیه و در اوایل بھمن ماه در سطح وسيع با اط.عات پس از چند روز از انتقال ما به زندا

  .صحيح و غلط شروع به افشای جنجالی خبر کشف و دستگيری اعضای حزب کرد 

رژیم می کوشيد با تحت تأثير قرار دادن افکار عمـومی آنھـا را آمـاده دریافـت اخبـار محاکمـه در 

ه دار و بر ضد رژیـم نشـود ، بـه دادگاه کند ، به طریقی که احساسات و عواطف عمومی جریح

  .عبارتی با این تھاجم خبری سعی می کرد اقدام ظالمانه بعدی خود را توجيه کند 

انعکاس پر ھياھو و گسترده این اخبار ، عکس العمل ھا و واکنش ھای متفاوتی در بر داشت ، 

ــه شــوروی و  ــه اخــوان المســلمين در مصــر و برخــی ھــم منتســب ب ــا را منتســب ب   برخــی م
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کمونيست ھا کردند ، آنھا که ما را می شناختند و از ماھيت اس.می افراد خبر داشتند جریان 

  .حزب ملل اس.می را الھام گرفته از جمعيت فدایيان اس.م و یا منشعب از آن دانستند 

در این ميان موج تبليغات عليه حزب موجب نگرانی مضاعف خـانواده ھـا شـد ، بـه ترتيبـی کـه 

:    ده ھا از زنده ماندن بچه ھای خود قطع اميد کردند ، پدرم بعدھا تعریـف مـی کـرد اغلب خانوا

ھمـه بـه مـن دیدم مقابل دکه روزنامه فروشی مردم جمع ھستند ، جلو رفـتم اھـالی محـل " 

نگاه می کردند ، وقتی عکست را روی صفحه اول روزنامه دیدم بند دلم پاره شد و رنگ از رویم 

مـی کننـد ، احمـد از  نتيـر بـاراو ترس پيش مادرت آمدم و گفتم کـه احمـد را  پرید ، با اضطراب

  ... "دست رفت 

با این که رژیم چھره ای خطرناک ، مخدوش و تروریستی از حزب ترسـيم کـرده بـود ، ولـی بـه 

خاطر شـرایط و فضـای زنـدان جمشـيدیه ، مـأمورین بـا احتـرام بيشـتری برخـورد مـی کردنـد ، 

ن ھای این زندان از مأمورین ساواک و شھربانی نبودند ، بلکـه از دژبـان ھـای مأمورین و زندانبا

  .بودند پادگان جمشيدیه 

ودند که به نحوی به ما ما بعد از مدتی ارتباط خوب و محترمانه ای با آنھا یافتيم و در صدد این ب

رخـی اوقـات ایـن کمـک ھـا بـود ، حتـی در بتھيه و خرید مایحتاج زندانيان یکی از کمک کنند ، 

  .استواری به نام مظفری در صفوف نماز جماعت زندانيان دیده می شد 

وضعيت غذایی این زندان از زندان شھربانی بھتر بود ، اگر کسی بيمار می شـد خودمـان او را 

و مھـارت او در  )١(تيمار و تر و خشک می کردیم ، البته اط.عـات پزشـکی آقـای محمـد پيـران 

  .ر این زمينه خيلی کارساز بود تزریقات و پانسمان د

________________________  

محمد پيران از اعضای کادر مرکزی حزب ملل اس.می بود که ھنگام دستگيری ، پزشکيار وظيفه بود و در پادگان .  ١

سـات او را دستگير کرده بودند ، او فردی بسـيار آرام و متـين بـود ، بيشـتر اوقـاتش را صـرف یـادگيری و حضـور در جل

مختلف با آموزش اط.عات عمومی پزشکی و کمک ھای اوليه به سایر افراد مـی کـرد ، او بـه دليـل ھمـين فعاليـت 

  .ھایش مدتی را ھم به زندان شيراز تبعيد شد و سرانجام با پيروزی انق.ب اس.می از زندان آزاد شد 

و مبارزه عليه طاغوت بدون ھيچ ادعایی دنبـال  سال زندان ١٣پيران ، فردی با عزت نفس زیاد بود که با وجود سابقه 

به عنوان نماینده مردم رزن ھمـدان بـه مجلـس شـورای  ١٣٧٩شغل معلمی به شھرستان ھمدان رفت ، و در سال 

  .اس.می راه یافت 

  

برنامه ھای مذھبی ، جلسات بحث دینی ، مباحث تشکي.تی ، ک.س تفسير قرآن ، مراسـم 

شيدیه دنبال می شد و روز به روز به اعتقاد و غنای اندیشه و تفکر دعا و مناجات در زندان جم

  .ما می افزود 

در این نشست ھا ، انگيزه ما برای دفاع اس.می و عزت بخش در دادگاه ھای پيش رو و اميـد 

به مبارزه در آینده تقویت می شد و در این ميان نقش آقای محمد جواد حجتـی کرمـانی بـرای 

  .و رفع شبھات بسيار سازنده و کارگشا بود  تعيين چارچوب دفاع

در مراسم عزاداری برای خود برنامه مرثيه سرایی و سينه زنی می گذاشتيم ، در یکی از این 

نفره اتاق ما سينه زنان و نوحه گویان از اتاقی به اتاق دیگر می رفت ، گاھی  ٨مراسم ھيئت 

   :این نوحه ھا حالت سياسی ھم پيدا می کرد ، مانند 
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  " علی ، علی ، علی ، علی         تو با صوت جلی     اگر ز حزب مللی ، بگو        

  . "علی ، علی ، علی ، علی : " و دیگران تکرار می کردند 

در مراسم دعای کميل شب ھای جمعه چند نفر از دوستان از جمله محسن حـاجی مھـدی ، 

       حی مــی کردنــد ، البتــه اجــرای اکبــر صــ.حمند و محمــد بــاقر صــنوبری بــا صــدای خــوش مــدا

برنامه ھای مذھبی و مراسم سنتی در جای خود برگـزار مـی شـد و ھـيچ یـک مـانعی بـرای 

  .برنامه ھای تفریحی و سرگرمی و شوخی نبود 

وجود این برنامه ھا در انبساط خاطر و سر زندگی حال و روح بچه ھا خيلی تـأثير داشـت ، بـه 

ه گـاھی دوسـتان در مواجھـه بـا مـن بـا ھمـاھنگی از قبـل و بـه خاطر دارم که در ھمين زمينـ

  سر احمد کچل مو در نياره  سنبل نياره      زمين شوره زار    : شوخی ھمخوانی می کردند 

پرچم کشور در آن زمان که دارای سه رنگ سبز ، سفيد و قرمـز و نقـش شـير و خورشـيد بـود 

اھانت کنندگان بـه آن بـه شـدیدترین وجـه تنبيـه  برای نظاميان از احترام خاصی برخوردار بود و

می شدند ، با ایـن وصـف روزی در دسـت یکـی از دوسـتان پارچـه بزرگـی دیـدم کـه بـه جـای 

دستمال استفاده مـی کـرد ، دقـت کـردم و دیـدم کـه پـرچم اسـت ، بـا مشـاھده ایـن صـحنه      

پادگـان  رارکسـتکه از گروه " : ، گفت " که از کجا گير آورده ای ؟ : " خنده ام گرفت ، پرسيدم 

  ! " کش رفته ام 

برای رفتن به حمام و دستشویی در زندان مقررات خاصی وجود داشت ، گاھی در ایـن زمينـه 

با مشک.تی مواجه مـی شـدیم ، از قبيـل ایـن کـه بـرای رفـتن بـه حمـام بایـد از کوچـه ای از 

، روزی مـن بـه سـروانی کـه  ماه به مـا داروی نظافـت ندادنـد ٥می گذشتيم ، حدود  نمأموری

او گفـت . رھبر گروه ارکستر پادگان بود گفتم که ما بـه دارو احتيـاج داریـم رئيس زندان ما و نيز 

خردور  تيمسار(م تا موضوع را به تيمسار خردور من منتظر فرصتی بود. که به خود تيمسار بگو 

  .بگویم ) معاون دژبان مرکز ایران

ازرسی و بازدید از قسمت ھـای مختلـف زنـدان آمـد ، وقتـی وارد یک روز تيمسار خردور برای ب

تيمسار : " او ایستادم و گفتم  حمام شد من در سر بينه مشغول کندن لباس ھایم بودم ، جلو

  . "ما مسلمانيم و نياز به نظافت داریم ، دستور دھيد داروی نظافت به ما بدھند 

او خيلی برخورد ، ناگھان سيلی محکمـی بـه نمی دانم با چه لحنی این جمله را گفتم که به 

گوش مـن نواخـت و تـا مـن بـه خـود بيـایم از آنجـا دور شـد ، مـن چنـد فحـش بـه او دادم و از 

برخوردش خيلی ناراحت شدم ، صورتم برافروزخته و رگه ھای شقيقه ام برجسـته شـد ، اگـر 

  .کمی صبر کرده بود شاید با ضربه مشتی او را می کشتم 

عصبانيت من حدی نداشت ، اگر لباس به تن داشتم حتماً دنبـالش مـی دویـدم و در آن لحظه 

حسابش را می رسيدم ، وارد حمام شدم ، دوسـتان کـه عصـبانيت و برافروختگـی مـرا دیدنـد 

  . علت را پرسيدند و من جریان را برای آنھا گفتم 

اتاق تصميم مقتضـی  آنھا نيز خيلی ناراحت و عصبانی شدند ، قرار شد که بعد از حمام داخل

برای این جسارت تيمسار بگيریم و با او برخـورد کنـيم ، از حمـام کـه بيـرون آمـدم چنـد سـرباز 

جلو مرا گرفته و با خود بردند ، بـين راه مـی اندیشـيدم کـه اگـر بـا خـردور مواجـه شـدم دژبان 

  .چگونه انتقام بگيرم 
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، دو نفر سرھنگ نيـز در دو طـرف او به اتاقی وارد شدیم که تيسمار خردور در آن نشسته بود 

! " بلـه : " گفتم ! " آقای احمد احمد : " بودند ، قبل از این که من حرفی بزنم ، تيمسار گفت 

من اشتباه کردم ، یک لحظه عصبانی شـدم و تـو گـوش شـما زدم ، از شـما معـذرت : " گفت 

  ! "گفتی را در مقابل جمع به من می  می خواھم ، خب شما ھم نباید آن جمله

جـای معـذرت ! جنـاب تيمسـار : " با این جم.ت تيمسار کمی از خشمم فروکش کرد ، گفـتم 

 ٥خواھی و بخشش نيست ، بين من و شما مسئله بخشش مطرح نيست ، ما مسلمانيم و 

من ھم مسلمانم ، ھمين امسال زیارت خانه خـدا : " گفت . " ماه است که نظافت نکرده ایم 

  ! " شی قصاص کن بودم ، اگر نمی بخ

با این جمله آن دو نفر سرھنگ جا خوردند و رنگشان پرید ، کمی در جای خود جابجـا شـدند ، 

گویا می ترسيدند که من به واقع سيلی او را ت.فی کنم ، من ھم وقتی موضع نرم تيمسـار را 

ردی کنـد دیدم با این که باورم نمی شد در دستگاه رژیم کسی با این مقام و درجه چنين برخو

  . "بخشيدم : " خشم و عصبانيت خود را فرو نشاندم و گفتم 

وقتی از اتاق تيمسار بيرون آمدم ، بچه ھا را در حال غير عادی دیـدم ، گویـا در وضـعيت آمـاده 

باش به سر می بردند و ھر لحظه انتظار درگيری و نزاع را می کشيدند تا بـه دفـاع از مـن وارد 

  .جریان شوند 

مـاجرا را " احمد چی شده ؟ : " ھمھمه بود ، آقای حجتی کرمانی جلو آمد و پرسيد بين آنھا  

از لحظــه ســيلی خــوردن تــا طلــب بخشــش تيمســار خــردور یــا قصــاص او توضــيح دادم ، ھنــوز 

" آخر چه ؟ بخشـيدی ؟ : " ناراحتی در چھره بچه ھا نمایان بود ، آقای حجتی کرمانی پرسيد 

احمد کار خوبی کرده ، مسلمانی رفته آنجـا و : " به ھمه کرد و گفت بعد او رو ." بله : " گفتم 

چنين اتفاقی افتاده است ، درست است که اھانتی به ھمه ما شده اما وقتی که خود احمـد 

  ."بخشيده بخشش او برای ما محترم است 

 اثر تبليغی و: " برخی از دوستان نسبت به بخشش من معترض بودند ، اما آقای حجتی گفت 

  . "ارشادی کار احمد بيشتر است 

برای تفریح و سرگرمی بيشتر به ورزش می پرداختيم ، ورزش از برنامه ھای ھميشگی ما بود 

گاھی داخل اتاق چند تشک روی ھـم مـی انـداختيم و . ، چه به صورت انفرادی و چه جمعی 

  .بعد بچه ھا را به کشتی دعوت می کردیم 

از طریق افرادی بود که به م.قات ما مـی آمدنـد ، بـرای مثـال کسب اخبار در این زندان بيشتر 

احمـد دربـاره شـما مـی گوینـد کـه گـروه مسـلحانه : " مادرم در یکی از م.قات ھا می گفـت 

  " ھستيد و می خواستيد با شاه بجنگيد ، این حرف ھا راست است ؟ 

ه خودمان آگاه می شدیم ، به این ترتيب ما از مواضع مردم و گروه ھای بيرون از زندان نسبت ب

بعد از وقت م.قات دور ھم جمع می شدیم و صحبت ھای شنيده را کنار ھم گذاشته و آنھا را 

  .تحليل می کردیم 

دھه آخر ماه مبارک رمضان آن سال را در زندان جمشيدیه سـپری کـردیم ، شـرایط ایـن زنـدان 

ای نھار افطاری و به جای شام سحری برای روزه گرفتن بھتر از زندان شھربانی بود ، آنھا به ج

  )١(. غذای گرم می دادند 
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_____________________  

روزی مـا : " آقای احمد شيرینی یکی دیگر از اعضای دستگير شده حزب ملل اس.می در این خصوص می گوید .  ١

يدیه و تيمسار خردور را به صف در پادگان می بردند ، در بغل این صف سرلشکر معصومی فرمانده وقت پادگان جمش

اینھـا بچـه مسـلمان ھسـتند و ا?ن ! تيمسـار : معاون پادگان در کنار ھم راه می رفتند که معصومی به خردور گفت 

ماه رمضان است ، مواظب باشيد به اینھا سحر غذای گرم بدھند ، این را من خودم شنيدم و بعد از آن دیدم که ھـم 

  . "ما می دادند در افطار و ھم در سحر غذای گرم به 

  

در شب ھای ماه رمضـان چـه در شـھربانی و چـه در جمشـيدیه بـه ھمـت دوسـتان جلسـات 

مـی .مذھبی و تفسير قرآن برقرار بود ، بچه ھا دور ھم می نشستند و ھـر چـه از آیـات قـرآن 

  .فھميدند بيان می کردند و آن را به بحث می گذاشتند 

ایت می کرد ، به یـاد دارم کـه سـوره حجـرات از آقای حجتی کرمانی بيشتر این جلسات را ھد

سوره ھایی بود که در این شب ھا مفصل تفسير می شد ، شب ھای قدر را نيـز دوسـتان بـا 

شکوه خاصی برگزار می کردند و آنچنان خالصانه سر بندگی به خـاک مـی سـایيدند کـه بـرای 

  .من فراموش شدنی نيست 

رھبـر حـزب را  )١(محمـد کـاظم موسـوی بجنـوردی  در این زندان بود که موفق شدم آقای سيد

چنين فرد جوانی تئوریسين و نظریه پـرداز ، رھبـر و ببينم ، وقتی او را دیدم باورم نمی شد که 

پایـه خط دھنده اصلی حزب باشد و با آن سن کم و جوانش چنين تشـکي.ت پـر رمـز و رازی را 

   .قابل احترام بوده و ھست  گذاری کند ، برای من افکار بلند و متعالی او ھميشه

_______________________  

در نجـف  ١٣٢١سيد محمد کاظم موسوی بجنوردی فرزند مرحوم آیت هللا ميرزا حسن موسوی بجنوردی و متولـد .  ١

 ١٤وی در . اشرف است ، او پس از تحصـي.ت متوسـطه بـرای کسـب علـوم دینـی در نجـف اشـرف وارد حـوزه شـد 

  .نفر از ھمسا?ن خود کتابخانه ای تأسيس می کند  سالگی به اتفاق چند

سالگی پس از مطالعه مجموعه ای از کتاب ھای تاریخی ، اجتمـاعی و سياسـی نظریـه انقـ.ب مسـلحانه و  ١٦در 

تشکيل حکومت اس.می را در ذھن خود شکل می دھد و بـه دنبـال آن جلسـات آمـوزش علـوم سياسـی و تفسـير 

مدرسـه عـالی ( به ایران آمد و دروس حوزوی را در مدرسـه سپھسـا?ر  ١٣٣٩، او در سال  وقایع روز را بر پا می کند

  .پی گرفت ) شھيد مطھری 

موسوی بجنوردی در تھران برنامه ھای سياسی خود را با تشکيل محفل جدیـدی از دوسـتان پـی گرفـت و در اواخـر 

رژیــم ســلطنتی و تشــکيل حکومــت نخســتين ھســته ھــای حــزب ملــل اســ.می را بــا ھــدف برانــدازی  ١٣٤٠ســال 

اس.می پی ریزی کرد ، او توانست در مرحله ازدیاد و تعليم با کمک دوستان و اعضای اوليه حزب جوانان مسـلمان و 

  .معتقدی را جذب کند 

موسوی بجنوردی پس از کشف غير منتظره حزب توسط عوامل رژیم با تنی چند از یاران خود به کوھھای دارآباد پنـاه 

د ، اما پس از تعقيب ساواک در محاصره قرار گرفته و دستگير شد ، او در دادگاه بدوی و تجدید نظـر بـه اعـدام می بر

محکوم شد ، ولی با وساطت آیت هللا حکيم محکوميت وی با یک درجه تخفيف به حبس ابد تبدیل شد ، او در زنـدان 

لسـفی ، سياسـی ، اجتمـاعی و اقتصـادی ھمواره از ھر فرصتی بـرای غنـای اندیشـه خـود بھـره جسـت و کتـب ف

  .بسياری را مطالعه کرد 

اثر شھيد سيد محمد باقر صدر را ترجمه کـرد ، وی در زنـدان بـه جھـت دانـش و " اقتصادنا " بجنوردی در زندان کتاب 

اشرافی که نسبت به مسائل اس.می و سياسی پيـدا کـرده بـود در منـاظره ھـای سـنگين بـا گـروه ھـای مختلـف 

ی کرد و توانست افراد زیادی را از انحراف به مارکسيسـم نجـات دھـد ، وی بـا پيـروزی انقـ.ب اسـ.می از شرکت م

  .زندان آزاد شد و پس از تشکيل حزب جمھوری اس.می به عضویت کميته مرکزی حزب انتخاب شد 
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سـتانداری اصـفھان بـه ا) ره(بـا حکـم مرحـوم بازرگـان و پـس از تأیيـد حضـرت امـام  ١٣٥٨موسوی بجنوردی در سال 

منصوب شد ، پس از مدتی به اولين دوره مجلس شورای اس.می راه یافت ، پس از این دوره ، مرکز دایـرة المعـارف 

بزرگ اس.می را تأسيس کرد ، این مرکز بزرگ علمی و تحقيقی تا کنون توانسـته اسـت ده جلـد فرھنـگ نامـه کـم 

  .ئيس کتابخانه ملی ایران نيز ھست و رنظير منتشر کند ، او اکنون مشاور رئيس جمھور 

  

او در زندان فاصله ای بين خود و دیگران نمی گذاشـت و ماننـد بقيـه در کارھـا و نظافـت زنـدان 

مشارکت می کرد ، البته او بيشتر وقت خود را صرف مطالعه و بحث ھای نظری مـی کـرد ، بـا 

  .ھا برتری یابد  این رویه بعدھا توانست در بحث ھا و مناظره ھا بر مارکسيست

  

  محاکمه اعضای حزب ملل اس.می

روز سکوت مطبوعاتی ، رژیم با جار و جنجال زیاد و در سـطحی  ١٠٠در اوایل بھمن ماه پس از 

وسيع اخبار کشف حزب ملل اس.می را منتشر کرد و عکـس مـن ھـم در صـفحه اول روزنامـه 

غوغـا سـا?ری در مطبوعــات بچـه ھــا بــا .  ) ٢و  ١اسـناد شـماره ( . اط.عـات و کيھـان چــاپ شـد 

دریافتند به زودی دادگاه تشکيل خواھد شد ، از این رو بچه ھا دور ھم جمع شده درباره نحـوه 

تنظيم دفاعيه بحث و مشورت کردند ، تقریباً برای ھر فرد مشخص شد که چگونه دفاع خـود را 

د که ھـر کـس تنھـا از خـود دفـاع قرار بر این ش. شروع کند ، به اوج برساند و بعد به پایان برد 

  )١(.وب باشدکند و مسئوليت کارھای دیگری را به عھده نگيرد ، بنابراین شد که دفاعيه ھا مکت

______________________  

چند روز قبل از شروع دادگاه آقای احمد دست خطی بـه یادگـار تقـدیم آقـای محمـد بـاقر صـنوبری مـی کنـد کـه .  ١

  )  ٣سند شماره . ( به دادگاه زندان و راه طی شده است نشانگر نگاه و موضع او 

  

ما کـه مـی دانسـتيم حکـم مـان بـه . بچه ھا دفاعيه را نوشتند ، یکی از یکی تندتر و شدیدتر 

اعدام نخواھد رسيد در بيان حرف ھا و نظرات مان ھيچ نوع م.حظه ای نکردیم ، ایـن اندیشـه 

وتاه بيایند و شکست بخورند شکسـت آنھـا بـه منزلـه بين بچه ھا حاکم بود که اگر در دادگاه ک

شکست مسلمانان و خيانت به اس.م است ، بچه ھا بر خود واجب می دانستند که از مواضع 

شان سرسختانه دفاع کنند و الگـو و سرمشـقی بـرای سـایر افـرادی کـه در آینـده قـدم در راه 

  .مبارزه اس.می می گذارند باشند 

مشخص شد که رژیم و عوامل آن بر عکس ما ، با این خيال واھـی کـه  جالب این که در دادگاه

بـه ھمـين خـاطر بـا حضـور   . دستگير شدگان حرفی برای گفتن ندارند دادگاه را تشـکيل دادنـد 

عده ای خبرنگـار نيـز موافقـت شـده بـود ، بعـد کـه متوجـه اشـتباه خـود شـدند از حضـور آنـان 

   .ده را در مطبوعات منعکس کردند جلوگيری کرده و تنھا چند خبر سانسور ش

در محل آمفی  )١(نفر از اعضای حزب  ٥٥اولين دادگاه محاکمه  ١٣٤٤شانزدھم بھمن ماه سال 

تـاج الـدینی و بـه دادسـتانی  ٢پادگان جمشيدیه به ریاسـت سـرتيپ ) باشگاه افسران ( تئاتر 

  .سرھنگ عاطفی برگزار شد 
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___________________________  

 سـيد محمـد_  ٣حسـن حامـد عزیـزی ، _  ٢سيد محمد کاظم موسوی بجنـوردی ، _  ١: فر عبارت بودند از ن ٥٥. ١

سـيد علـی _  ٧ابوالقاسـم سـرحدی زاده  _  ٦عباسعلی مظـاھری ، _  ٥محمد پيران ، _  ٤سيد محمودی قمی ، 

محمـد علـی _  ١١راقـی ، ناصـر ن_  ١٠محمد باقر عباسی ، _  ٩سيد محمد مير محمد صادقی ، _  ٨نور صادقی ، 

حميـد خـان محمـد ، _  ١٥احمـد احمـد ، _  ١٤  محمد جواد حجتی کرمانی ،_  ١٣جواد منصوری ، _  ١٢جماليان ، 

سـيد _  ٢٠عبـاس دوز دوزانـی ، _   ١٩محمـد بـاقر صـنوبری ، _  ١٨احمـد منصـوری ، _  ١٧احمد شـيرینی ، _  ١٦

سـيد جمـال _  ٢٤حسين روان پـاک ، _  ٢٣يد اصغر قریشی ، س_  ٢٢مرتضی حاجی ، _  ٢١ایی ، فخرالدین پيشو

اکبر اورامـی _  ٢٨ری ، سيد ھادی شمس حائ_  ٢٧محمد تقی شالچی ، _  ٢٦عباس سعيدی ، _  ٢٥نيکو قدم ، 

حسـن _  ٣٣ محمد کاظم سيفيان ،_  ٣٢عباسی ، محمد صادق _  ٣١عباس آقا زمانی ، _  ٣٠احمد تقوی ، _  ٢٩

احمـد _  ٣٧  ابوالحسـن ف.حتـی ،_  ٣٦محمد حسـن ابـن الرضـا ، _  ٣٥محسن حاجی مھدی ، _  ٣٤طباطبایی ، 

عليرضـا _  ٤١ کيوان مھشـيد ، _  ٤٠محمد صادق رئيس دانایی ، _  ٣٩علی اکبر محسن رحيم پور ، _  ٣٨روحی ، 

حســين _  ٤٥اميــر ســرحدی زاده ، _  ٤٤رشــيدی ،  یوســف_  ٤٣محســن رحــيم پــور ، _  ٤٢سپاســی آشــتيانی ، 

علی اکبـر صـ.حمند ، _  ٤٩رضا اژئيان ، _  ٤٨رضا ابوالحسن اخوان ، _  ٤٧، رمضان سلطانی _  ٤٦سرحدی زاده ، 

ــز_  ٥٠ ــایی ب ــوب ،_  ٥١رگ ، داود رض ــان هللا محب ــھری ، _  ٥٢احس ــين ش ــد حس ــانی ،_  ٥٣محم ــا زم ــد آق                      احم

  )  ٤،  ٢،  ١اسناد شماره (                            ) .  اھل کسب (  علی اصغر رفيعی_  ٥٥محمد بابایی ، _  ٥٤

  

ھمه ما را به صف وارد دادگاه کردند ، بعد از تشریفات مقدماتی به اصط.ح تفھيم اتھام شـد ، 

نفـر کـادر مرکـزی  ٨عمده اتھام وارده اقدام عليه امنيـت کشـور بـود ، در کيفـر خواسـت بـرای 

  .سال زندان در نظر گرفته بودند  ١٠تا  ٣ود و برای بقيه از تقاضای اعدام شده ب

ما از کادر مرکزی خواستيم که دفاع قانونی کنند ، پس از متھمين یک به یک شروع به خواندن 

دفاعيه ھای خود کردند ، دفاعيات حاوی مطالب انق.بی و اعتقادی بود کـه بـا لحـن حماسـی 

اسـتناد مـی شـد و در ) ع(کـریم و احادیـث معصـومين  بيان می شد ، اغلب آنان به آیات قـرآن

  .مطلع دفاعيه به عدم ص.حيت دادگاه اشاره می شد 

وقتی رژیم با سرسختی بچه ھا در دفاع مواجه شد ، در روزھای بعدی برپایی دادگاه ، به آنھا 

مراجعه کرد و وعده ھای بسـياری از جملـه تخفيـف در مجـازات و برائـت در صـورت اعتـراف بـه 

  .مجرميت می داد ، ولی فریب ھا و کيدھای آنان با ھوشياری بچه ھا نقش بر آب می شد 

صحنه ھای شورانگيز و حماسی که از خواندن دفاعيات انق.بی پدید آمـد بـه ھـيچ وجـه قابـل 

وصف نيست ، آنچه که تا کنون درباره آن گفته یا نوشته شده است ، خيلی ناچيزتر از واقعيتی 

  .، گوشه ھایی از این صحنه ھای بی بدیل و زیبا را برایتان بيان می کنم  است که رخ داد

دفاعيه آقای محمد جواد حجتی کرمانی از جمله محکمترین و رسوا کننده ترین دفاعيـه ھـایی 

بود که بيان شد ، ?یحه دفاعيه وی مشتمل بر چندین صفحه بـود کـه از آیـات قـرآن و احادیـث 

  .ی و جم.ت انق.بی تشکيل شده بود ، اشعار حماس) ع(معصومين 

با قرائت این دفاعيه ترس بر عوامل دادگاه حاکم شد ، رئيس دادگاه چندین بـاز سـعی کـرد تـا 

آقای حجتی کرمانی را از خواندن باز دارد ، ولی او شجاعانه تا به آخـر ھمـه را خوانـد ، رئـيس 

م می دادم این آشيخ را تير بارانش من اگر می توانست: " دادگاه در پایان متن برآشفت و گفت 

  " ! کنند

در سـکوتش بــود ، او بـه عنــوان اعتـراض بــه عــدم  )١(دفـاع زیبــا و بـزرگ ســيد کيـوان مھشــيد 

ص.حيت دادگاه و به رسميت نشناختن آن ھيچ نگفـت و سـکوت کـرد ، سـکوت او از بسـياری 
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بـه حضـور و فعـاليتش در فریادھا و صداھا پرمعناتر بود ، به ھمـين خـاطر محکوميـت او نسـبت 

  .حزب خيلی بيشتر شد 

______________________  

در تھـران متولـد شـد ، او جـوانی فعـال ، متـدین ، اھـل  ١٣٢٢سيد کيوان مھشيد فرزند سيد اسماعيل در سال .  ١

ھنگـام  روز روزه می گرفت ، کيـوان مھشـيد ١٠٠او در ماه ھای رجب ، شعبان و رمضان حدود . مطالعه و عبادت بود 

  .سال زندان محکوم شد  ١٠دستگيری دانشجوی رشته علوم بود و در دادگاه تجدید نظر به 

وی ع.قه زیادی به یادگيری زبان داشت و در زندان دائم کتاب در دستش بود و با خود به ایـن طـرف و آن طـرف مـی 

س.می بی اعتنا شد و گرایش ھـای چپـی مسلمانھا برید و نسبت به نماز و احکام و اصول ابرد ، بعدھا در زندان از 

او بعد از پيروزی انق.ب به جرم فعاليت در کادرھای سری حـزب تـوده دسـتگير ، زنـدانی و . و مارکسيستی پيدا کرد 

  .بعد اعدام شد 

  

آقای ابوالحسن ف.حتی حدود ده دقيقـه صـفحه دفاعيـه تنظـيم کـرده بـود ، بـا شـور و حـرارت 

رئـيس دادگـاه . گھان ما احساس کردیم موضـوع بحـث عـوض شـد مشغول قرائت آن بود که نا

چـرا خـودم : " او بـه زبـان شـمالی پاسـخ گفـت " مگر خودت ننوشـتی ؟ ! آقا جان : " پرسيد 

که ھمه زدند زیر خنده و دادگاه از حالت عادی خـارج شـد و " . نوشتم ، اما خط را گم کرده ام 

  .رئيس دادگاه تذکر به سکوت داد 

نيز به وکيل تسخيری مراجعه و مقداری پول پرداخته بودند تـا او  )١(حمد باقر عباسی خانواده م

ایـن بچـه : " کمی غليظ تر از باقر دفاع کنـد ، ھنگـامی کـه وکيـل از وی دفـاع مـی کـرد گفـت 

بيشتر ندارد ، او گمراه شده و فریب دیگران را خورده است ، آخر حيف ! سال  ١٤یا  ١٣نوجوان 

مثل او در زندان باشد ، ما اص.ً نبایـد او را بـه دادگـاه مـی آوردیـم بایـد ھمـان  نيست نوجوانی

   )نقل به مضمون ( . " جایی که دستگير شد آزادش می کردند و می رفت 

________________________  

آمـوز در شھر قم متولد شد ، او ھنگام دستگيری دانـش  ١٣٢٥محمد باقر عباسی ، فرزند حسين علی در سال .  ١

است و به ھمين خاطر در دی مـاه  ١٣٥١دبيرستان بود ، وی یکی از عاملين ترور سرتيب طاھری در مرداد ماه سال 

  .ھمان سال به ھمراه محمد مفيدی اعدام و به درجه رفيع شھادت رسيد 

  

وکيل که نامش سلطانی بود چنان با شور و حرارت سخن مـی گفـت کـه ناگھـان دنـدان ھـای 

بيرون پرت شد ، رئيس دادگاه با صحبت ھای وکيل فکر کرد که باقر واقعاً یـک  مصنوعی اش به

  .ساله است ، لذا از او خواست که برخيزد و بایستد  ١٤یا  ١٣نوجوان کوچک ، ضعيف الجثه 

قد بلند باقر به وقت نشستن به چشم نمی آمد ، او یواش یواش بلند شد و تمام قد ایستاد ، 

این را می گویی کـه بچـه مدرسـه ای ! کرده بود پرسيد که آقای وکيل رئيس دادگاه که تعجب 

  !است و نباید می آوردیمش دادگاه ؟ 

سـال  ١٨به عنوان اولين فرد دستگير شـده حـزب در آن زمـان زیـر  )١(آقای محمد باقر صنوبری 

مـن وکيـل تسـخيری را قبـول : " سن داشت ، او با صدایی غرا و محکم در دفاع از خـود گفـت 

ندارم ، حرف ھای را که می زند اص.ً حرف ما نيست ، او دارد حرف خودش را می زنـد ، حـرف 

شما در مکانی نشسته اید ص.حيت ندارید و جای شما نيست ، شما نـه .... ما اس.م است 
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بـا ایـن خطابـه و  )نقـل بـه مضـمون ( ... " تنھا اس.می نيستيد بلکه از اسـ.م بـه دور ھسـتيد 

  .ساله دادگاه سراسر شور و احساس و غيرت شد  ١٨ دفاعيه جوان

________________________  

در خانواده ای مذھبی در تھران به دنيا آمد ، بافت مذھبی و عرفـانی خـانواده  ١٣٢٦محمد باقر صنوبری در سال .  ١

ز ایـن رو زنـدگی آقـای ا. ع.وه بر پرورش و تربيت اس.می او را به کانون ھا و مجامع سياسی مذھبی ھـدایت کـرد 

او در زندگی عرفـانی خـود از محضـر اسـتادان و عالمـان  .صنوبری به دو بخش عرفانی و سياسی قابل تقسيم شد 

عرفانی شيعه چون پدرش حاج ميرزا ابوالفضل صنوبری ، مرحوم آشيخ عباس استاد ولی ، حاج شيخ محمد شـریف 

ر چھـار بزرگـوار از شـاگردان و یـاران اسـتاد بـزرگ مرحـوم شـيخ که ھـ( رازی ، مرحوم شيخ عبدالکریم حامد قزوینی 

زندگی سياسی وی بـا پـای گذاشـتن در انجمـن حجتيـه بـه  .بھره وافر برد ) می باشند ) خياط ( رجبعلی نکوگویان 

مدت خيلی کوتاه و آشنا شدن با برخی دوستان شروع شد ، صنوبری بعد از آشنایی با دوستان جدید در انجمن بـه 

بـر اثـر یـک حادثـه غيـر مترقبـه بـه دسـت ک.نتـری شـھر ری  ٤٤ملل اس.می دعوت شد ، در مھـر مـاه سـال  حزب

پس از آزادی به مبارزات خود تـا پيـروزی انقـ.ب اسـ.می  .سال در زندان به سر برد  ٣دستگير شد و به مدت حدود 

دمت بـه انقـ.ب و آرمـان ھـای امـام ادامه داد و پس از آن به زنـدگی عرفـانی خـود توجـه بيشـتری نمـود و ضـمن خـ

و حضور در صحنه ھای مؤثر نظام اس.می از پذیرش مناصب و مشاغل دولتی و حکـومتی پرھيـز کـرد و ) ره(خمينی 

  .پرداخت ) سراجی ( به حرفه سابقش 

  

کـه مـا بـرای خـدا قيـام کـردیم و مطمـئن : " نيز در دفاعيه خـود گفـت   )١(آقای جواد منصوری 

و مـن . " ھم ما را کمک خواھد کرد که ان تنصروهللا ینصرکم و یثبـت اقـدامکم  ھستيم که خدا

ھم در ابتدا اع.م کردم که دادگاه صالح نيست و آن را بـه رسـميت نمـی شناسـم ، از ایـن رو 

  .سکوت کردم و دیگر ھر چه از من در تأیيد یا رد اتھاماتم سؤال می شد ، جواب نگفتم 

________________________  

در شـھر کاشـان متولـد شـد ، محـيط مـذھبی خـانواده در تکـوین  ١٣٢٤جواد منصوری فرزند ماشـاء هللا در سـال .  ١

شخصيت وی سھم بسزایی داشت ، او در سنين کودکی به ھمراه خانواده به تھران آمد ، تحصي.ت ابتدایی خـود را 

پرداخت و شـب ھـا در مسـجد محمـدی بـه فراگيـری  در مدرسه نوشيروان به پایان رساند ، پس از آن به کار در بازار

برخی دروس ابتدایی حوزه مبادرت کرد و پس از یـک سـال وقفـه در تحصـيل بـرای طـی دوره دبيرسـتان بـه مدرسـه 

  .علوی رفت 

وی در کنار تحصيل فعاليت ھایی را در انجمن اس.می دانـش آمـوزان آغـاز کـرد و مـدت کوتـاھی بـه انجمـن حجتيـه 

آقای منصـوری قبـل از ایـن کـه  .شد  بجا با آقای مير محمد صادقی آشنا و به حزب ملل اس.می جذپيوست ، در آن

دسـتگير و بـه  ٤٤تحصي.ت متوسطه را به پایان برساند ھمراه برادرش احمد و سایر اعضای حزب در مھـر مـاه سـال 

  . اد گشت از زندان آز ٤٧شش سال زندان محکوم شد ، پس از تخفيف محکوميت در اسفند سال 

منصوری در این دوره از زندان و زندان ھای بعدی خود از ھر امکانی برای سازندگی و پرورش خـود اسـتفاده کـرد ، او 

فردی متخلق به اخ.ق اس.می ، آشنا به علوم قرآنی بود و توانست به ھمراه برادرش احمد دیپلم خود را در زنـدان 

گـروه حــزب هللا وارد شـد ولـی پـس از ادغـام ایـن گـروه بـا ســازمان  بـه حـوزه مرکـزی ٤٨منصـوری در سـال . بگيـرد 

از آن کناره گرفت ، او توانست محدودیت ھای ساواک را در ھـم شکسـته و  ١٣٥٠مجاھدین خلق در نيمه دوم سال 

  .وارد دانشگاه تھران شده و ليسانس خود را در رشته علوم اقتصادی اخذ   کند  ١٣٤٨در سال 

توسط ساواک دستگير و به شدت مورد شکنجه قرار گرفت و توانست مقاومت  ١٣٥١خرداد سال منصوری مجدداً در 

قھرمانانه ای از خود نشان دھد و مـأمورین سـاواک را از خـود مـأیوس کنـد و در طـول ایـن دوره از زنـدان بـا مطالعـات 

در زنـدان  ١٣٥٣روردین سـال او در فـ .وسيع خود به عنوان یک نظریه پرداز به مخالفـت بـا مارکسيسـت ھـا پرداخـت 

مـورد سـوء قصـد قـرار گرفـت و ) وزنـه ( توسط فردی بـه نـام داوود محبـوب مجـاز از ناحيـه سـر و کمـر بـا یـک دمبـل 

  . خوشبختانه پس از مداوا از این حادثه شوم نجات یافت 
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طر شـکنجه علت و انگيزه این حمله به آقای منصوری مشخص نيست ، آنچه که مسلم اسـت محبـوب مجـاز بـه خـا

ھای فراوان ساواک دچار اخت.?ت روحی و روانی بود ، منصوری به خاطر حفظ روند انق.بی خود بـه جاھـای مختلـف 

  .از زندان مشھد آزاد شد  ٥٧از جمله کرمانشاه و مشھد تبعيد شد و سرانجام در آذر ماه سال 

لين فرمانده سپاه پاسداران ، معـاون فرھنگـی او: مسئوليت ھای منصوری پس از پيروزی انق.ب اس.می عبارتند از 

توسـط  ١٣٦٠او در سـال  .... و فرھنگی دانشگاه آزاد اسـ.می  وزارت امور خارجه ، سفير ایران در پاکستان ، معاون

گلوله به وی خوشبختانه نجات یافت ، او اکنون مشـاور پژوھشـی و  ١٣سازمان منافقين ترور شد که با وجود اصابت 

سير تکوینی انقـ.ب " ، " استق.ل ، فرھنگ و توسعه " رت امور خارجه است ، از وی تا کنون آثاری چون تحقيقی وزا

  . به چاپ رسيده است "  ١٣٤٢خرداد  ١٥قيام " و " اس.می 

  

آنچه که به یاد ماندنی است طنين صلوات ھای بچـه ھـا پـس از قرائـت ھـر دفاعيـه در سـالن 

از بيسـت روز بـه طـول انجاميـد و در پایـان احکـام زیـر را صـادر    دادگاه بود ، دادگاه بـدوی بـيش 

  .کردند 

نفـر  ٥رھبر حزب به اعدام ، حسن حامد عزیزی و سيد محمد سيد محمـودی بـه حـبس ابـد ، 

 ٧سال زنـدان ،  ٥نفر به  ٤سال زندان ،  ٨نفر به  ٣سال زندان ،  ١٥دیگر کادر مرکزی حزب به 

سـال زنـدان  ٣نفر دیگـر بـه  ٢٩سال زندان و من به ھمراه  ٥/٣به نفر  ٣سال زندان ،  ٤نفر به 

  .محکوم شدیم ، ب.فاصله نسبت به احکام صادره اعتراض کردیم 

سـتی و بـه ریاسـت تيمسـار مرو ١٣٤٥ین سـال پس از اعتراض ما دادگاه تجدید نظـر در فـرورد

ا صـدور رأی ھـای خيـال واھـی بـود کـه بـدادستانی سرھنگ عاطفی برگزار شد ، رژیم بر این 

مجازات در دادگاه بدوی ، متھمين متنبه شده و دیگـر در ایـن محکمـه از خـود نـرمش و کـرنش 

  .نشان خواھند داد ، اما آنچه که در این دادگاه رخ داد خ.ف خيال و تصور آنھا بود 

 دادگاه تجدید نظر نيز چون دادگاه بدوی به صـحنه کـارزار و دفـاع از اسـ.م و حيثيـت مسـلمين

تبدیل شد ، بچه ھا که تجربه دادگاه پيشين را داشتند با روحيـه ای مضـاعف پـای بـه محکمـه 

گذاشتند و با شجاعت و شھامت تمام و با زبانی آتشين تند و انق.بی و در عين حال منطقـی 

  .به دفاع از خود و آرمان ھایشان پرداختند 

و ستم ستيز خـود عوامـل رژیـم در آقای محمد جواد حجتی کرمانی این باز نيز به دفاع سخت 

من کـه در دادگـاه قبلـی سـکوت . بيدادگاه را مأیوس کرد و کارنامه ممتازی را به جای گذاشت 

  .پيشه کرده بودم این بار ?یحه ای تنظيم کرده و آن را در صحن دادگاه قرائت کردم 

اعوذ با� مـن " : متن دفاعيه من با سه قسمت آخر از سه آیه از سوره مائده شروع می شد 

و مـن لـم یحکـم بمـا ... و من لم یحکم بما انزل هللا فاولئک ھم الکـافرون .... الشيطان الرجيم 

بعد   )١(. " و من لم یحکم بما انزل هللا فاولئک ھم الفاسقون ... انزل هللا فاولئک ھم الظالمون 

دگاه را قبول ندارم ، گفتم که من اص.ً شما را به رسميت نمی شناسم و ص.حيت قاضی و دا

ما مسلمانيم و متدین و با این شرایطی که در این دادگاه حاکم است شـما نمـی توانيـد مـا را 

  .... "محاکمه کنيد و 

________________________  

ھر کسی بر خ.ف آنچه خـدا فرسـتاده حکـم کنـد چنـين کسـی از ... از سوره مائده ، یعنی  ٤٧و  ٤٥و  ٤٤آیات .  ١

ھـر ... ھر کسی خ.ف آنچه خدا فرستاده حکـم کنـد چنـين کسـی از سـتمکاران خواھـد بـود .... خواھد بود کافران 

  .  کسی خ.ف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنين کسی از فاسقان خواھد بود 
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شور و احساسات مبارزین انق.ب در این دادگاه وصف ناشدنی است ، آنچنان که رئيس و سایر 

دت عصبانيت به جای تخفيف احکام صادره در دادگاه بدوی ، آنھـا را تشـدید عوامل دادگاه از ش

سال افزایش یافت از ایـن رو بـه خـاطر  ٤سال به  ٣در این ميان مدت محکوميت من از . کردند 

  .صدور این احکام تشدید شده نام دادگاه تجدید نظر برای ما به تشدید نظر تغيير یافت 

زھـای بيـدادگاه تجدیـد نظـر ، روزی بـود کـه تيمسـار مروسـتی از صحنه ھـای بيـاد مانـدنی رو

مشغول محاکمه اعضای حزب بود و مرحوم ناصر نراقی شروع به نقاشی چھره خبيث او کرد ، 

آقـای ( این کاریکاتور نشان می داد که مروستی با انگشـتان خـونين یکـی از بچـه ھـای حـزب 

مأمورین که متوجـه ایـن تصـویر شـده بـود یکی از . را به پنجه گرفته است ) موسوی بجنوردی 

  .عمل ناصر را لو داده و موجب خنده حضار و عصبانيت مروستی شد 

دادگاه تجدید نظر پس از سه روز به کار خود پایان داد و آرای قطعی یک یک بچه ھا را صادر کرد 

اد حجتـی ، پس از پایان قرائت احکام ، بچه ھا در یک اقدام ھماھنگ و رھبری آقای محمد جـو

    )١(. " هللا مو?نا و ? مولی لکم : " کرمانی یک صدا و بلند فریاد زدند 

_______________________  

را بـه معنـای بـت عـزی بـرای ماسـت و بـرای شـما " نحن لنا العزی و ? عزی لکم " در جنگ بدر مشرکين شعار .  ١

یعنـی خـدا " هللا مو?نا و ? مولی لکـم : " آنھا گفتند  در جواب) ص(نيست سر دادند ، مسلمين نيز به دستور پيامبر 

  . مو?ی ماست و مو?ی شما نيست 

  

  زندان قصر
نفـر  ١٥منتقل کردند ، در آنجا ما را از  )١(روز پنجشنبه پس از پایان محاکمه ما را به زندان قصر 

ه مدرسـه نـو که به اعدام و حبس ابد و طویل المدت محکـوم شـده بودنـد جـدا کـرده و ابتـدا بـ

  .سازی بردند و بعد در اتاق بزرگ و کثيفی که در آن مقداری زغال سنگ بود جای دادند 

_______________________  

 ٣مخصوص زندانيان عـادی و زنـدان شـماره  ٢و  ١دارای چھار زندان بود ، زندان شماره  ١٣٤٥زندان قصر در سال .  ٢

  .ویژه زندانيان سياسی  ٤و 

  

بود ، برنامه آنھا این بود کـه در روزھـای بعـد مـا را بـه  ١تاق م.قات قدیم زندان بند این اتاق ، ا

من که قب.ً به خاطر حضور برادرم در این زندان با آن آشنا بودن بـه بچـه . ببرند  ١زندان شماره 

مخصوص زندانی ھای عادی است و دارای یک فضای غير اخ.قی  ١ھا گفتم که زندان شماره 

  .است 

د نفر دیگر نيز گفته مرا تأیيد کردند ، قرار بر ایـن شـد کـه در صـورت رفـتن بـه ایـن زنـدان بـه چن

نفر از جملـه آقـای محمـد جـواد  ١٣البته از جمع ما در آن شب . شدت مخالفت و مقابله کنيم 

  .بردند  ٣حجتی کرمانی و جواد منصوری را جدا کرده و به زندان شماره 

ببرند ، امـا  ٣ه اعتراض کردیم و خواستيم که ما را ھم به شماره ما از ھمان شب اول شروع ب

آنھا بھانه گرفته و می گفتند کـه در آنجـا کمونيسـت ھـا و مارکسيسـت ھـا ھسـتند و ممکـن 

  .است شما را بی دین کنند 
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بچه ھا بدون توجه به د?یل و بھانه ھای آنھا به اعتراض خـود ادامـه دادنـد ، ھمـان شـب یـک 

مـن و " احمـد کيسـت ؟ شـالچی کيسـت ؟ : " را به اتاق مـا رسـاند و پرسـيد نظافتچی خود 

محمد تقی شالچی خودمان را معرفی کردیم ، او گفت کـه حـاج آقـا عراقـی ایـن دم پختـک را 

  .برای شما فرستاده و گفته است وای به حالتان اگر قبول کنيد به زندان عمومی بيایيد 

حجت بر ما تمام شـد ، بچـه ھـا پـس از خـوردن غـذا  )١(با این گفته شھيد حاج مھدی عراقی 

شروع به خواندن دعای کميل کردند ، آقای اکبر ص.حمند با سـوز و گـداز دعـا را مـی خوانـد و 

  .بچه ھا نيز منقلب شده و می گریستند 

_________________________  

لھا بـه خـاطر تـرور حسـنعلی منصـور شھيد عراقی به ھمراه تنی چند از اعضای ھيئت ھـای مؤتلفـه در ایـن سـا.  ١

  .توسط شھيد محمد بخارایی در زندان به سر می بردند 

  

شما کـه عرضـه نداشـتيد چـرا : " ناگھان زندانبان ھا در را باز کرده و داخل اتاق شدند و گفتند 

 در حال گریه از حرف آنھا خنده مان گرفت ، پس از دعا جوان تر ھا بـه! " دنبال این کارھا رفتيد 

   .خواب رفتند 

و یوسف رشيدی که سن مـان از بقيـه بيشـتر بـود بـا ھـم ) ابوشریف ( من ، عباس آقا زمانی 

صحبت کردیم و قرار گذاشتيم که به ھر قيمتی که شده از بـردن بچـه ھـا کـم سـن و سـال و 

جلوگيری کنيم ، بعد سفارش ھا و وصيت ھایمان را به یکـدیگر گفتـيم  ١جوان به زندان شماره 

  .آماده مبارزه تا سر حد شھادت شدیم و 

شھيد عراقی دوباره پيغام داد کـه مقاومـت کنيـد و بـه زنـدان عمـومی نرویـد ، شـما در داخـل 

ایستادگی کنيد ما به خانواده ھایتان اط.ع داده ایم و ا?ن آنھا پشت در زندان اجتماع کرده اند 

درایـت و سـرعت عمـل شـھيد ھمـت ،  .و خواستار انتقال شما بـه زنـدان سياسـی ھسـتند 

  . عراقی در این حرکت برای ما جای بسی تعجب و درس بود 

صبح بود که مأمورین آمدند و اسم محمد باقر صـنوبری و حسـن طباطبـایی و دو نفـر  ٩ساعت 

مـا  .سال است بایـد بـه دارالتأدیـب برونـد  ١٨زیر  نسن شادیگر را خواندند و گفتند چون اینھا 

اصل دارالتخریب است و نه دارالتأدیـب و اثـرات سـوء بـرای افـراد محل در  می دانستيم که این

  .با طرح این موضوع سخت برآشفتيم و از خود عکس العمل شدید نشان دادیم . دارد 

که فردی بلند قامت و زورمند بود به سمت یکی از مأمورین که سـتوان  )١(حاج یوسف رشيدی 

د تا به زمين بکوبد ، ما جلو او را گرفتيم و نگذاشتيم چنين بود ھجوم برد و او را گرفت و بلند کر

  .با این اقدام مأمورین با سرعت از اتاق ما دور شدند . کند 

___________________________  

در شھر اراک متولد شد ، پدر وی در زمان جنگ جھانی دوم توسط آمریکـایی  ١٣١٥حاج یوسف رشيدی در سال .  ١

که کودکی بيش نبود بـرای تـأمين معـاش خـانواده راھـی تھـران شـد و در رسـتوران یکـی از  ھا کشته شد ، یوسف

سـالگی بـه اجـرای احکـام اسـ.م پرداخـت ، وی بـه دليـل  ١٣او از  .اقوام و بعد در یک نانوایی مشغول به کـار شـد 

بـاری را پشـت روحيه آزادمنشی و سازش ناپذیری و ظلم ستيزی که داشته است دوران سربازی سخت و مشـقت 

  .سر گذارد و بارھا با درجه داران و افسران ارتش درگير شد 

واقع در چھارراه عباسی پای سـخنرانی ھـای حجـت ا?سـ.م و المسـلمين صـادقی ) عج(وی در مسجد امام زمان 

و  رشاد و نيز در ک.س درس جامع المقدمات حاضر می شد ، در آنجا با سيد اصغر قریشی و سيد جمـال نيکـو قـدم
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پـس از دسـتگيری در مھـر  . او توسط آقای قریشی به حزب ملل اسـ.می دعـوت شـد. رمضان سلطانی آشنا شد 

مـاه حـبس  ٦به خاطر عضویت در این حزب در دادگاه بدوی به چھار سال زندان و در دادگـاه تجدیـد نظـر بـه  ٤٤سال 

فراد مبارز و تحت تعقيب ساواک و نيـز کمـک ھـای او پس از آزادی از زندان با تھيه جا و مکان برای ا... محکوم گشت 

مالی و پشتيبانی به مبارزین ھمچنان در خـط مبـارزه بـاقی مانـد و بارھـا و بارھـا بـه سـاواک و کميتـه مشـترک فـرا 

او در بحبوحه پيروزی انق.ب اس.می به کميته انتظامات مدرسه رفاه پيوسـت و بـا پيـروزی انقـ.ب بـه  .خوانده شد 

به شغل قبلی خود در ھواپيمایی جمھوری اس.می ایـران  ١٣٦٠پاسداران اس.می در آمد ، در سال  عضویت سپاه

به فـيض شـھادت نایـل آمـد ، یوسـف  ٥سالگی در عمليات کرب.ی  ١٥فرزند وی ھادی در  ١٣٦٥بازگشت و در سال 

  .تش باقی ماند رشيدی مبارزی بود که ھيچگاه خللی در ایمان او وارد نشد و ثابت قدم در اعتقادا

  

آنھا شرح ماجرا را به مسئولين زندان گزارش دادند ، آنھا تصميم مـی گيرنـد کـه بـرای متقاعـد 

و سـرگرد تيمـوری         )  رئـيس کـل زنـدان قصـر( سرھنگ کوھرنگی . کردن ما متوسل به زور شوند 

دسـت از : " د و گفتنـد قبل از اعمال زور و فشار به نزد ما آمدنـ)  قصر ٤و  ٣رئيس زندان شماره ( 

ان کارھا بردارید ، شما مسلمانيد مـا ھـم مسـلمانيم ، نگذاریـد اینجـا جنجـال بشـود ، مـا بـه 

اعتقادات و افکار دینی شما کاری نداریم ، ما دلمان می خواھد شما را ھم به زندان سياسی 

فقـط زنـدانبان  ببریم ، ولی جا نداریم ، چه کار کنيم ؟ مـا بـرای کشـتن شـما نيامـده ایـم ، مـا

  ... " ھستيم و ساواکی نيستيم 

آنھا در این زمينه خيلی صحبت کردند ، ولی وقتی با روحيه شھادت طلبانه و اصـرار و اعتـراض 

بچه ھا مواجه شدند با توجه به فشار و اجتمـاع خـانواده ھـا در بيـرون از زنـدان ، پذیرفتنـد کـه 

  .بروند  ٣تعدادی از افراد به زندان شماره 

برونـد تـا بـرای آنھـا نيـز جـا و فضـایی در  ١ی باید چند نفر می پذیرفتند که به زندان شـماره ول

زندان سياسی باز شود ، ما بين خود صحبت کردیم و قرار شـد بيشـتر بچـه ھـای جـوان را بـه 

  .رفتيم  ١نفر ھم به زندان شماره  ١٣بفرستيم ، در آخر حدود  ٣زندان شماره 

بردنـد ، ایـن بنـد از کثيـف تـرین و بـی اخ.قـی تـرین  ٢به بنـد شـماره  ما را ١در زندان شماره 

مشـھور بـود کـه در آن خبـری از اخـ.ق و ارزش ھـای " قوم لوط " بندھای زندان قصر و به بند 

  .انسانی و اس.می نبود 

در ابتدا آنھا از ما خواستند که در دو اتاق جداگانه مستقر شویم ، ولی ما بـا توجـه بـه شـرایط 

يف اخ.قی این بند تصميم گرفتيم با وجود سختی و تنگـی فضـا و مکـان ھمـه در یـک اتـاق کث

  .جای بگيریم و به ھيچ وجه از ھم دور نشویم 

ع.وه بـر تعـرض ھـای اخ.قـی و اعمـال منـافی عفـت ، سـرقت امـوال افـراد  ٢در بند شماره 

چند جفت دمپایی را سرقت متداول بود ، به طوری که با ورود ما به اتاق ظرف چند ساعت اول 

متر مربـع مسـاحت داشـت کـه بـرای  ١٦نفر در آن جای گرفتيم حدود  ١٣کردند ، اتاقی که ما 

  .خواب و استراحت با کمبود جا و فضا مواجه بودیم 

حاج یوسف رشيدی کـه مـردی قـوی و پـر قـدرت بـود بـرای حفاظـت از بقيـه غالبـاً دم در اتـاق              

ھم برای مصون مانـدن از تعـرض و تعـدی بـه نوبـت در پشـت در کشـيک  می نشست و شبھا 

  .می دادیم 
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اوضاع اسفبار و ضد اخ.قی این بند ما را بـه شـدت متأسـف و متـأثر کـرده بـود ، ھـر روز صـبح 

شاھد صحنه عجيبی بودیم ، مأمورین چند نفر را که شب قبل عمل کثيف لواط را مرتکب شده 

  .آنھا را می تراشيدند بوده به صف کرده و موی سر 

از نظر بھداشتی نيز این بند وضع رقت بار و آلوده ای داشت ، شپش و حشرات موذی در تـار و 

پود زیلوھا ، پتوھا و البسه به وضوح دیده می شد ، توالت ھا کثيف و غير بھداشتی و بدون در 

  .و توری بود 

ظر نمی آمد و گاه خود با نحـوه زنـدگی جالب این که برای افراد این بند آلودگی محيط زیاد به ن

که داشتند آلودگی و کثيفی را شدیدتر می کردند ، برای آنھـا مھـم نبـود کـه حتـی توالـت ھـا 

در باشد ، به جای در تنھا پتوھای پـاره پـاره آویـزان بـود و در دیوارھـای آن نيـز جمـ.ت و دارای 

  .کلمات رکيک ، زشت و غير اخ.قی نوشته بودند 

رای رفتن به دستشویی و توالت تنھا نمی رفتيم ، یکـی ھمـراه مـی شـد تـا در بيـرون ما نيز ب

روز اول استقرار ما در این بند فردی بلند قد و درشـت ھيکـل بـه . توالت مراقبت و مواظبت کند 

شـما ھمـان ھـایی : " نام عيسی که گویا مسئول داخلـی بنـد بـود بـه اتـاق مـا آمـد و گفـت 

  "ن ؟ ھستيد که تازه آوردنتا

اگـر . حاجی عراقی مرا فرستاده تا ھر کـاری داشـتيد بـه مـن بگویيـد : " گفت . گفتيم که بله 

  .. "کسی ھم اذیت تان کرد بگویيد تا حسابش را برسم 

بعد کمی درباره اوضاع ناھنجار بند توضيح داد ، آنچه که برای ما جالب و مھم بـود ھوشـياری ، 

فوذ او در زندان بود که توانسته بود حتـی افـراد شـرور را آگاھی و درایت حاج مھدی عراقی و ن

  .نيز مھار و با خود ھمراه کند و این گونه چتر حمایتی خود را بر سر ما بگستراند 

او به ھمراه آقای عسگر او?دی ع.وه بر حمایت عميق از ما در زندان و ارسال پيغام مبنـی بـر 

انتقال اط.عات دست به یک سلسـله اقـدامات زد و از صبر و مقاومت ، در بيرون از زندان نيز با 

  .طریق حرکت خانواده ھا ، فشارھایی را بر مسئولين زندان وارد کرد 

روز از حضور ما در این بند می گذشت و به سختی شرایط آن را تحمل مـی کـردیم ،  ١٢حدود 

مقـدور نبـود ، پيغـام موھا و ریش ھایمان خيلی بلند شده بود ، دیگر تحمل این شرایط برایمان 

روز دیگر ما را از اینجا منتقل نکنيد دست به اعتصاب غذا خواھيم زد ، ما  ٢فرستادیم که اگر تا 

  .بر این تصميم خيلی جدی بودیم و آماده پذیرش ھر خطری در این راه بودیم 

  

  ٤، بند شماره  ٢زندان شماره 
رای اعتصـاب غـذا آمـاده مـی کـردیم کـه ضرب ا?جل تعيين شده رو به پایان بود و مـا خـود را بـ

سرگرد تيموری آمد و گفت که فکر نکنيد ما از ضرب ا?جـل و تھدیـد شـما ترسـيدیم ، بلکـه بـه 

می بریم ، ولـی بایـد سـه  ٣خاطر جا و فضایی که ایجاد شده شما را از اینجا به زندان شماره 

 ٤اه دو نفر دیگر از دوستان به بند به این ترتيب من به ھمر. بروند  ٢زندان شماره  ٤نفر به بند 

  .بردند  ٣رفتيم و بقيه را به زندان شماره  ٢زندان شماره 

قبل از ما رھبر و ھفت نفر از بچه ھای دفتر مرکزی حزب را بـه ایـن بنـد آورده بودنـد ، آیـت هللا 

محـی الـدین انـواری ، حجـت ا?سـ.م شـيخ فضـل هللا مح.تـی و حـاج علـی نـوروزی از دیگــر 
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قرار داشـتند  ١انيان این بند بودند که کام.ً در جریان مخالفت و مقاومت ما در زندان شماره زند

، وقتی ما وارد بند شدیم با استقبال گرمی مواجه شـدیم و بـا دیـدن بچـه ھـای حـزب و زنـده 

از نظر زندگی جایی سخت  ٢زندان شماره  ٤بند  .بودن آقای بجنوردی خيلی خوشحال شدیم 

ریالی بود که به ھر زندانی می دادند تـا بـا آن  ١٢انات بود ، تنھا امکان مالی ھمان و بدون امک

  .عدد نان نيز می دادند  ٢غذا تھيه کند ، البته به ھر نفر ھر روز 

امورات زندانيان به سختی می گذشت ، به دليل محدودیت روزھـای م.قـات و ھمچنـين عـدم 

ضمناً اگر امکـان دریافـت چنـين . فت کمک از آنھا نبود تمکن مالی م.قات کنندگان ، امکان دریا

اوقات ما در آنجـا صـرف  .کمکی ھم بود ما دریافت و طلب آن را دور از شأن خود می دانستيم 

ک.س  )١( آیت هللا محی الدین انواری. حضور در ک.س ھای دینی و مذھبی و ورزش می شد 

در ک.س ھای عمومی بعد از نماز صبح حاضر  ھایی در اتاق خود برگزار می کرد که من ھر روز

  .می شدم ، برخی دوستان ھم در ک.س ھای تخصصی فقه و حوزوی وی شرکت می کردند 

_________________________  

در ھمدان ، از پایه گذاران ھسته روحانيت ھيئت ھای مؤتلفـه اسـ.می  ١٣٠٥آیت هللا محی الدین انواری متولد .  ١

او پـس از پيـروزی . سـال زنـدان محکـوم شـد  ١٥عـدام انقـ.ب حسـنعلی منصـور دسـتگير و بـه است که پس از ا

انق.ب اس.می به نمایندگی مجلس شورای اسـ.می انتخـاب شـد و مـدتی ھـم نماینـده حضـرت امـام 

  .در شھربانی بود ، وی اکنون از اعضای مرکزی جامعه روحانيت مبارز می باشد ) ره(

  

ز نزدیک شاھد تنگناھای مالی و مشک.ت غذایی ما بود در نامه ای به آیت آیت هللا انواری که ا

هللا مي.نی شرایط ما را تشریح کرد و در آن قيد کرد که البتـه اینھـا حاضـر بـه دریافـت کمـک از 

  .دیگران نيستند و عزت نفس خود را نمی شکنند 

زنـدانيان فرسـتاد ، آقـای پس از چندی آیت هللا مي.نی مبلغ ھفت ھزار تومـان بـرای کمـک بـه 

انواری ما را صدا کرد و گفت که خبر شرایط بد زندگی شما را خدمت آیت هللا مي.نی برده اند و 

  .او ھم برای گشایش و کمک ھفت ھزار تومان برایتان فرستاده است 

طبيعی بود که ما از پذیرش آن سر باز زدیم ، آقای انواری در مقابل واکنش ما گفت کـه ایشـان 

مرجع تقليد است و رد کردن کمک ایشان صحيح نيست ، د?یل دیگری نيز ارائه کـرد ، مـا آن را 

پذیرفتيم اما مشروط به این که این پول در دست وی باقی بماند تا ھر وقت بـا کسـری مواجـه 

  .شدیم او به تدریج در اختيارمان قرار دھد 

ی پرداختنـد و روحيـه خـود را بـا ورزش یکی از اوقات مفرح زندانيان زمانی بود کـه بـه ورزش مـ

شاداب نگه می داشتند ، البته اصلی ترین ورزش در آنجـا بـا توجـه بـه شـرایط و امکانـات تنھـا 

واليبال بود ، من نيز به دليل این که قب.ً معلم ورزش بودم این فرصت ھا را از دست نمـی دادم 

  .و به صورت حرفه ای ورزش می کردم 

نده و آزار دھنده برای من پخش موسيقی مبتذل در فضای زنـدان بـود ، در از مسائل ناراحت کن

این ميان نسبت به صدای مسحور کننده یکی از خواننـدگان زن بسـيار حسـاس شـده بـودم ، 

خـرد کـنم ، لـذا بـا آقـای نـور    روزی تصميم گـرفتم کـه چنـد رادیـوی زنـدان را در ھـم بشـکنم و 

  .کرد و گفت که فایده ای ندارد  مشورت کردم ، او مخالفت )١(صادقی 
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____________________  

سيد علی نور صادقی پسر عموی سيد محمد مير محمد صـادقی اسـت ، او از افـراد کميتـه مرکـزی حـزب ملـل .  ١

اس.می محسوب می شد ، ھنگام دستگيری دانشجوی رشته فيزیک بـود ، او در دادگـاه بـدوی بـه حـبس ابـد و در 

. سال زندان آزاد شـد  ٨سال زندان محکوم شد ، بعدھا با یک درجه تخفيف و پس از گذر از  ١٥به  دادگاه تجدید نظر

  .او در مدت محکوميت خود چند بار به زندان ھای مختلف از جمله زندان شھرستان رشت تبعيد شد 

  

دیگـر به وی گفتم حداقل نتيجه این است که بعد از درگيری و از بين رفتن رادیوھا مرا به جـای 

تبعيد خواھند کرد و دیگر اینجا نخواھم بود تا این صدای نفرین شده را بشنوم ، او گفت که ھـر 

  .جا بروی و تبعيد شوی ھمين شرایط است 

این چه کاری ! احمد : " فردای این گفتگو بعد از نماز صبح آیت هللا انواری رو به من کرد و گفت 

آقای نور صادقی به من گفتـه : " دام کار ؟ گفت گفتم که ک" است که تو می خواھی بکنی ؟ 

  "است که تو می خواھی چه کار کنی ؟ 

دیدم وی از ھمه چيز مطلع است و انکـار آن فایـده ای نـدارد ، شـروع کـردم بـه توضـيح دادن و 

کار شما ، کار بسيار بدی است ، مطمـئن بـاش شـما بـه خـاطر : " حاج آقا گفت . دليل آوردن 

  . " بار و بدون ميل شخصی آن را گوش می دھيد گناه نمی کنيد این که از سر اج

حاج آقا نيمی از وقت ک.س را بـه صـحبت در ایـن خصـوص پرداخـت ، وی گفـت کـه حتـی اگـر 

شنيدن این صدا لذتی ھم داشته باشد چون شنيدن آن نه از روی ميل بلکه از سر اجبار است 

  .ت هللا انواری از این کار و تصميم صرف نظر کردم گناھی ندارد ، به این ترتيب با دریافت نظر آی

در زندان گاھی ناخواسته برای بچه ھا مشکل پيش می آمد که با دشواری قابل رفـع و رجـوع 

بود ، از جمله فردی معروف به امير موبور یا امير موزرد از بچه محـل ھـای آقـای اميـر سـرحدی 

از طریق نظافتچی با بند ما ارتبـاط برقـرار کـرد و زاده بود که در زندان عادی به سر می برد ، او 

  .عميق شد   )١(خبرھایی به آنجا آورد ، در این ميان ارتباط وی با مرحوم ناصر نراقی 

_______________________  

توانست با چا?کی از حلقـه محاصـره نيروھـای نظـامی  ١٣٢٢ناصر نراقی رحمة هللا عليه فرزند اصغر متولد سال .  ١

وھھای شاه آباد بگریزد ، ولی متأسفانه در روزھای بعد ھنگامی که به مدرسه رفتـه بـود شناسـایی و دسـتگير در ک

سال زندان محکوم شد ، وی فـردی بسـيار متـدین و مـؤمن و از سـ.مت روحـی و نفسـانی  ٨او در دادگاه به . شد 

از زنـدان بـه سـازمان مجاھـدین خلـق پيوسـت خوبی برخوردار بود و به مبارزه ع.قه وافری داشت ، او پس از آزادی 

  .پس از علنی شدن انحرافات ایدئولوژیک آن از سازمان کناره گرفت  ١٣٥٤ولی در سال 

  

رفته رفته آنھا با ھم صميميت و رفاقت یافتند ، یک روز امير موبور برای ناصر پيغام فرسـتاد کـه 

آن را پاره کننـد و تخـتش را  من می خواھم یک جفت کفش بياورم ولی می ترسم که مأمورین

  .در بياورند ، چون تو زندانی سياسی ھستی اگر آن را بياوری مشکلی پيش نمی آید 

ناصر نراقی پذیرفت و یک جفت کفش را که مادر امير موبور آورده بود گرفت و بعـد بـه سـ.مت 

، از سـر و صـورت اميـر دو روز بعد چند مأمور با امير موزرد به بند ما وارد شدند . به امير رساند 

  ! "ناصر نراقی اینه : " معلوم بود که کتک زیادی خورده است ، او وقتی به ناصر رسيد گفت 

قضایا برای ما گنگ و مبھم بود ، از مأمورین سؤال کردیم ولی جواب مشخصی ندادند ، ناصر را 

  . بردند   )١(با خود به زیر ھشت 
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_______________________  

  .ه دفتر و تشکي.ت اداری و بازجویی زندان در آن قرار داشت و مقر زندانبانان بود مکانی ک.  ٢

  

پس از چند ساعت مشخص شد که امير موزرد از سادگی و صداقت ناصـر سوءاسـتفاده کـرده 

در سـطح ) ھروئين ( گویا مأمورین دو روز پس از ورود کفش ھا متوجه وجود مواد مخدر . است 

  .د می رسند و به امير موزرجستجاز تحقيق و  زندان می شوند که پس

پس از روشن شدن قضایا با بچه ھا به سراغ مـأمورین و مسـئولين زنـدان رفتـيم و گفتـيم کـه 

ناصر ھيچ اط.عی از وجود مواد مخدر در کفش نداشته و تنھا قصد او این بـوده کـه کمکـی بـه 

  .امير کرده باشد 

ترل ?زم را به عمـل نيـاورده انـد و کردیم که چرا کن بعد کمی ھم تقصير را معطوف به خودشان

در نھایت تھدید کردیم که اگر با ناصر برخورد کنيد و او را به انفرادی ببرید و یا تبعيدش کنيـد مـا 

ھم از خود عکس العمل نشان خـواھيم داد ، بـا?خره بـا گفتگـو و مـذاکره بيشـتر ناصـر از ایـن 

  .مخمصه نجات یافت 

خبر آوردند که با ت.ش پيگير خانواده آقـای موسـوی بجنـوردی و  ١٣٥٤ه سال در اردیبھشت ما

وساطت آیت هللا حکيم حکم اعدام وی با یک درجه تخفيف به حبس ابد تبدیل شده است ، به 

  .این ترتيب خيال ما آسوده شد که او ھم زنده خواھد ماند 

  

  ٣زندان شماره 
نزد سـایر زنـدانيان سياسـی حـزب ملـل  ٣شماره ماه مرا ھم به زندان  ٤بعد از گذشت حدود 

اس.می بردند ، در این زندان به خاطر حضور دوستان و سياسی بودن آن با مشـک.ت کمتـری 

  .مواجه بودیم ، آنچه که گفتنی است حکایت ھایی از صبر و انتظار افتخار آميز بچه ھاست 

ز آن تمـام سـاعات و لحظـات شب و روزھای زندان وضعيت یکنواختی داشت و مـا بـرای گریـز ا

خود را به صورت منظم برنامه ریزی کرده بودیم ، به جرأت می توان گفت کـه مـا در ایـن زنـدان 

  .وقت تلف شده ای نداشتيم 

از بامداد تا شامگاه اوقات مان با عبادت ، دعا ، ک.س ، بحث ، ورزش ، تعامل و تحليـل اخبـار ، 

کـ.س ) فقه و اصول ( به دو شکل عمومی و تخصصی می گذشت ، آقای انواری ... نظافت و 

  .گذاشته بود و آقای حجتی کرمانی نيز به تفسير قرآن می پرداخت 

از زیباترین صحنه ھای این روزھـا نمازھـای جمـاعتی بـود کـه در اتـاق ھـای آیـت هللا انـواری و 

ذکـر نيـز حجت ا?س.م حجتی کرمانی بر پا می شد ، مراسم مذھبی و می ، مجالس دعا و 

در جای خود برگزار می شد ، مراسم دعای توسل و دعای کميل ھر ھفته با مداحی دوسـتان 

به ویژه اکبر ص.حمند و محمد باقر صنوبری و محسن حاجی مھدی و خطابه ھای آقای حجتی 

  .کرمانی دنبال می شد 

و اجـازه دادنـد کـه  در عيد نوروز برای دیدار خـانواده ھـا بـا زنـدانيان روز خاصـی را تعيـين کردنـد

سال را با خود به ھمراه بياورند ، اگر چه من در آن زمان متأھل و صـاحب فرزنـد  ١٢فرزندان زیر 

  .نبودم ولی توانستم برادرزاده و خواھر زاده ھایم را م.قات کنم 
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ما برای فرا رسيدن چنين روزی سر از پا نمی شناختيم ، از یک ھفته جلوتر با آمـاده و نظافـت 

ن ساختمان و زینت آن با بادکنک و کاغذ رنگـی بـه اسـتقبال ایـن روز رفتـيم ، حتـی غـذای کرد

ادی مناسب برای ميھمانان تدارک دیده بودیم ، آن یک ھفته پر بو از جنب و جوش و حيات و ش

  .نشدنی برای تمام زندانيان بود  آن روز روزی فراموش

سـال سـن  ١٦کـه در آن زمـان حـدود  )١(یادم ھست در اولين عيـد زنـدان دکتـر رضـا منصـوری 

سـاله  ١٢داشت ، توانسته بود به خاطر جثه کوچک و جسم نحيف خود را به جای بچـه ھـای 

  .بياید ) جواد و احمد (جا زده و به م.قات دو برادرش 

________________________  

، او فعاليت مذھبی و سياسی خـود  در تھران متولد شد ١٣٣٠دکتر محمد رضا منصوری فرزند ماشاءهللا در سال .  ١

با حضور در ھيئت محبان الحسـين آغـاز کـرد ، ع.قـه او بـه فعاليـت ھـای  ٤١و  ٤٠را از سنين کودکی در سال ھای 

  .مضاعف شد ) جواد و احمد ( سياسی با دستگيری برادرانش 

وی فعاليـت ھـای خـود را .  در دانشگاه تھران پذیرفت شد و در رشته پزشکی به تحصيل پرداخت ١٣٤٩وی در سال 

در حالی که دانشجوی سال چھارم پزشـکی بـود  ١٣٥٣در انجمن اس.می دانشکده پی گرفت ، در بھمن ماه سال 

به خاطر اعترافات فردی مبنی بر ارتباط او با عليرضا سپاسی آشتيانی توسط ساواک دستگير و حـدود چھـار مـاه در 

  .د زندان کميته مشترک ضد خرابکاری شکنجه ش

سرانجام در آستانه پيـروزی انقـ.ب ... او پس از محاکمه در دادگاه به زندان ابد محکوم و به زندان قصر منتقل گشت 

آزاد شد ، او پس از پيروزی انق.ب اس.می تحصي.ت خـود را ادامـه داد و توانسـت  ٥٧دی ماه سال  ٢١اس.می در 

  .در رشته چشم پزشکی متخصص شود 

  

رکی تمام یک دوربين عکاسی را به عنوان اسـباب بـازی وارد زنـدان کـرد و از عـده ضمناً او با زی

آنچـه کـه در روز ویـژه م.قـات بـا  )١(. زیادی از زندانيان به ویژه یـاران حـزب ملـل عکـس گرفـت 

خانواده ھا به چشم می خورد حضور فرزندان دختر زندانيان بود ، فرزندان افـراد گـروه مسـلمان 

  .حجاب و فرزندان گروه ھای مارکسيست بدون حجاب بودند  ھمه با روسری و

__________________________  

بـه خـانواده ھـای  ١٣٤٥در عيـد سـال : " .... آقای دکتر رضا منصوری در خـاطرات خـود در ایـن زمينـه مـی گویـد .  ١

ه ھمراه ببرنـد ، در ایـن روز خـانواده سال را با خود ب ١٢زندانيان اجازه م.قات دادند ، آنھا می توانستند بچه ھای زیر 

مـن در آن موقـع بـا وجـود ایـن کـه شـانزده سـال و در سـال  .ھا از صبح تا شب اجازه داشتند پيش زندانيان باشـند 

سـال پـيش برادرھـایم  ١٢چھارم دبيرستان بودم توانستم به خاطر جثه کوچک و ریزه ای که داشتم به جای بچه زیر 

آرشـيو واحـد تـاریخ شـفاھی دفتـر ادبيـات . " ( ا با افراد حزب ملل اس.می بيشتر آشنا شدم به زندان بروم ، در آنج

  ) انق.ب اس.می 

  

خوب نبود ، از نظر اندازه در حـدی نبـود کـه افـراد را سـير کنـد ،  ٣وضعيت غذای زندان شماره 

را کـه بـه برخی دوستان به خاطر این که غذای زیادی بخورند خود را به مریضی مـی زدنـد ، چـ

در این ميان افراد که کم غذا بودند در چشم دیگران عزیـز و . بيماران غذای بيشتری می دادند 

دوست داشتنی می شدند ، مث.ً بين من و عليرضا سپاسی آشتيانی برای نشستن در کنـار 

  .محمد پيران که کم غذا بود ھميشه رقابت پيش می آمد 

حـاج مھـدی عراقـی رھبـر و پيشـرو در ایـن کـار بـود ، او  در این زندان ما خود غذا می پختيم ،

خشکه مواد غذایی را از بيرون تھيه و با کمک دیگر افراد طبخ می کرد ، پول این کـار بيشـتر از 
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ریالی که در ماه مسئولين زندان به ھر زندانی به جای غـذا مـی دادنـد تـأمين مـی  ٣٦٠محل 

  .شد 

حبيـب هللا عسـگر او?دی در ظـرف ھـای بـزرگ رویـی  به یاد دارم که حاج ھاشم امانی و حاج

شب در حـال  ١روغن داغ کرده و سيب زمينی و پياز سرخ می کردند ، ما نيز گاھی تا ساعت 

با این که نوبتش  )١(گاھی ابوالقاسم سرحدی زاده . بودیم ... پاک کردن لوبيا ، عدس ، برنج و 

بعد از نيمه شـب بـا آنھـا بيـدار مـی  ١ساعت  نبود به نزد آنھا که نوبت شان بود می رفت و تا

  .ماند ، گپ می زد و کار می کرد 

_______________________  

 تھران ، او فعاليت ھای مذھبی سياسی خـود را بـا حضـور ١٣٢٤ابوالقاسم سرحدی زاده فرزند علی اکبر متولد .  ١

وسـتان و معلمـين مـذھبی ، تحصـي.ت در مجالس سـخنرانی و وعـظ در مسـاجد شـروع کـرد ، او ضـمن ارتبـاط بـا د

او پـس از . به حزب ملل اس.می دعـوت شـد  ٤٢خرداد  ١٥ابتدایی و متوسطه خود را به پایان رساند ، قبل از واقعه 

در دادگاه تجدید نظر به زندان ابد محکوم شد و بعدھا با یـک درجـه تخفيـف محکوميـت او  ٤٤دستگيری در مھر سال 

  . آزاد شد  ١٣٥٧شد و در سال سال زندان تبدیل  ١٥به 

ھمکـاری بـا سـپاه : او پس از پيروزی انق.ب اس.می در مسئوليت ھا و سـمت ھـای مختلـف قـرار گرفـت از جملـه 

پاسداران انق.ب اس.می ، عضو شورای سرپرسـتی و قـائم مقـام بنيـاد مستضـعفان و جانبـازان ، ریاسـت شـورای 

ی حزب جمھوری اس.می ، سرپرستی روزنامه صبح آزادگان ، وزیـر سرپرستی زندان ھا ف عضویت در شورای مرکز

سـال نماینـده مـردم تھـران در دور سـوم و پـنجم و ششـم  ٦کار در کابينه مھندس مير حسين موسـوی ، بـه مـدت 

مجلس شورای اس.می ، عضو مرکزی خانـه کـارگر ، رئـيس ھيئـت مـدیره اتـاق تعـاون جمھـوری اسـ.می ، رئـيس 

  ... دیه امکان ، مشاور رئيس جمھور در امور کار و کارگری و ھيئت مدیره اتحا

  

از آنجا که از طرف مسئولين زندان ، کسی برای نظافت بندھا و قسـمت ھـای مختلـف تعيـين 

. نشده بود ، خود بچه ھا به نوبت در امر نظافت و بھداشت محـيط زنـدان شـرکت مـی کردنـد 

برنامـه ھـای مـنظم ورزش نقـش عمـده و  .ورزش ھم از برنامه ھای ھميشـگی بچـه ھـا بـود 

زیادی در خروج افراد از رخوت و سستی داشت ، گاھی ورزش به عرصه و کارزارھای سياسی 

  .مبدل می شد 

من در ورزش تنيس روی ميز ضعيف بودم و با این حال روزی با پرویز نيکخواه مسابقه پينک پنگ 

و توانست مرا به سـه گـيم پـی در پـی  دادیم ، او در این ورزش تبحر و ممارست زیادی داشت

پيروزی وی موجب خوشحالی و مسرت فراوان مارکسيست ھا شد ، ولـی در . شکست دھد 

  .مرحله دیگری در مسابقه با آقای ابوالقاسم سرحدی زاده شکست سختی خورد 

در زندان در این ورزش کسی به پای او نمـی رسـيد ، سـرحدی زاده بـه نيکخـواه گفـت کـه در 

سه گيم ھر وقت پنج امتياز به دست آوردی ، تو برنده ھستی ، ولـی نيکخـواه در کـل  مجموع

این شکست برای مارکسيسـت ھـا گـران . سه گيم نتوانست به این امتياز شرط شده برسد 

آمد و آنھا را ناراحت کرد و به طریقی جبران شکست مرا کـرد ، ورزش کشـتی نيـز بـا انـداختن 

  .رپرستی مھندس سيفيان دنبال می شد تشک ھایی در اتاق ھا به س

از مارکسيست ھا فـردی بـه نـام عمـویی و از مسـلمانھا مـن و آقـای سـرحدی زاده در ورزش 

واليبال در سطح زندان مطرح بودیم ، ھرگاه من و سرحدی زاده در یک تيم قرار می گرفتيم برد 
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این بازی ھا نشـان  بچه مسلمان ھا از مارکسيست ھا قطعی بود ، گاھی ما تعصب زیادی در

  .می دادیم و می پنداشتيم که ایمان در برابر کفر ایستاده است 

زندان در این دوره برای برخی دوره سازندگی و رشد بود و آنھا توانستند دروس حوزوی خـود را 

نيز توانستند تحصي.ت  )١(پی گرفته و به جایی برسانند ، آقای جواد منصوری و احمد منصوری 

  .د را در زندان به اتمام برسانند و دیپلم بگيرند متوسطه خو

_______________________________  

در شھر کاشان متولد شد ، او پـس از مھـاجرت خـانواده بـه تھـران  ١٣٢٦احمد منصوری فرزند ماشاءهللا در سال .  ١

طه وارد مدرسـه علـوی شـد و تحصي.ت ابتدایی را در دبستان نوشيروان به پایان رساند و برای طی تحصي.ت متوس

در جلسات انجمن اس.می دانش آموزان که در منزل آقا لطف هللا ميثمـی تشـکيل مـی شـد شـرکت  ١٣٤٠از سال 

او مدت کوتاھی نيز به ک.س ھای انجمن حجتيه رفت ولی به خـاطر حضـور در فعاليـت ھـای سياسـی از آنھـا  .کرد 

به حزب ملل اس.می دعوت مـی شـود ، پـس از کشـف حـزب در مھـر کناره گيری کرد ، بعد به ھمراه برادرش جواد 

  .سال زندان محکوم شد و توانست در زندان دیپلم خود را بگيرد  ٤دستگير و به  ٤٤سال 

در رشته علوم اداری در دانشگاه تھـران قبـول  ٤٨از زندان آزاد شد و در سال  ٤٧اسفند سال  ٢٩او پس از مدتی در 

توسط کميته مشترک ضد خرابکاری مجـدداً دسـتگير و پـس  ٥٢پرداخت ، او در خرداد سال  شد و به تحصي.ت عاليه

  .روز آزاد شد  ٢٠از حدود 

بـرای بـار سـوم دسـتگير  ٥٤از دانشگاه تھران فارغ التحصيل شد و در تيرماه سـال  ٥٢احمد منصوری در بھمن سال 

احمـد  .آزاد شـد  ٥٧سـرانجام در آبـان سـال  گشت و چون دعوت ساواک را برای ھمکـاری نپـذیرفت زنـدانی شـد و

زحمات و رنج ھای بسياری برای مبارزه با رژیم طاغوت متحمـل شـد و ) جواد و رضا ( منصوری چون دیگر برادرھایش 

در این راه ثابت قدم و استوار ماند ، پس از پيروزی انق.ب اس.می نيز خود را وقف سپاه پاسداران انقـ.ب اسـ.می 

  .ساخت 

  

  معه اس.می و کمون مارکسيستی در زندانجا
وجود داشت ، تصویری از یک جامعه اس.می بود ، ھر کس ھر چه  ٣آنچه که در زندان شماره 

را برای خود می خواست برای دیگری نيز می خواست و آنچه را که بـرای خـود نمـی پسـندید 

  .می شد  برای دیگری ھم نمی پسندید ، برادری و یگانگی در تمام سطوح دیده

از نظر مالی ھيچ وابستگی برای زندانی نبود ، زیرا که او ھر چه داشت با برادران خود تقسيم 

می کرد و اگر کسری ھم داشت از آنھا دریافت می کرد و این ھمان مدینه فاضـله ای بـود کـه 

آن  سال ھا به دنبالش بودیم ، زندان فرصتی بود که اندیشه جامعه اس.می را آزمایش کنيم و

  .را تحقق بخشيم ، جامعه اس.می یک آرمان و یک ھدف بود و زندان محل تجربه آن 

یار خود با پيشکسوتان ھيئت ھای مؤتلفه در ھم آميخته و جامعـه را  ٥٥حزب ملل اس.می با 

در برابر کمون مارکسيست ھا عينيت بخشيدند ، جامعه اس.می یـک ھيئـت اجرایـی داشـت 

عضـو بـود  ٥ه واسطه یک انتخابات تعيين می شدند ، ایـن ھيئـت دارای که ھر دو ماه یک بار ب

که ھر یک طی مسئوليت ھایی به مسائل مالی اعضا ، تھيه غذا و مایحتاج ، نظافت ، کسب 

  .رسيدگی می کردند .... اخبار ، برخورد با مسئولين زندان ، برخورد با سایر گروه ھا و 

یـا ) تومان در ماه  ٣٦( ود ، پول ھایی را که از زندان در جامعه اس.می داخل و خرج مشترک ب

از م.قات کنندگان می گرفتند درون یک چمدان می ریختند ، اسامی افراد عضو به ترتيـب روی 
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می × در اول ماه ھر کسی به آن مراجعه و جلو اسمش ع.مت . این چمدان نوشته شده بود 

  .گذاشتند 

د اوليه و سایر اق.م مورد نياز اعضا و زندانيان تھيه می شد از محل جمع آوری این پول ھا ، موا

تومـان بـدھی  ١٨٠٠، در نوبتی که من و شھيد عراقی در این ھيئـت انتخـاب شـدیم ، ھيئـت 

داشت که ما توانستيم با به کـارگيری برنامـه ای سـخت و ریاضـتمندانه ظـرف چھـار مـاه آن را 

  .پرداخته و بعد وضعيت غذا را بھبود دھيم 

بودنـد کـه در کمـون کـاری مشـابه  )١(مارکسيست ھا مشتمل بر توده ای ھا و گـروه نيکخـواه 

انجام داده بودند و به صورت ھفتگی یا ماھيانه از اعضـای خـود مبـالغی متفـاوت تحـت عنـاوین 

  .مختلف از جمله حق عضویت جمع کرده و صرف امور مربوط به اعضای خود می کردند 

________________________  

، مھنـدس احمـد منصـوری ) رھبـر گـروه ( شامل افرادی چون پرویـز نيکخـواه " یوش " گروه نيکخواه ، موسوم به .  ١

 ٢١با مرام و رویه ای مارکسيستی مائوئيستی به بھانـه دخالـت در حادثـه ... مقدم ، مھندس منصور پور کاشانی و 

قيقت قضيه این نبود ، چرا که رضا شـمس آبـادی سـرباز اما ح .و ترور شاه دستگير شده بودند  ١٣٤٤فروردین سال 

گارد شاھنشاھی از اعضای حزب مردم ایران شاخه کاشـان بـوده اسـت و تحـت تـأثير افکـار افـراد دیگـر حـزب چـون 

  . حسن شریف و احمد کامرانی تصميم فردی بر ترور شاه می گيرد 

ھم از این عمل مطلع مـی کنـد کـه بـا مخالفـت نيکخـواه و چون احمد کامرانی با گروه یوش ارتباطاتی داشته آنھا را 

مواجه می شود ، ولی با این حال رژیم پھلوی به خاطر مرام کمونيستی گروه نيکخواه با اتصاف این حادثه بـه آنھـا و 

نـام روسـتایی در شـمال ایـران اسـت کـه " یـوش "  .در یک اقدام تبليغی سعی بر بھره برداری سياسی مـی کنـد 

ا یوشيج نيز به شمار می رود ، گروه نيکخواه شرکتی را به این نام ایجاد کرده و تحت لـوای آن بـه فعاليـت زادگاه نيم

  .ھای سياسی خود می پرداختند 

   

مسلمان ھا ، مارکسيست ھا را نجس می دانستند و در روابط خود بـا آنھـا رعایـت طھـارت را 

ا نيـز بـرای ت.فـی در مواقـع گونـاگون می کردند ، این امر خوشایند مارکسيست ھا نبـود ، آنھـ

در حمـام بـه روی مسـلمان ھـا آب مـی پاشـيدند و یـا . مسلمان ھا را اذیت و آزار می کردنـد 

رعایت بھداشت و نظافت را در توالت ھا و دستشویی ھا نمی کردند ، حتی به صورت ایستاده 

  .در آفتابه ادرار می کردند 

حرکت ھا و فعاليت ھا ، ھماھنگی و مشارکت بود ، به البته گاھی بين این دو طيف در بعضی 

یاد دارم یک روز صبح آقای صنوبری که در حياط زندان خوابيـده بـود توسـط مـأموری از خـواب بـا 

سيلی محکمی در گوش مأمور نواخت و بعد با ھـم درگيـر در نتيجه  .حالت عصبانی بيدار شد 

  .شدند 

ين بچه مسلمان ھا و آنھا با? گرفت ، مارکسيسـت ھـا مأمورین دیگر نيز دخالت کردند ، نزاع ب

نيز به حمایت از مسلمان ھا وارد عرصه شدند ، پس از شدت گـرفتن دعـوا کمانـدوھا نيـز وارد 

استفاده کردند ، این ماجرا  )٢(ت ھا از تيزی و مارکسيس )١(صحنه شدند ، مسلمان ھا از چاقو 

  .ا به زندان انفرادی به پایان رسيد سرانجام با دستگيری چند نفر و فرستادن آنھ

__________________________  

چاقوی در اختيار مسلمان ھا از بيرون زندان و در داخل گونی برنج و یا حلب روغن و نظایر آن به داخـل زنـدان وارد .  ١

  .شده بود 
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      کردنـد کـه اصـط.حاً بـه آن زندانيان با سائيدن سنگ و شيشه و حتی آھن ، اشياء تيز و برنـده ای درسـت مـی .  ٢

  .                                   می گفتند که گاه بسيار خطرناک بود " تيزی " 

  

برای حفظ اميد و گریز از یکنواختی و پویـایی و احيـای روحيـه زنـدانيان ، گـاھی شـایعه فـرار از 

وجود درھای متعـدد ، دیوارھـای به خاطر  ٣زندان می پراکندیم ، با این که فرار از زندان شماره 

بلند و کثرت نگھبانان امری محال بود ، ولی مسئولين و مأمورین زندان آن را جدی می گرفتند ، 

ــدھا                      ــه بن چنــد روزی نمــی گذاشــتند کــه بچــه ھــا در حيــاط بخوابنــد ، از اول غــروب ھمــه را ب

  .می بردند 

فتند برای زندان تلویزیون بخرند ، آنھا این تصميم را با روزی مارکسيست ھا در کمون تصميم گر

مسلمان ھا در ميان گذاشته و آنھا را نيز به مشارکت در این کار ترغيب کردند ، ھيئـت اصـلی 

جامعه اس.می شروع کرد به جمع آوری پول از بچـه ھـا ، برخـی مـی پذیرفتنـد و کمـک مـی 

  . کردند و برخی ھم نه 

امر نبودند استد?ل می کردند که تلویزیون موجب اشتغال فکری و ذھنـی  آنھا که موافق با این

کاذب برای بچه ھا می شود ، آنھا را از مطالعه و اندیشيدن باز می دارد ، آنھا که موافق بودند 

می گفتند ما فقط برنامه ھای آموزنـده را نگـاه مـی کنـيم و از پخـش و تماشـای برنامـه ھـای 

  .مراقبت جلوگيری می کنيم  منفی و مخرب با کنترل و

بودم که این کنترل و مراقبت امکان پذیر نيست و بھتر است که از اول پی اش نرویم  معتقدمن 

، ھر چه در مخالفت با این عمل صحبت کردیم نتيجه ای نداد ، تا این کـه یـک روز اعـ.م کـردم 

  .که من ھم موافق خرید تلویزیون ھستم 

شـما چـه کـار داریـد ، مـن : " ت تغيير رأیم را پرسـيدند ، گفـتم دوستانی که متعجب بودند عل

منتظرم که تلویزیون وارد زندان شود ، آن وقت با زور و با پاره آجر مسئله را حل می کنم و ایـن 

کار نياز به این ھمه بحـث نـدارد ، فقـط بایـد خـود را بـرای چنـد روز انفـرادی آمـاده کـنم ، اھـل 

  ". خسارت دادن ھم که نيستم 

حرف ھای من به گوش ھواداران و موافقان رسيد ، آنھا جا زده و چند روز خرید خود را به تعویق 

انداختند ، آنھا به سراغم آمدند و گفتنـد کـه ایـن نظـر جامعـه اسـ.می اسـت و مـا بایـد از آن 

تبعيت کنيم ، به آنھا گفتم که تبعيـت مـن از جامعـه اسـ.می تـا جـایی اسـت کـه بـه وظـایف 

  .اعتقاداتم تعرض نشود  شرعی و

مأمورین زندان که از تعویق خریـد تلویزیـون بـا خبـر شـده بودنـد از نيکخـواه ، منصـوری مقـدم و 

فيروزی علت را سؤال می کننـد ، آنھـا ھـم شـرح مخالفـت و تھدیـد مـرا بـه آنھـا مـی دھنـد ، 

ش مـا منصوری که بين آن سه مارکسيست وضع بھتری داشت و به مسلمان ھا نزدیک بود پي

آمد و گفت که مأمورین گفته اند این حق زندانی است که تلویزیون داشته باشد ، شـما برویـد 

تلویزیون را بخرید ، ما حمایت تان می کنيم ، اگـر درگيـری ھـم پـيش آمـد مـا وارد صـحنه مـی 

  .شویم و از شما پشتيبانی می کنيم 

خریـد تلویزیـون ادامـه دھيـد آنھـا        منصوری توضيح داد که اگر شما به مخالفت خود در ارتباط بـا

از این اخت.ف سوء استفاده خواھند کرد ، خ.صه پس از کلـی آمـد و شـد و ارائـه ) مأمورین ( 
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مرا متقاعد به سکوت و آرامش کردند و به صحبت ھا و تحليل ھای مختلف و توجيھات گوناگون 

  .این ترتيب برای خرید تلویزیون اقدام کردند 

بـه صـورت ... ، نظافت اتاق ھـا و بنـدھا ، سـفره گسـتردن ، شستشـوی ظـرف و رفت و روب 

نفره تعيين می شـد ، جالـب ایـن کـه در ایـن  ٥نوبتی انجام می شد ، این نوبت توسط ھيئت 

تقسيمات و امور ھيچ کسی بر دیگری برتری نداشت ، ھمه در نوبـت ھـای مقـرر خـود در ایـن 

ی ما پذیرفته نبود که افراد روحـانی چـون آقـای انـواری و امور مشارکت می کردند با این که برا

  .حجتی کرمانی به این کارھا بپردازند ، ولی آنھا با اصرار خود عھده دار این وظایف می شدند 

نوع نگاه به زندگی در جامعه اس.می و تجربه موفق آن در زنـدان موجـب مانـدگاری و پایـداری 

سایر زندان ھا شد ، به طوری که در ھر زندان که چند  شاخصه ھا و خصایص آن در این زندان و

  .مسلمان حضور داشتند چنين جمعی را تشکيل و چنين برنامه ھایی را دنبال می کردند 

  

  " قصر" آزادی از 
مدت محکوميت افراد حزب ملل اس.می متفاوت بود ، به برخی ھـم تخفيفـاتی تخصـيص مـی 

آزاد می شدند که برخی پس از آزادی ... ھه ، یک ساله و ما ٦یافت ، از این رو افراد در فواصل 

  .با تجربه گرانی که داشتند به عرصه ھای مبارزه و فعاليت ھای سياسی باز می گشتند 

افرادی ھم بودند که به سراغ زندگی معمولی رفته و از صحنه سياسـت کنـار مـی کشـيدند ، 

ای مـالی و سـایر حمایـت ھـا بـه البته برخی ھم از طریـق کسـب و انتشـار اخبـار و کمـک ھـ

  .زندانيان ، خانواده ھای آنھا و مبارزین به صورت غير مستقيم فعاليت می کردند 

آبان جشن منحوس تاجگـذاری ، تعـدادی از پرونـده ھـا در اداره دادرسـی ارتـش  ٤به مناسبت 

مـن بـه ، تجدید نظر و مورد تخفيف قرار گرفـت و بـه موجـب آن تعـدادی از دوسـتان آزاد شـدند 

خاطر برخوردھای خشک و سرسختانه با مأمورین زندان ھيچگـاه انتظـار تخفيـف در محکوميـت 

نداشتم ، اما پرونده من نيز شامل تخفيف شده بود ولی بر اثر یک اشتباه به جای نام من نـام 

  .مشابه احمد احمدی ثبت شده بود 

ادی تعـدادی از دوسـتانم مطلـع وقوف بر این اشتباه خود مـاجرای جالـب دارد ، مـادرم کـه از آز

شده بود به زندان مراجعه کرده و می گوید که پسر من ھم محکوميتش اندازه کسانی بود که 

آزاد شده اند ، لذا با چندین مرتبه رفـت و آمـد او ، مسـئولين زنـدان متوجـه اشـتباه خـود مـی 

  .شوند 

یر ھشت فرا خواند ، او پس از مرا به ز ٤و  ٣یازدھم آبان ، سرگرد تيموری رئيس زندان شماره 

شـما یـک گـروه مسـلمان ھسـتيد ، مـن از ایـن کـه شـما ! ببين احمد : " کمی صحبت گفت 

مسلمان ھستيد خوشحالم ، بچه مسلمانيد ، معتقدید ، بچه ھای خوبی ھستيد ، اما من از 

ننـد ، تو یک خواھش دارم این بچه ھایی که آزاد شدند و رفتند بـاز دارنـد یـک کارھـایی مـی ک

ننوشتيد و آزاد شدید ، ولی من بھتان گفته باشم زود خودتان  هھيچ کدامتان ھم که ندامت نام

را به دردسر نيندازید ، به بچه ھا بگو یک خـورده دسـت نگھدارنـد ، تـا مـا ایـن بـر و بچـه ھـای  

اھيـد را بياوریم بيرون ، این بچه مسلمان ھا ھم بيایند بيرون ، بعـد ھـر کـاری مـی خو رجوان ت

  . "بکنيد 
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او پس از این صحبت ھا به خاطر اشتباھی که در ثبت اسـمم شـده و موجـب تـأخير در آزادیـم 

پـس از انتقـال مطالـب و  ١١/٨/١٣٤٦به این ترتيب من در تـاریخ .شده بود معذرت خواھی کرد 

  .توصيه ھای سرگرد تيموری به شھيد عراقی وسایلم را جمع کرده آزاد شدم 

قبال خوب و جالبی از مـن کردنـد ، گوسـفند کشـتند و شـربت و شـيرینی در اھالی محله است

خيابان توزیع کردند ، در دسته ھای چند نفره به دیـدنم مـی آمدنـد و خيلـی ع.قـه داشـتند از 

  . مسائل زندان و آنچه که در آنجا گذشته بود بدانند 

اسی در بين آنھا بـود ، که به خاطر حضور یک زندانی سيدر چھره ھای آنھا رضایتی می دیدم 

  .توضيح می دادم من نيز در حد اط.ع و آگاھی خود مسائلی را برای آنان به ویژه جوانان 

زندان با فضای خاص ، محدود و شرایط ویژه ، غم ھا و شادی ھای خود را داشت ، روابط حاکم 

، راھی که مـی در آن تأثير عميقی در بينش من گذاشت ، زندان فرصتی بود تا بيشتر به خود 

و برای رسيدن به تعادل فکری و سياسی ت.ش  مبيندیشرویم و آنچه که مرضی خداوند است 

  .کنم و با مسائل منطقی برخورد کنم 

فراگيری علوم قرآنی و آشنایی به مبانی اس.م از بزرگترین آثار و برکات این دوره بود ، وقتی از 

را بـر دوش مـی کشـيدم ، زنـدان ربه و افکـار تـازه زندان آزاد می شدم کوله بار سنگينی از تج

  .موجب بصيرت به اشتباھات و دریافت راه ھای رفع آنھا بود 

من بھترین روزھای عمرم را با بچه ھای حزب ملل اس.می سپری کردم ، گرچه در سال ھای 

ازه این دوره بعد به دفعات دستگير و روانه زندان شدم ، ولی از ھيچ کدام از این زندان ھا به اند

  .بھره و بار نبردم 

تبادل اط.عات و افکار ، اط.ع از اندیشه ھای غير اس.می به خصوص مارکسيسـتی ، وجـود 

تجربه و تحليـل ھـای مختلـف سياسـی ، بحـران ھـا و مشـک.ت ، مطالعـه وسـيع کتـاب ھـا ، 

بــرای وضــعيت جدیــدی در مــا بــه وجــود آورد و چراغــی شــد ... مباحــث تشــکي.تی و حزبــی و 

  .راھھای آینده ، ھر چند پر پيچ و خم و خطرناک 

  

  "بارش در کویر " 

  حزب هللا 
 کـه از )١( ، عبـاس آقـا زمـانی ١٣٤٦در ششم ماه مبارک رمضان که مصادف بود با اواخـر پـایيز 

دوستان حزب ملل اس.می بود به منزل ما آمد ، پس از احوال پرسی متـداول از مـن خواسـت 

ھر برویم تا مطالـب مھمـی را طـرح کنـد ، وقتـی از خانـه خـارج شـدیم دیـدم که به بيرون از ش

بـود بـا او نيـز  ١٧٠عليرضا سپاسی آشتيانی نيز در ماشين اسـت ، خـودروی عبـاس یـک بنـز 

  .س.م و عليک و رو بوسی کردم ، بعد راه افتادیم ، به کجا ؟ به من چيزی نگفتند 

________________________  
در تھران متولد شد ، وی تحصي.ت ابتدایی و متوسـطه را در  ١٣١٨شریف در سال مانی معروف به ابوعباس آقا ز.  ١

به دانشسرای تعليمات دینی رفت و ضـمن تحصـيل در دانشسـرا  ١٣٣٩دبيرستان تھران به پایان رساند ، او در سال 

در  ١٣٤٦ی دستگير و تا آبان سـال او نيز به خاطر عضویت در حزب ملل اس.م.به تدریس در مدارس مختلف پرداخت 

وی پس از آزادی بـه دانشـکده ادبيـات دانشـگاه تھـران راه یافـت و در رشـته زبـان عربـی بـه . زندان قصر به سر برد 
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در رشــته حقــوق  ١٣٤٩در ســال  .تحصــيل پرداخــت و پــس از اخــذ گواھينامــه مترجمــی بــه دانشــکده الھيــات رفــت 

س شـد ، او بـه ھمـراه احمـد احمـد و عليرضـا سپاسـی آشـتيانی در سـال اس.می موفق به اخذ دانشنامه ليسان

گروه موسوم به حزب هللا را پایه ریزی کرد و کـ.س ھـای آموزشـی قـرآن و زبـان عربـی در مسـاجد مختلفـی  ١٣٤٦

   .چون مسجد شيخ علی ، حاج امجد ، مسجد حضرت اميرالمؤمنين توسط او برپا شد 

درمان بيماری پدرش ھمراه وی به اتریش و آلمان رفت ، در این مسافرت با برخـی از به خاطر  ١٣٤٧او در اوایل سال 

اعضای کنفدراسيون و جنبش دانشجویی چپ و نيز اعضای سازمان الفتح آشنا شد و بعد از بازگشت بـه کشـور بـه 

در خاورميانـه رفـت و در برای ارتباط با انق.ب فلسـطين  ١٣٥٠او در سال  .انسجام و ھدایت گروه حزب هللا ادامه داد 

به ھنگام مراجعت در مرز بازرگان دستگير شد ، پس از سـه مـاه زنـدان و شـکنجه و پـس از فریـب دادن  ١٣٥١سال 

روز پيـاده  ٤ساواک و گرفتن حدود یک ماه مرخصی موفق به فرار شد ، او از طریق بيابان ھای جنوب شرقی پـس از 

د و از آنجــا بــه اروپــا رفــت و پــس از مــدتی بــرای ھمراھــی بــا انقــ.ب روی از طریــق زاھــدان وارد خــاک پاکســتان شــ

  .فلسطين و طی دوره ھای چریکی به لبنان عزیمت کرد ، مدت کوتاھی را نيز به خدمت حضور امام در پاریس بود 

وی در آستانه پيروزی انق.ب اس.می به ایران بازگشـت ، ابوشـریف از مؤسسـين کميتـه انقـ.ب اسـ.می و سـپاه 

پاسداران محسوب می شود ، او از مدافعين و ع.قمندان بنی صدر بـود و از طـرف وی بـه سـمت فرمانـدھی سـپاه 

پاسداران انق.ب اس.می منصوب شد که پـس از مـدتی بـه دليـل سـوء مـدیریت و حمایـت از بنـی صـدر مجبـور بـه 

بـه سـمت سـفير ارتقـا  ٦١در فروردین به سمت کاردار ایران در پاکستان منصوب و  ١٣٦٠او در شھریور .استعفا شد 

یافت ، پس از دو سال به مأموریت او پایان داده شد ، او پس از بازگشت مدتی در قم به تحصيل پرداخت ، ولی پـس 

   .از دوره کوتاھی به افغانستان رفت و از آن به بعد وضعيت او در ھاله ای از ابھام است 

ابوشـریف فـردی بسـيار : صوصيات عباس آقـا زمـانی چنـين مـی گویـد آقای احمد در حاشيه خاطرات خود در مورد خ

متدین ، تندرو و متعصب بود که ت.ش می کرد در تمامی امور بين دوستان خـود پيشـرو باشـد ، مقاومـت او در برابـر 

رد سختی ھا و مشک.ت کم نظير بود ، او بيشتر روزھای سال را با یک افطاری ناچيز چنان روزه می گرفت که بـه مـ

او در انجام امور بسيار افراط می کرد ، کم می خورد ، کـم مـی نوشـيد ، . شھرت یافت ) ھميشه روزه دار ( صومی 

کم می خوابيد و زیاد کار می کرد و زیاد کتاب می خواند ، از نظر قدرت بـدنی خيلـی قـوی و تنـد و فـرز بـود ، عبـاس 

ما در خيلی از مواقع چه در زندان و چه در بيـرون از  .و محکم سخت ، مانند درختی بود که در شوره زار رویيده باشد 

زندان نماز جماعت را به امامت او اقامه می کردیم ، او در زندان آرام و قرار نداشت ، گاھی خود بـرای فراگيـری زبـان 

ت مربـوط بـه او تمـام آیـا. و دروس اس.می نزد افراد دیگر می رفت و گاه به دیگـران جـامع المقـدمات درس مـی داد 

وجـود او بـرای مـا در زنـدان حکـم یـک دایـرة . جھاد را از قرآن استخراج و دسته بندی کرده و به دیگران مـی آموخـت 

او برای رسيدن به ھدف خيلی بی تاب بـود و در کارھـا از خـود عجلـه نشـان مـی داد ، .المعارف اس.می را داشت 

  .آباد کشاند این بی تابی و تند روی سرانجام او را به ناکجا 

  

در بين راه عباس آقا زمانی درباره این که ما چه بودیم ، چه کردیم و چه باید بکنيم صحبت کرد 

ما به زندان نرفتيم که تنھا چند نفر را بشناسيم و دوست شویم و یا تنھـا ! احمد : " ، او گفت 

  . ا تمام شده ببينيم روزه بگيریم و دعا بخوانيم و به زندگی عادی برگردیم و مسئله مبارزه ر

نه ما وظيفه مھمتر داریم و آن ادامه این راه و مبـارزه اسـت کـه بـه آن اعتقـاد داریـم ، تـا ظلـم 

  ... "ھست ما نيز ظلم ستيزی خواھيم کرد و 

خانه ھای زیادی وجود دارد ، ما  وارد جاده خاوران در شرق تھران شدیم ، در آن منطقه کوره پز

 رعی خارج شویم و روزه مان شکسته شود به نزدیکی یکی از کـوره پـزقبل از این که از حد ش

خانه ھا که در محلی دورتـر از جـاده اصـلی بـود رفتـيم ، در آنجـا سـاختمان مخروبـه ای وجـود 

  .می گفتند  )١(داشت که به آن زندان ھارون 
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______________________  

کيلومتری شرق تھـران بـر جانـب شـمال جـاده قـدیم  ١٢ر زندان ھارون بنای سنگی عھده آل بویه و سلجوقی د.  ١

  ) دایرة المعارف فارسی ، غ.م حسين مصاحب . ( خراسان نزدیک آبادی زندان ، واقع در دامنه کوھھای مسگرآباد 

  

و درختی رفتيم و نشسـتيم ، عبـاس پـس از کلـی در کنار آن متوقف شدیم و به کنار جوی آب 

ھا از زندان پيام داده اند که با رفتن از زندان کار تمام نشده  صغری و کبری چيدن گفت که بچه

شما ادامه دھنده راه کسانی ھستيد کـه در زنـدان و در زیـر شـکنجه ھسـتند ، بـرای  .است 

  .ھمراھی با آنانی که در زندان ھستند فعاليت خود را از سر بگيرید 

، اما این بار با حساب و کتـاب بيشـتر و  آقا زمانی تأکيد کرد که ما باید کار را دوباره شروع کنيم

  ....توأمان نيز خود سازی فردی را دنبال کنيم ، این آغاز راه است 

صحبت ھای عباس ، حرف ھای دل ما و دغدغه فکر مـا بـود ، ضـمن تأیيـد مطالـب او ھـر یـک 

غوت نظری دادیم ، قرار شد که تشکي.ت جدیدی با ھدف مبارزه با رژیم و براندازی حکومت طـا

  :و با مشی مسلحانه را طراحی و پياده کنيم و سه محور را در آن مد نظر داشته باشيم 

  .ادامه مبارزه با استفاده از تجربيات قبلی  .١

  .خود سازی فردی و جمعی و نيز کسب آمادگی برای رویارویی در ھر لحظه  .٢

 .اد لزوم ایجاد یک سازمان و تشکي.ت منسجم و تعيين چارچوب وظایف برای افر .٣

  : ما درباره این سه محور به بحث ھای خود ادامه داده و نتایج زیر را گرفتيم 

تشکي.ت باید از داشتن دفتر ، جا و مکان پرھيز کنـد ف تـا ماننـد حـزب ملـل اسـ.می  •

  .ھنگام خطر به سرعت افشا و کشف نشود 

یـزی ذھنـی و پرھيز از بر جای گذاشتن آثار مکتوب و اتکا به محتویات ذھنی و برنامـه ر •

  .حفظ دستورات و برنامه ھا 

دعـوت از مبــارزینی کــه از زنــدان آزاد شــده و یـا آزاد خواھنــد شــد ، بــرای پيوســتن بــه  •

  .تشکي.ت 

فـان حـزب « به این ترتيب ما سه نفر تشکي.تی را پایه ریزی کردیم که با استناد آیات شـریفه 

نام حـزب هللا را بـر  )٢٢/مجادلـه(» ھم المفلحون  ا? ان حزب هللا« و  )٥٦/مائده(» هللا ھم الغالبون 

  .آن نھادیم 

جلسات ما در فواصل معين تکرار می شـد ، در ھـر جلسـه فصـلی از فصـل ھـای آن بـه بحـث 

گذاشته می شد و با پيوستن افرادی مانند جواد منصوری ، احمد منصوری ، جمال نيکو قـدم ، 

  .اسی گسترش و عمق می یافت عباس دوزدوزانی ، محمد مفيدی و محمد باقر عب

در جلسات حزب هللا مقرر شد که ھر کسی برای خود شغلی دست و پا کند تا به ایـن ترتيـب 

. ھم پوششی برای فعاليت ھایش باشد و ھم بودجه مالی برای خود و تشکي.ت فراھم کنـد 

ه و درخواست مراجع ١٠از این رو من بعد از ماه مبارک رمضان به اداره آموزش و پرورش منطقه 

  .مرا به وزارتخانه ارجاع دادند  آنھا تقاضانامهکردم ، بازگشت به شغل قبلی ام را 

بعد از چند روز برای پيگيری نامه ام به دبيرخانه وزارت آموزش و پـرورش رفـتم ، از آنجـا مـرا بـه 

کنـاره اتاق دیگری فرستادند ، در این اتاق سه نفر پشت یک ميز نشسـته بودنـد ، آنھـا د?یـل 
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در ایــن مــدت کجــا             گيــریم از آمــوزش و پــرورش و علــت رجــوع مجــددم را پرســيدند و گفتنــد کــه

  .وده ام ب

گفتم که به خاطر رفتن به زندان از ھمکاری بـا ایـن وزارتخانـه بـاز مانـدم و ایـن مـدت را ھـم در 

ار دارم ، یکی از آنھـا زندان بودم و ا?ن ھم می خواھم به زندگی عادی خود برگردم و نياز به ک

شـما را بـه خـاطر مـاده یـک یعنـی : " که گویا از ماوقع و مسائل مـن مطلـع و آگـاه بـود گفـت 

سـال محروميـت اجتمـاعی داریـد و  ٥مقدمين عليه امنيت کشور دستگير کردنـد و حـا? شـما 

  ."وید ، البته راھھایی وجود دارد نمی توانيد به در ھيچ کار دولتی مشغول ش

شما به اینجا بر می گردید ، ولی باید برای ما مشخص کنيد : " که چه راھی ؟ گفت  پرسيدم

که در اینجا چه کسانی سرو گوششان می جنبد ، کار زیادی نيست ، شما فقط معرفی مـی 

  ."کنيد ، ما ھم فقط آنھا را کنترل می کنيم تا منحرف نشوند 

نه بابا ، ما این کاره نيستيم ، : " ، گفتم  من که از ھمان اول فھميده بودم آنھا چه می خواھند

اگر خواستيد ما را به ھمان شغل معلمی برگردانيد وگرنه ما اھل کار نيستيم ، نھایت ایـن کـه 

  ."در خانه می مانيم و می خوریم و می خوابيم 

آنھا نتوانستند مرا به ھمکاری با خود راضی کنند و من ھم که از اقدام خود برای بازگشـت بـه 

عباس آقا زمانی توانسته بود در کـ.س ھـای غيـر . شغل معلمی نتيجه ای نگرفتم ، برگشتم 

نيـز وارد  )١(رسمی در مدارس و مسـاجد خـود را مشـغول کنـد و عليرضـا سپاسـی آشـتيانی 

  .دانشگاه شده بود و تنھا من بيکار و ب.تکليف بودم 

_______________________  

در آشتيان اراک متولد شد ، او پس از طـی تحصـي.ت  ١٣٢٣زند ابوالقاسم در سال عليرضا سپاسی آشتيانی فر.  ١

توسط اصغر قریشی به حـزب ملـل اسـ.می  ١٣٤٣وی در سال . ابتدایی و متوسط وارد دانشکده ھنرھای زیبا شد 

  .به اتھام فعاليت در حزب ملل و اقدام عليه امنيت کشور دستگير شد  ١٣٤٤جذب شد و در سال 

پس از آزادی از زندان به ھمراه احمد احمد و عباس آقا زمانی گـروه حـزب هللا را پایـه ریـزی کـرد و بـه  ١٣٤٦ل در سا

او در این سالھا توانست تحصي.ت نيمـه . ت کرد درنوشتن درس ھای سياسی و گزارش ھای تحليلی برای گروه مبا

  . کاره خود را به اتمام برساند 

جذب سازمان و در مـرداد مـاه  ١٣٥٠در سال ) منافقين( در سازمان مجاھدین خلق او پس از ادغام سازمان حزب هللا

در اجرای طرح ترور سرتيپ طاھری با محمد مفيـدی و محمـد بـاقر عباسـی ھمکـاری کـرد ، وی پـس از  ١٣٥١سال 

  .دستگيری آن دو نفر به زندگی مخفی روی آورد 

بسيار بلند پرواز و خود بزرگ بـين ، مغـرور و گسـتاخ بـود ، او ، تندرو و احساساتی و  تندخوسپاسی آشتيانی فردی 

بـه عضـویت کـادر  ١٣٥٣به خاطر تندی و جدیت خود در کارھـا مراتـب سـازمانی را بـه سـرعت طـی کـرد و در سـال 

با اع.م تغيير ایدئولوژی به رھبری تقی شـھرام خـط انحـراف  ١٣٥٤در سال . مرکزی سازمان مجاھدین خلق در آمد 

ود و به آنھا پيوست و ھمراه منحرفين دیگر به تصفيه و کشتار افرادی که این تغيير را نپذیرفتـه بودنـد دسـت زد را پيم

به فعاليت مخفی خود در گروه تقی شھرام موسوم به سازمان پيکـار در راه آزادی طبقـه کـارگر ادامـه  ٥٧او تا سال .

  .داد 

 ١٣٦٠ه ضـدیت و مخالفـت خـود بـا نظـام پرداخـت و در اواخـر سـال بعد از پيروزی انق.ب به صورت آشکار و افراطی ب

دستگير شد ، او در این دوره بازداشت به مقدسات اس.می اھانت کرد و روزھایی پـر از درگيـری و ھيـاھو داشـت و 

  .حتی به درگيری با پاسداران پرداخت ، وی روزی ھنگام فرار توسط زندانبانان اوین کشته شد 
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در حالی که از این وضعيت خسته شده بودم و حوصله ام سر رفته بود ،  پس از گذشت مدتی

روزی برادرم پرسيد که احمد با?خره چه کار می خواھی بکنی ؟ آیا می خواھی کار بکنـی یـا 

  ! چرا که نه : نه ؟ گفتم 

فردای آن روز دست مرا گرفت و به کارخانه قوطی سازی محمدی واقـع در جنـوب تھـران بـرد ، 

ھدی مرا به آقای وجيه هللا محمدی رئيس و صاحب کارخانه معرفی کرد و گفت کـه تـازه حاج م

  .از زندان آزاد شده و بيکار است 

از او خواست که در کارخانه کاری به من بدھد ، آقای محمدی که انسانی بزرگـوار و مسـلمان 

ز اسـتخدام مـن بود و به دنبال افرادی متدین ، درست و صادق برای کارخانه اش مـی گشـت ا

  .استقبال کرد 

به این ترتيب من در اداره حسابداری مشغول به کار شـدم ، پـس از مـدتی کوتـاه دریـافتم کـه 

رئيس حسابداری خ.ف ھایی را در ثبت حساب ھا و تنظـيم صـورت ھـای مـالی مرتکـب مـی 

.عـات شود ، ولی چون تازه وارد بودم عکس العملی از خود نشان ندادم و سکوت کـردم تـا اط

  .بيشتری به دست آورم 

تومان عایدم می شـد کـه بخشـی از آن را بـه حـزب هللا و  ١٨از کار جدید درآمدی حدود روزانه 

  . بخشی را ھم به خانواده تخصيص می دادم 

  

  آموزش در حزب هللا
برای حضور آگاھانه در روند مبـارزه و لـزوم کسـب آمـادگی کـافی مـا نيـاز بـه آمـوزش و تمـرین 

برنامه ای آموزش ھا و تمرینات رزمـی و تيرانـدازی را در حـوالی ھمـان ، از این رو طی داشتيم 

  .کوره پز خانه ھای جاده خاوران دنبال کردیم 

البته برای این که ھم انسان و حيوان از تمرین تيراندازی ما مصون بماننـد و ھـم ایـن کـه در آن 

بـه ) ریف و سپاسـی آشـتيانی مـن ، ابوشـ( محيط ایجاد شـک و شـبھه نکنـيم ، سـه نفـری 

  .جاھای خيلی پرت و دور از دید می رفتيم 

در برنامه ای دیگر عباس آقا زمانی ک.س ھای آموزش زبان عربی را ابتدا در مسجد حاج امجد 

واقـع در خيابـان کـارگر ، ( و بعد در مسجد حضرت اميرالمـؤمنين ) ) ع(واقع در ابتدای پل امامزاده معصوم ( 

راه انداخت ، این ک.س ھا با سبکی جدید و به صورت رایگان برگزار می شد و در ) ت خيابان نصـر

_ بيشتر آیات جھاد _ حاشيه آن آقا زمانی از شاگردان ک.س ھا می خواست که آیاتی از قرآن 

  .را از حفظ شوند 

آیت هللا موسوی اردبيلی امام جماعت مسجد حضـرت اميرالمـؤمنين بـا ایـن کـه مـی دانسـت 

اس زندانی سياسی است ، ع.وه بر موافقت با برگزاری این ک.س ھا ، ھزینه ھـای تبليـغ عب

پس از آن ک.س ھا معرفـی و .این ک.س ھا در روزنامه ھا را با بودجه مسجد متقبل شده بود 

  .گسترش یافت 

 ، جواد منصوری و عباس دوزدوزانی نيز ک.س ھـای دیگـری را )١(پس از مدتی جمال نيکو قدم 

و ) ع(ه طبقه وابسته به مسجد حضرت امير عھده دار شدند ، این ک.س ھا در ساختمانی س

  .در جنب آن دایر بود 
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________________________  

متولد شد ، او ھنگـام دسـتگيری آموزگـار چنـد مدرسـه در  ١٣٢٥سيد جمال نيکو قدم فرزند سيد کمال در سال .  ١

  .سال حبس مجرد محکوم شد  ٤ظر حزب ملل اس.می به تھران بود ، وی در دادگاه تجدید ن

  

من در بعضی از این ک.س ھا به عنـوان شـاگرد و مسـتمع شـرکت مـی کـردم و نقـاط قـوت و 

البتـه کـار . ضعف آنھا را می نوشتم و بعد آنھا را در جلسه مرکـزی حـزب هللا طـرح مـی کـردم 

  .زه برای عضویت در حزب هللا بود اصلی من در این ک.س ھا شناسایی افراد شاخص و با انگي

  : ما با این نحوه عمل و به کارگيری این شيوه سه ھدف را دنبال می کردیم 

  .تبليغات و سازندگی که ھمان کار فرھنگی بود  .١

  .شناسایی ، جذب و دعوت از افراد به حزب هللا  .٢

  .اداره و بھره برداری از توانایی ھای افراد  .٣

ش برخی دوستان و مدرسان در این ک.س ھا به نحوی بود کـه آنھـا استفاده ما از تجارب و دان

بی آن که متوجه شوند برای تشکي.ت سياسی فعاليت می کردند ، البته نيت آنھا خالص و به 

  .خاطر خدا و رضای او بود 

سرپرستی کل ک.س ھا به عھده آقا زمانی بود و حضور او رونق زیادی به ک.س ھا می داد ، 

و در گرما گرم برگزاری ک.س ھـا پـدر وی بـه سـختی بيمـار شـد ، پزشـکان  ٤٧سال در اوایل 

  .ع.ج پدر عباس را تنھا درمان در خارج از کشور دانستند 

مقدمات سفر او آماده شد و از آنجا که می بایست کسی ھمراه وی می رفت ، عباس کـه بـا 

شک.تی برای خروج داشت ، اما ولی م. زبان آلمانی آشنایی داشت آماده رفتن به آلمان شد 

آیت هللا موسوی اردبيلی از برخی مسئولين وقت که جزء ھيئت امنای مسجد بودند برای رفـع 

  .حصر عباس کمک گرفت و به این ترتيب عباس از کشور خارج شد 

افـرادی چـون حسـين این سفر دو ماه طول کشيد ، او توانسـت در آلمـان بـا سـازمان الفـتح و 

 که دارای گرایش ھـای چـپ و مارکسيسـتی بودنـد ارتبـاط برقـرار  )١(ماسالی رضایی و حسن 

چریکی او اط.عات جامعی در خصوص چگونگی اعزام افراد به لبنان برای طی دوره ھای . کند 

و نيز خانه ھای امن اروپا و آسيا و راھھای مطمئن برای پيوستن به مقرھای آموزش نظامی به 

  .دست آورد 

_____________________  

و حسين رضایی از اعضای اصلی و فعال کنفدراسيون جھانی و دانشجویان ایرانی و جبھه ملـی حسن ماسالی .  ١

) ١٣٤٨دی مـاه (و دھـم ) ١٣٤٣دی ماه (چھارم ) ١٣٤٢دی ماه (حسن ماسالی در کنگره سوم . ایران در اروپا بودند 

  .ان کنفدراسيون انتخاب شدند و حسين رضایی در کنگره دھم به عنوان اعضای ھيئت دبير

به ھمـراه دکتـر ھلـدمن در مـأموریتی از طـرف سـازمان عفـو بـين الملـل شـعبه اتـریش بـرای  ١٣٤٩رضایی در سال 

ھر دو به ساواک احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند و در پـی . رسيدگی به وضع زندانيان سياسی به ایران وارد شد 

  .در زندان به سر برد  ١٣٥٧ضایی دستگير محاکمه و زندانی شد و تا بھمن سال آن دکتر ھلدمن از ایران خارج و ر

  ) ک کنفدراسيون جھانی ، حميد شوکت. ر (  

  

سفر عباس آقـا زمـانی بـه آلمـان و در پـی آن سـفر سـعيد محمـدی فـاتح بـه آنجـا بـرای مـن      

  .گرفتاری ھایی به وجود آورد 
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  سفر سعيد محمدی فاتح به خارج از کشور
سعيد محمدی فاتح فرزند آقای وجيه هللا محمدی فاتح ، صاحب کارخانه قوطی سازی بود کـه 

سـعيد . من در کارخانه با او آشنا شدم ، رفته رفته این آشنایی تبدیل به دوستی عميق شـد 

. جوانی پرشور و حرارت و متدین بود که به مسائل انق.بی و مبارزاتی ع.قـه نشـان مـی داد 

  .و چه تجربيات و اط.عاتی دارم   که بداند در زندان چه بر سر من آمدهتمایل داشت 

او برای رسيدن به این آرزو در ھر فرصتی به سراغم می آمد و از زندان و مبارزه سؤال می کرد 

، من نيز بيشتر از اعتقاد و بينش در مبارزه برای او می گفتم ، انگيزه و تعھد سعيد برایم جالب 

  .بود 

ز خ.فکاری و حساب سازی رئـيس حسـابداری کارخانـه خسـته شـده بـودم ، توسـط من که ا

سعيد از حسابداری خارج شده و به محـيط کـارگری کارخانـه وارد شـدم ، کـار مـن در قسـمت 

  .کنترل و بارگيری بود ، به این ترتيب ارتباطاتی با سایر کارگران نيز پيدا کردم 

حزب هللا را به سعيد بشناسانم ، او را بـه کـ.س پس از گذشت مدتی بدون این که تشکي.ت 

او نيز جذب این کـ.س ھـا شـد و معتقـد بـود کـه عبـاس . ھای عباس آقا زمانی معرفی کردم 

  .استادی توانمند و با سواد است 

سعيد وقتی متوجه سوابق مبارزاتی عباس شد بيشتر به او وابسته و ع.قمنـد شـد ، انگيـزه 

او بـدون . د موجب شد تا رشد کرده و بسط فکری و اندیشه ای بيابد زیاد و روحيه پرشور سعي

این که بخواھد جزو حزب هللا شده بود ولی خود نمی دانست به طوری که پـس از دسـتگيری 

  .ھيچ مطلبی در خصوص حزب هللا نداشت که بگوید 

رد ، ساله شاھنشاھی می ک ٢٥٠٠رژیم چند سالی بود که خود را آماده برگزاری جشن ھای 

ما در حزب هللا از این حرکت رژیم آگاه شدیم ، پس از جلسات و مباحـث بسـيار بـه ایـن نتيجـه 

بـرای ایـن . رسيدیم که باید به نحوی عليه این جشن ھـا عمليـات کـرده و بـه آن ضـربه بـزنيم 

منظور بـه دنبـال تـدارکات و برنامـه ھـای خـاص از جملـه ھمـان آمـوزش ھـای رزمـی و تمـرین 

  . مر آمدیبتيراندازی 

گرفـت کـه در نمایشـگاه ، صاحب کارخانه قوطی سازی تصميم  ٤٧در این بين و در اواخر سال 

در ژاپن شرکت کرده و از آنجا دستگاه ھای جدیـد خـط توليـد وارد کنـد ، او بـه " ازاکا " صنعتی 

سعيد که به مسـائل سياسـی جنـبش . سعيد پيشنھاد کرد که در این نمایشگاه شرکت کند 

نھضت ھای اس.می و سرنوشت فلسطين و مبـارزه بـا اسـرائيل ع.قمنـد بـود ، پـس از ھا و 

  .مشورت با ما این پيشنھاد را پذیرفت 

ھدف ما از ترغيب سعيد برای شرکت در این نمایشگاه ، خروج او از کشور و رفـتن بـه آلمـان و 

صول به این ھـدف ح. بعد پادگان ھای آموزشی لبنان برای کسب تعليمات نظامی و رزمی بود 

ساله  ٢٥٠٠و آشنایی با س.ح ھای جدید و سنگين عمليات ما را در ضربه زدن به جشن ھای 

  .تسھيل می کرد 

ھنگام رفتن سعيد به خارج از کشور من سرباز بودم و در سمنان به سر می بـردم و ھفتـه ای 

سر مسائل بينشی و  با این حال فرصت را برای صحبت با سعيد بر. یک بار به تھران می آمدم 
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دوسـتان ھـم کـار شـدید و فشـرده ای از لحـاظ فکـری روی او . اعتقـادی از دسـت نمـی دادم 

  .شروع کردند 

عباس آقا زمانی که خود تازه از آلمان برگشته بود ، آدرس حسين رضایی و حسـن ماسـالی و 

ز جاسـازی آن در تـه اماکن امن را به ھمراه یک توصيه نامه در اختيار سعيد قـرار داد ، او پـس ا

ساک عازم کشور ژاپن شد ، من به ھمراه خانواده اش به فرودگـاه رفـتم و پـس از اطمينـان از 

  .خروج وی بازگشتم 

محمدی فاتح پـس از پایـان نمایشـگاه صـنعتی ازاکـا و انجـام دادن سـفارش ھـای پـدر از آنجـا 

که به سـ.مت بـه آلمـان مستقيم به آلمان رفت ، ما از طریق محمد برادر سعيد مطلع شدیم 

  .رسيده است 

من برای این که از اوضاع سعيد مطلـع باشـم بـا محمـد محمـدی فـاتح بـرادر کوچـک وی طـرح 

محمد نيز فردی خوب ، فھيم ولی بی تجربه بـود ، او آخـرین اخبـار مربـوط بـه . دوستی ریختم 

  .برادرش را به من انتقال می داد 

ی تجربگی با نام مستعار محمد بھتاش شروع به مکاتبـه ع.وه بر این خود سعيد ھم از روی ب

با من کرد ، من تا می توانستم جواب نامه ھا را نمـی دادم ، ولـی برخـی مواقـع ?زم بـود کـه 

  .از این رو از نام مستعار صمد برای مکاتبه استفاده می کردم . پاسخی برایش بفرستم 

به سراغ آدرس ھـایی کـه آز آقـا زمـانی ) ١٣٤٧در اواخر سال ( سعيد پس از رسيدن به آلمان 

گرفته بود رفت ، در شب اول موفق به یافتن حسين رضایی نشد ، ولی با فردی دیگر که خـود 

  .را دوست حسين رضایی معرفی کرده بود مواجه شد 

او که به سفر سعيد مشکوک شده بود با فراست و زیرکی خاصی اعتماد سعيد را جلب کرد ، 

. او را خورد و به افشای اسرار و اھداف خود و رابطينش در خارج پرداخـت و محمدی فاتح فریب

سعيد از روی بی تجربگی حتی افکار و بينش خود را در اختيار آن فرد قرار داد و تشریح کرد که 

  .چگونه به ازاکا و بعد برای چه منظوری به آلمان آمده است 

  معلوم شد که . ن دوستی را تکذیب کرد فردای آن شب که حسين رضایی او را دید وجود چني

به این ترتيب در ھمان روزھای اول ھـدف . او از مأمورین ساواک در خارج از کشور بوده است   

  .و انگيزه سفر سعيد محمدی فاتح برای ساواک افشا شد 

 ساواک که از آن تاریخ و در مراحل بعدی تمام حرکات او را تحت نظر گرفت ، سعيد از آلمـان بـه

  .لبنان رفت و دو سال دوره ھای مختلف نظامی و چریکی را طی کرد 

  

  اعزام به سربازی ، پادگان کرج
يـت رو مدت این معاف،  از معافيت موقت برخوردار بودم ، به خاطر کفالت پدرمسال  ٧من حدود 

را بـرای آنھـا پرونـده مـ . کـردممراجعـه به اداره حوزه نظام وظيفه آن  برای تمدید،  به اتمام بود

گفتنـد  و ". سـرباز" : وی آن نوشـتندر در آنجا آنھا با خط قرمز بر. ارجاع دادند بررسی به دادگاه

  . تان خدمت کنيد که شما بروید به مملکت

م بایـد معـافيتم تمدیـد یـا دائـ سال پيرتر شده است ، ٧برای آنھا دليل آوردم اکنون که پدر من 

 نمی دانم ؟ حا? برای چهز دست ما کاری ساخته نيست ، گفتند اولی آنھا نپذیرفتند و  شود ،
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تصميم  زندان و محکوميت کيفری من و دخالت ساواک در این حتما?ً ولی حدس می زنم که ا !

  . مؤثر بوده است گيری

مـن ھـم در  ، و عبـاس آقـا زمـانی بـه دانشـگاهھر حال با رفتن عليرضا سپاسی آشـتيانی به 

سـپاھی تـرویج مرا بـه یگـان  در روز تقسيم . بازی اعزام شدمبه خدمت سر ١٣/٧/١٣٤٧تاریخ

  . آبادانی و مسکن در پادگان کرج فرستادند

در ایـن پادگـان از ھمان روزھای اول با خود عھد کردم که فعاليتھای مبارزاتی خود را محتاطانـه 

د معتقد و سعی کردم وجاھت خود را حفظ کرده و افراادگان بودم در مدتی که در پ . دنبال کنم

  . سياسی را شناسایی کنم

ای  کـه در یکـی از روزھـای زمسـتان واقعـه تا ایـن ، ھای مختلف می گذشت روزھا با آموزش

ماشـه ای آمـد و ھمـه  سان دیدن بود که ناگھان صـدای چکانـدنتيمسار در حال  . اتفاق افتاد

   . تکان خوردند و آرام خندیدند

معلوم شد که اسـلحه او ،  گم کرد و رنگ از رویش پریددیدیم یکی از بچه ھا دست و پایش را 

آمـد و از آن طـرف افسـر دیگـری  . چکيده اسـت در ضامن نبوده و با اصابت انگشتش به ماشه

   . سيلی محکمی به گوش سرباز خاطی زد

 " ؟ چرا می زنی"  : از مشاھده این صحنه و شرمندگی آن سرباز خيلی ناراحت شدم و گفتم

پس از برنامه سان بـه سـراغ افسـر یگـان برخورد بيشتر از این مناسب ندیدم ،  شرایط را برای

این درست نبود که افسر دیگری بياید  ، در جایی که شما حاضر بودید"  : خودمان رفتم و گفتم

و این توھين به شماست  شما سرگرد ھستيد و او سروان،   سرباز یگان شما بزندو به گوش 

    ". بھتر بود خود شما این کار را می کردید سرباز برخوردی شوداگر قرار بود با آن ، 

ورد و تضادی ھم بين آنھا پيش آمد گویا برخسرگرد را عليه سروان تحریک کردم ،  به این ترتيب

خود را . این رویداد و اط.ع سربازھا از اقدام من ، آنھا نسبت به من خوش بين شدند پس از ، 

  .دل می کردند به من نزدیک کرده و درد 

در این فضا بود که مباحث فکری و اعتقادی و بعضاً سياسی را با آنھا در ميـان مـی گذاشـتم ، 

و اھدافم برسم ، ولی بعدھا بسياری گرچه مدت این دوره کوتاه بود و من نتوانستم به مقاصد 

  .از این افراد را در خط مبارزه دیدم 

انتخاب کرده بود ، او آدم بـدخلق و بـی ادبـی بـود  فرمانده یگان برای دسته ما ، سر دسته ای

بچه ھا از اعتراض به او می ترسيدند چون به زندان و تنبيه تھدید که بچه ھا را اذیت می کرد ، 

  .می شدند 

تا این که صبر من لبریز شد ، با ھماھنگی سربازان یک درگيری تصنعی ایجاد کردیم ، فرمانـده 

من فرمانده گروھان ھستم و به جای : " اختمان جمع کرد و گفت گروھان افراد را در کریدور س

: " بعـد پرسـيد  ."پدر شما ھستم ، این چه کاری است که می کنيد ، چرا آشـوب مـی کنيـد 

  ..... "دارد ؟ اعتراض تان چيست ؟ چه کسی اعتراض 

د مـن اعتـراض دارم ، مگـر شـما نمـی گویيـ: " دیدم ھمه ساکت شدند ، بلنـد شـدم و گفـتم 

فرمانده گروھان ھستيد و به جای پدر ما ھستيد ، شما چطور پـدری ھسـتيد کـه نمـی بينيـد 
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این فرمانده دسته چطور فرزندان شما را اذیت و آزار می کند ، فحش و ناسزا می گویـد و بعـد 

  ..."تھدید به زندان و تبعيد می کند و 

ودند و مطالب مرا تأیيد کردند با صحبت ھای من بقيه ھم جرأت پيدا کرده و لب به اعتراض گش

از این به بعد تو سر دسته : " گفت . ، فرمانده گروھان به من اشاره کرد و گفت بيا جلو ، رفتم 

نه جناب سرگرد من برای این کـار اعتـراض نکـرده ام و بـرای ایـن کـار ھـم : " گفتم ." ھستی 

  ."، من فرد بھتری را معرفی می کنم ساخته نشده ام 

ز بچه ھای باھوش و زرنگ را معرفی کردم ، او ھم مشروط بر این کـه مـن معـاونش بعد یکی ا

باشم پذیرفت ، بعد از این ماجرا بين من و سر دسته جدید رابطه خوبی برقرار شد ، او مـرا در 

  .کارھا آزاد می گذاشت و کاری به کارم نداشت 

ان را سـوار کـاميون نظـامی مـی بعضی از صبح ھا در پادگان کرج افراد را به صف کـرده و بيمـار

در  )امور اداری و بھـداری و درمـانی پادگـان کـرج در پادگـان فـرح آبـاد متمرکـز بـود (کردند و به پادگان فرح آباد 

  . تھران می بردند 

من یک قدم جلو آمدم ، بـاز ! " احمد احمد : " در یکی از این روزھا فرمانده گروھان آمد و گفت 

سـرش را بـه گوشـم نزدیـک کـرد و ! " بلـه ، جنـاب سـرگرد : " گفـتم " ! احمد احمد : " گفت 

خواسته اند ، به کسـی  )اداره اط.عات و امنيت ارتش(  ٢تو را به رکن ! آھسته گفت که می دانی 

  .چيزی نگو 

راستش : " ، بعد از من پرسيد  ٢بعد گروھبانی را صدا کرد و آرام به او گفت که این را ببر رکن 

مـن : " گفـتم . " نه یک کاری کـرده ای : " گفت . گفتم که ھيچی " چکار کرده ای ؟  را بگو تو

چند سال از سربازی معاف بودم ، ولی بعد گفتند باید به سربازی بروی ، مـن شـکایتی کـردم 

که اینھا حق مرا ضایع کرده اند و برای معافی دادن حق حساب می خواھند و مـن ایـن پـول را 

  . "ندارم 

سرگرد پيدا بود که از گفته ھای من تعجب کرده است ، ولی با شک و ابھام سرش را  از چھره

دیـوار و  وارد راھرویی شـدم کـه یـک طـرف آن ٢در ساختمان رکن . به نشانه پذیرش تکان داد 

مـرا بـه . از روزنه ای داخل اتـاق ھـا را مـی شـد دیـد . طرف دیگرش چند اتاق در کنار ھم بود 

  .ند و گفتند که اینجا منتظر باش مقابل یک اتاق برد

در این راھرو سکوت عجيبی بود ، فقط گاھی یکـی دو نفـر وارد اتـاق شـده و پـس از دقـایقی 

از . خارج می شدند ، انتظار من نزدیک به دو ساعت طول کشيد ، وضعيت ک.فه کننده ای بود 

  .آن ھمه سکوت خسته شدم 

س.م داده و احتـرام نظـامی بـه جـای آوردم ، یکـی  ناگھان از جا بلند شده و وارد اتاق شدم ،

ھيچی ، ا?ن دو ساعت است که مرا اینجـا آورده ایـد ، دیگـر از ایـن : " پرسيد که چيه ؟ گفتم 

  ."ھمه انتظار خسته شده ام 

شما از طریق فرمانـده ام بـه اینجـا ! من چه می دانم : " گفتم " چه کار کرده ای ؟ : " پرسيد 

." ف.نـی : " گفـتم " این سر دوشی را چه کسی بـه تـو داده ؟ : " گفت . " د احضارم کرده ای

  ."خب بکنيدش ." صدایش را بلند کرد و گفت که بی خود داده اند ، گفتم 



 ٩٠

یکـی دیگـر از آنھـا بـه . او تند شد ، من ھم تند شدم ، البته تمام اینھا صحنه سازی آنھـا بـود 

من پيش او رفتم ، به نشانه احترام .: ف بياورید اینجا شما تشری! سرکار احمد : " آرامی گفت 

  ! " بفرما بنشين : " از جایش بلند شد و گفت 

او شروع به احوالپرسی و دلجویی . من ھم که از انتظار طو?نی خسته شده بودم ، نشستم 

ه است ، فھميدم که اینھا ھمه نقشکرد ، دیدم لحن بيان او با آن فرد اولی کام.ً فرق می کند 

مـن ھـم . سؤا?ت مقدماتی از وضـعيت سـربازیم بـود . او پنداشت که با من کنار آمده است . 

  . جواب دادم 

بعـد سـؤا?تی راجـع بـه حـزب ملـل " تـو یـک زمـانی زنـدانی بـودی ؟ ! احمـد : " گفت ناگھان 

م من جواب ھای مشخص و معلومی داد. پرسيد ... اس.می ، مدت محکوميت ، تاریخ آزادی و 

  " آیا کسی از سربازھا از گذشته تو مطلع ھست ؟ : " او پرسيد . 

دوره ای در گذشته بود که تمام شده و رفته ، جـورش را . گفتم که نه ، لزومی ندارد که بدانند 

یـادت ! احمـد : " او گفـت . ھم کشيده ام و به زندان رفته ام ، ا?ن ھم کاری با گذشته نـدارم 

سـایه بـه سـایه دنبالـت ھسـتيم ، دیـدی کـه ا?ن چطـور بـه اینجـا ) انپادگـ(باشد ما در آنجـا 

  ."خواستيمت ، بعد ھم می توانيم و بدان که ھميشه تحت نظر ھستی 

من کاری نمی کـنم و نکـرده ام کـه بترسـم و گرنـه تـا ا?ن چنـد بـار مـرا احضـار مـی : " گفتم 

داری بـه شھرسـتان دیگـری  ما ھم مـی خـواھيم ھمـين را بگـویيم ، تـو ا?ن: " گفت ." کردید

اگـر : " گفـتم . " اعزام می شوی ، پس مواظب خودت باش ، ما قدم به قدم دنبالـت ھسـتيم 

  ."شما ھم نمی گفتيد خودم می دانستم 

بعد از پایان صحبت ھا گ.یه کردم که چرا این ھمه مرا منتظر گذاشته و معطل کردید ، او گفت 

  .ی آید که در کارھای اداری این امور پيش م

در دو ماھه آخـر آموزشـی ، کـ.س ھـا بـا برنامـه فشـرده تـری دنبـال مـی شـد ، درس ھـای 

سـازی و پـل  اختصاصی بھداشت ، کشاورزی ، آبيـاری ، حتـی مرغـداری و کليـاتی دربـاره راه

سازی ، از جمله متونی بود که به مـا آمـوزش داده مـی شـد کـه در تـرویج آبـادانی و مسـکن 

  .کاربرد داشت 

این که ھيچ کس به مباحث ارائه شده توجه نمی کرد ، تقریباً روزی چھار ک.س داشتيم  جالب

، گاھی صدای وق وق مرغابی ھایی که در آنجا پرورش می دادند در محوطه طنين انـداز مـی 

  .شد ، به ھمراه آن بچه ھای ک.س نيز شروع به وق وق می کردند 

ھـيچ تھدیـد و تنبيـه دیگـری کارسـاز نبـود ، ایـن  نه اضافه خدمت ، نه بازداشـت انفـرادی و نـه

شلوغی تا حدی ادامه می یافت که معلم مجبور به ترک ک.س می شد ، من علت اصلی این 

ناھماھنگی و نافرمانی را در بی رغبتی و بی انگيزگی بچه ھا می دانستم ، این افعال آنھا به 

  .نوعی مخالفت با سيستم آموزشی و نظامی بود 

م جدیدی با دیسيپلين ، ھيبت و ھيمنه خاصی وارد ک.س شد ، او پس از معرفـی و روزی معل

من خود یک نظـامی ھسـتم و انيفـورم : " ستایش از خود شروع به تھدید و اخطار کرد و گفت 

نظامی به تن دارم ، در ک.س من مقررات نظامی حاکم است و ھر کس از این مقررات و نظـم 

  ... "اینجا سربازخانه است ، نه خانه خاله و .ورم تخطی کند پدرش را در می آ
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او خط و نشان کشيد ، ولی بچه ھا می دانستند کـه او ھـم از قبيلـه آنھـایی اسـت کـه مـی 

با ادامه صحبت ھای این معلم خشک ، فضای تـرس و ! من آنم که رستم بود پھلوان : " گویند 

تھدید و ارعاب او تمام شد برگشت  وقتی. سکوت ک.س را فرا گرفت و کسی دم بر نمی آورد 

  . تا بر روی تخته چيزی بنویسد که یکی از بچه ھا با صدای بلند شيشکی بست 

یک دفعه ک.س منفجر شد و بچه ھا با صدای بلند زدند زیر خنده ، دقایقی طول کشيد تا آنھـا 

روی او ابھت و ھيبت معلم شکسته و کنترل ک.س از دستش خارج شد ، رنگ . ساکت شوند 

  .چون لبو سرخ شده بود و از شدت عصبانيت نمی دانست که چه کار کند 

به ھر حال ک.س آرام شد ، او تک تک بچه ھا را از پشت ميزھا بيرون کشيد تا بفھمد که چـه 

اسـتاد ایـن نبـود ،؛ مـن : " کسی این کار را کرده ، آن فردی که این کار را کرده بود می گفـت 

  . به ھر حال ھر کس آن عمل را از خود نفی و انکار می کرد ! " د می دانم که این نبو

وقتی معلم از اقدام خود نتيجه نگرفت ھمه را از ک.س بيرون کشيد و در محوطه پادگـان کـ.غ 

  . برد پر 

در یک روز بارانی چند دقيقه ای که از وقت آمدن معلم گذشت و از او خبری نشد ، با بچـه ھـا 

 )سربازھا در آن زمان با پول خود چـای تھيـه مـی کردنـد ( . ه رستوران پادگان رفتيم برای نوشيدن چای ب

در این فاصله سرگرد شرقی معاون فرمانده پادگان ، به ک.س ما رفته و کسی را در آنجا نمی 

  .بيند و دنبال ما می گردد 

ناگھـان . زا داد وقتی او با صحنه چای نوشيدن بچه ھا مواجه شد با داد و فریاد ، فحش و ناسـ

چنـد فحـش دیگـر داد و ! " خـودتی : " یکی از بچه ھا از طرف دیگر رستوران بلند شد و گفـت 

  .قبل از این که سرگرد او را ببيند با چا?کی از رستوران زد بيرون و فرار را بر قرار ترجيح داد 

کـه بـاران مـی باریـد  به دنبال او سرگرد نيز ناسزا گویان دوید ، این فرصتی شد تا ما در حـالی

خود را از خيابان آسفالته به ک.س رساندیم و منتظر شدیم ، چند دقيقه که گذشت آن سـرباز 

  .در حالی که پوتين ھایش گلی بود نفس نفس زنان وارد ک.س شد و در جای خود نشست 

س بعد از چند دقيقه دیگر سرگرد شرقی نيز در حالی که پوتين ھای او ھـم گلـی بـود بـه کـ.

وارد شد ، دید که ھمه سر جای خود منظم نشسته اند ، او از این کـه پـيش سـربازھا فحـش 

  ! " کی بود که به من فحش داد  ؟: " خورده بود خيلی عصبانی بود ، پرسيد 

صدایی از کسی در نيامد ، او خودش می دانست که چه کسی آن کار را کرده و یا حداقل این 

اگـر : " بچه ھا نگـاه کنـد و مقصـر را بيابـد ، ولـی دوبـاره گفـت که می توانست به پوتين ھای 

کسی که به من فحش داد ، خودش را معرفی کند به شرافت سربازیم قسم که کاری به کـار 

  ....."او نداشته باشم ، وگرنه خودم پيدایش می کنم و پدرش را در می آورم 

سکوت فضای ! " بيا بيرون : " د گفت سرگر. " من بودم : " ب.فاصله آن سرباز بلند شد و گفت 

این چـه : " ک.س را گرفته بود ، ما منتظر بودیم تا ببينيم که با او چه می کند ، سرگرد پرسيد 

  " کاری بود که کردی ؟ چرا فرار کردی ؟ 

خب ما معلم نداشتيم ، رفتيم بيـرون چـای ! قربان : " سرباز که کمی ھم واھمه داشت گفت 

سرگرد جمله او را قطع کرد و بـا تنـدی ." نيم که شما آمدید آنجا فحش دادید بخوریم و گپی بز

  .بعد از ک.س خارج شد ! " برو بنشين ! حرف نزن ! بس است دیگر : " گفت 



 ٩٢

برای مـا ایسـتادگی سـرگرد روی حـرفش و عمـل بـه قـولش جالـب بـود ، او نشـان داد کـه در 

روحيــات آزاد منشــی و غيــر طــاغوتی دســتگاه حاکمــه و نظــامی ھــم افــرادی ھســتند کــه از 

من از آن زمان حساب بدنه ارتش را از سـران آن دو مقولـه جـدا از ھـم دانسـتم ، . برخوردارند 

  .تمامی این وقایع را به ذھن سپردم تا راھگشای مسير مبارزه باشد 

  

  آشنایی با محمد مفيدی
بـود کـه شـرح آن  )١(يـدی از بزرگترین دستاوردھای دوران سربازی آشنایی با شھيد محمـد مف

  . بسيار جالب است 

___________________________  

در تھـران متولـد شـد و تحصـي.ت خـود را در رشـته طبيعـی در مدرسـه دارالفنـون  ١٣٢٧محمد مفيـدی در سـال .  ١

زب هللا او به خاطر مناسبات خانوادگی بـه نھضـت آزادی آشـنا بـود و در جـوانی از طریـق احمـد احمـد بـه حـ. گذراند 

وی فعاليت ھای مبارزاتی خود را با سعيد صفار اول و عليرضا سپاسی آشتيانی پـی گرفـت و از طریـق . دعوت شد 

  .اینھا به سازمان مجاھدین خلق پيوست 

 ١٣٥٠او در دوران مبارزه با نام ھای مستعار محمد لطفی و محمد امينی به فعاليت مـی پرداخـت ، محمـد در سـال 

او از . فرار گرفت و دستگير شـد و پـس از رفـع مظنونيـت آزاد شـد  ٧وءظن مأمورین ک.نتری بخش یک مرتبه مورد س

 ٥١پس از ضربه ساواک به سازمان مجاھدین ھمواره تحت تعقيـب بـود ، او در مـرداد مـاه سـال  ١٣٥٠شھریور سال 

ری زدنـد ، در اوایـل به ھمراه محمد باقر عباسی و عليرضا سپاسـی آشـتيانی دسـت بـه تـرور موفـق سـرتيپ طـاھ

بـه  ٥/١٠/١٣٥١مفيدی و عبادی دستگير شدند و پس از شـکنجه ھـای فـراوان سـرانجام در تـاریخ  ٥١شھریور سال 

دست دژخيمان ساواک در خـون پـاک خـود مـی غلتنـد و بـه دیـدار دوسـت مـی شـتابند ، شـھيد محمـد مفيـدی در 

  :دفاعيات خود در دادگاه چنين گفت 

ام شد ، تا ھمه خائنين و ستمگران بدانند کـه ولـو چنـد روزی ھـم از جـزای عملشـان بگریزنـد طاھری قاتل اعد" ....

امـا ایـن کـه چـرا طـاھری را . ليکن عاقبت دست خدا و خلق آنھا را بـه سـزای سـياھکاری ھایشـان خواھـد رسـاند 

ونت پليس تھـران تيرانـدازی خرداد او در مقام معا ١٥انتخاب کردیم د?یل فراوانی داشت ، در جریان کشتار وحشيانه 

  ..."و سرکوب مردم بی پناه و بی گناه را ھدایت می کرد ، پی آیا نمی باید او را قصاص می کردیم 

  

بـودم ، ھنگـامی کـه اسـامی سـربازان را مـی خواندنـد نـام  ٦در پادگان کـرج مـن در گروھـان 

ی نسبتی داشته باشـد ، شنيدم ، حدس زدم که او با اسدهللا ?جورد ٣?جوردی را از گروھان 

  . گفت که با او نسبت دارد ئله را از او سؤال کردم ، به سراغش رفتم و مس

به ھر حال با او دوست شدم ، در رفت و آمدھایم توجه ام به جوان قد بلندی که با ?جوردی در 

شـيوا چند روزی در حال او دقيق شدم ، دیدم که قرآن را بسيار خوب و . ارتباط بود ، جلب شد 

و بدون غلط می خواند ، در آن فضا و زمان این نوع آشنایی با قرآن مـ.ک و معيـار خـوبی بـرای 

شناخت برخی افراد مذھبی بود ، لذا طرح دوستی را با او ریختم و به تدریج اط.عاتی راجع به 

  .او کسب کردم ، او فقط مرا با عنوان سرکار احمد احمد می شناخت 

ی مسائل اعتقادی و سياسی را با او طرح کردم ، برخورد و واکـنش مدتی که گذشت من برخ

مـذھبی اسـت ، در _ محمد بسيار پخته و سنجيده بود ، دریافتم که او فردی کـام.ً سياسـی 

روزھای بعد تمام اوقات فراغت ما صرف مباحث سياسی و اعتقادی می شد ، بعد فھميدم که 

شوھر خواھرش ھستند و او اط.عـات  )٢(شيبانی برادر او در دکتر عباس  )١(مصطفی مفيدی 

  .سياسی خوبی دارد 
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__________________________  

مارکسيست شد و پس از پيروزی انق.ب  ١٣٥٠مصطفی مفيدی از اعضای قدیمی نھضت آزادی بود که در سال .  ١

  .و تعھد از زندان آزاد شد به خاطر عضویت و فعاليت در حزب توده بازداشت و زندانی بود ، اما پی از ندامت 

متولد شد ، او مبارزات خود را قبل از ورود به دانشگاه در جبھـه ملـی شـروع  ١٣١٠دکتر عباس شيبانی در سال .  ٢

کرد ، پس از ورود به دانشگاه و تحصيل در رشته پزشکی فعاليت ھای سياسی خود را تشدید کرد ، پس از کودتـای 

پس از تظاھرات حمایـت آميـز  ١٣٣٥مقاومت ملی محسوب می شد ، وی در سال مرداد از جمله رھبران نھضت  ٢٨

  .از مصر و عليه حم.ت اسرائيل ، انگليس و فرانسه به آن کشور از دانشگاه اخراج شد 

او توسط فرمانداری نظامی دستگير و به شھر مشھد تبعيد شد ، در آنجـا در کنـار اسـتاد محمـد تقـی شـریعتی بـه 

نقش اساسی داشت و یکی از پایـه گـذاران  ١٣٣٩ه داد ، او در شکل گيری جبھه ملی دوم در سال مبارزه خود ادام

به علت ھمکاری با شھيد محمد مفيدی برادر خانمش دسـتگير و بـه زنـدان  ٥١نھضت آزادی نيز ھست ، او در سال 

  .محکوم شد 

سال در زندان به سـر بـرد ، پـس از  ١٣دود بار دستگير و مجموعاً ح ٩دکتر شيبانی در طول مبارزات ستم ستيز خود 

پيروزی انق.ب اس.می در مسئوليت ھای مختلفی چـون عضـویت در شـورای انقـ.ب ، نماینـدگی مجلـس خبرگـان 

قانون اساسی ، وزارت کشاورزی ، سرپرستی دانشگاه تھران ، ریاست سـازمان نظـام پزشـکی ، عضـویت شـورای 

  .مایندگی مجلس شورای اس.می منشأ خدمات ارزنده ای بود و ھست دوره ن ٥مرکزی حزب جمھوری اس.می ، 

  

پس از گذشت سه ماه ھر دو نسبت به یکـدیگر اعتمـاد و اطمينـان متقابـل یـافتيم ، او برخـی 

فعاليت ھای سياسی و مبارزاتی خود را با من در ميان گذاشـت ، مـن نيـز او را بـه عبـاس آقـا 

جذب حزب هللا شود ، محمد چند جلسـه ای بـا عبـاس  زمانی معرفی کردم تا پس از تأیيد وی

  .به بحث و گفتگو نشست و پس از آن وارد کادر مرکزی حزب هللا شد 

شده از ادامـه دوره خـدمت مفيدی در ميانه دوره آموزشی به این نتيجه رسيد که به ھر نحوی 

غ اصـل مبـارزه سر باز زند ، زیرا می پنداشت که سربازی وقت تلف کردن است و باید بـه سـرا

  .رفت 

ارتبــاط برقــرار کــرد ، او  )١(بــا دکتــر کــاظم ســامی ) دکتــر شــيبانی(از طریــق شــوھر خــواھرش 

روانپزشک بود و راھنمایی ھای ?زم را به محمـد ارائـه داد ، دکتـر سـامی تنھـا راه خ.صـی از 

از محمـد نيـز بـا اســتفاده  .سـربازی را در پـيش گـرفتن مشـی دیوانگـان و محجـورین دانسـت 

  .دون کوچکترین اشتباھی بازی کرد مشورت ھای دکتر نقش یک روان پریش و دیوانه را ب

__________________________  

در شھر مقـدس مشـھد متولـد شـد ، او کـه دوسـت و  ١٣١٣دکتر کاظم سامی کرمانی فرزند غ.مرضا در سال .  ١

نھضـت ملـی شـدن صـنعت نفـت و عرصـه مبـارزه ھمرزم دکتر علی شریعتی بود به ھنگام تحصيل در دبيرستان بـه 

به بعد به عنوان عضو مؤسس کميته شھرستان در جمعيت آزادی مردم ایـران و سـپس  ١٣٣٠پيوست ، وی از سال 

  .برای اولين بار دستگير شد  ١٣٣٠حزب مردم ایران در خراسان فعاليت نمود ، در سال 

ان امنيتی بود مدت ھا زندگی مخفی را در پـيش گرفـت ، شرکت داشت و چون تحت تعقيب مأمور ٤٢در قيام خرداد 

او بعدھا تحصي.ت خود را پی گرفت و موفق به اخذ دکترای پزشکی و تخصصی روان پزشکی شـد ، عـ.وه بـر آن در 

رشته جامعه شناسی فوق ليسانس گرفت ، او در ادامه فعاليت ھای سياسی خود با عـده ای از ھمکـاران خـود در 

دسـتگير و در  ١٣٤٤به مبارزه با طـاغوت پرداخـت ، وی یـک بـار در سـال ) جاما(مردم مسلمان ایران جنبش انق.بی 

  .ممنوع الخروج بود ) ٥٧تا٣٨(سال  ٩زندان با آیت هللا طالقانی مأنوس شد ، او مدت 

ل احمـر ، دکتر کاظم سامی پس از پيروزی انق.ب اس.می به عنوان اولين وزیر بھداری تعيين شد ، سرپرستی ھـ.

مورد حملـه  ١٣٦٧نمایندگی مجلس شورای اس.می از دیگر مسئوليت ھای وی بود ، وی سرانجام در آذر ماه سال 
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شخصی ناشناس که به عنوان بيمار روانی به مطب وی مراجعه کرده بود قرار گرفت و پـس از دو روز بـر اثـر جراحـات 

  . وارده در گذشت 

  

مـی شـد ، حالـت ھـا و رفتارھـای غيـر عـادی را آنچنـان او گاه ساعت ھا به یـک نقطـه خيـره 

ماھرانه به نمایش می گذاشت که برای ھيچ کس جای شک و شبھه نمانـده بـود کـه دیوانـه 

تمــام تســت ھــا و آزمــایش ھــای روان شناســی روی او مثبــت بــود ، پــس از مــدتی . اســت 

عافيت از خدمت سـربازی فرماندھان از وجود یک دیوانه در پادگان احساس خطر کردند و به او م

  .دادند 

پس از اخذ معافيت به دامن مبارزه بازگشت و فعاليت خـود را در حـزب هللا شـدت بخشـيد ، او 

استعداد عجيبی در برقراری ارتباط با گروه ھای مختلف داشت و توانست اخبـار بسـيار خـوبی 

ور سـرتيپ طـاھری فعاليـت ھـای بعـدی محمـد مفيـدی و نقـش او در تـر.برای ما از آنھا بگيرد 

دستگيری و شکنجه ھای این شھيد خود داستانی است بزرگ که با بيان خ.صه حـق مطلـب 

   )١( .را ادا نمی شود 

__________________________  

مفيدی از اعضـای حـزب هللا بـود ، او : " آقای مسعود حقگو در خاطرات خود درباره محمد مفيدی چنين می گوید  . ١

پ طاھری به ھمراه محمد باقر عباسـی دسـتگير مـی شـوند ، محمـد مفيـدی آدم جالـب و بسـيار پس از ترور سرتي

بـا گـذاردن الـف و ?م ( در سلول بغلی من بـود و بـرایم نحـوه تـرور را بـا لھجـه عربـی  ٥١ورزیده ای بود ، او در سال 

  ....د نگھبانان فکر می کردند او عربی صحبت می کن. تعریف کرد ) عربی بر کلمات فارسی

با لباس مبدل کارگرھای نقاشی با یک موتور ھندا بـه منـزل سـرتيپ طـاھری مـی رونـد ، وقتـی وارد مـی : او گفت 

شوند طاھری می بيند در دست محمد یک کلت است ، کپ می کند ، مفيدی ماشه را می کشد ، ولی کلـت گيـر 

دستپاچه می شود و نمـی توانـد دسـت  کرده و شليک نمی کند ، طاھری وحشت می کند ، با این که مسلح بوده

  .به اسلحه شود 

باقر عباسی که این صحنه را می بيند تيری به شکم طاھری می زند و او بـه زمـين مـی افتـد و شـروع بـه التمـاس 

تيرھـای بعـدی را بـه . می کند و با حالت زاری می گوید که غلط کردم ، استعفا می دھم ، رحـم کنيـد و چـه و چـه 

  . زنند و یکی ھم به کف دست او پيشانی او می 

محمد ک.ه او را برداشته و با خود می برد و پس از دستگيری سر این کـ.ه ھـم خيلـی شـکنجه مـی شـود و کتـک 

می خورد ، چرا که ساواکی ھا آن را نشانه نظام و اقتدار ارتش می دانستند ، با این تـرور سـاواک بـه ھـم ریخـت ، 

  ...اتلين او را بگيرند شاه دستور داد که ھر طور شده ق

ساواک کنترل ھا و گشت ھای شدیدی را اعمال کرد ، سرانجام یک روز که محمد و باقر با ھـم در خيابـان آب منگـل 

صحبت می کردند پاسبانی به آنھا مشکوک می شود و آنھا را تعقيب می کند و دسـتور ایسـت مـی دھـد ، محمـد 

م بفرمایيد ، خـب محمـد درشـت ھيکـل و ورزشـکار بـود ، پاسـبان او را می گفت که من دستھایم را با? آوردم و گفت

بخشـيد ، محمـد ... ب ... ب : بازرسی بدنی می کند و وقتی متوجه اسلحه محمد می شود ، وا خورده مـی گویـد 

  .امان نمی دھد و با اسلحه توی سر او می زند و بعد شليک می کند 

نمی رسد ، فردی به نام حسـين طـوطی کـه فـردی بسـيار کثيـف و  گلوله از پيشانی وارد می شود ولی به مغزش

فاسد بوده است و جوان ھای بسياری را به دامن فساد کشيده بود صدای گلوله را می شنود ، دنبال بـاقر و محمـد 

می کند ، آنھا ھم با سرعت می دوند تا فردی به نام حسين درویش در حالی کـه پيـت حلبـی در دسـت داشـت در 

بان آب منگل جلو آنھا سبز می شود ، محمد از او می خواھد که کنار برود ولی او به طرف آنھا حملـه مـی ھمان خيا

  .کند ، محمد ھم او را نقش بر زمين می کند 
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خبيث کـه در آن حـوالی مغـازه داشـت بـه  شبه این ترتيب تعدادی از مردم به رھبری حسين طوطی و یک چوب فرو

ابان ادیب این دو از ھم جدا می شوند ، مردم بيشتر دنبال باقر عباسـی مـی دونـد ، او دنبال آنھا می دوند ، سر خي

  .پس از کمی دویدن نفسش می گيرد و مردم بر سر و کول او می ریزند و به این ترتيب او گير می افتد 

وتـور گـازی او را محمد که مسلح بوده در چند جا تيراندازی می کند و سرانجام با متوقـف کـردن یـک موتـور سـوار ، م

برداشته و فرار می کند ، ولی مردم ھم از ھمه جا بی خبر با ماشين و موتور دنبـال او مـی رونـد ، محمـد بـه کوچـه 

اولی در خيابان خاوران می پيچد و به بن بست می خورد ، موتور را کنار دیوار می گذارد و روی آن رفته و به آن طرف 

شود که در آن ک.س شبانه برقرار بوده اسـت ، شـاگردان آن مدرسـه بـا سـر و  وارد یک مدرسه می. دیوار می پرد 

  .صدا و وحشت شروع به فرار از در بزرگ مدرسه می کنند ، با?خره محمد وارد کوچه ای شده و فرار می کند 

ساواک پس از شکنجه باقر عباسی عکسی از محمد را به دست مـی آورد ، محمـد یـک نقطـه ضـعف داشـت و آن  

ال بزرگی و درشتی بود که بر روی پلک یکی از چشمانش بود و کام.ً او را از دیگـران متمـایز مـی کـرد ، سـرانجام خ

  .توسط ساواکی ھا شناسایی و دستگير می شود ) سپاه(یکی دو ھفته بعد از فرار ، محمد در ميدان عشرت آباد 

ز خود ضـعف نشـان نـداد و خيلـی قـوی و قدرتمنـد در او فرد بسيار جالب با شھامت و خيلی شجاعی بود ، او اص.ً ا

برابر بازجویی ھا ظاھر شد ، آنھا ھم خيلی به او احترام می گذاشتند ، یادم است کـه پـای او حـدود ده سـانت بـاد 

کرده بود و بر اثر شکنجه تمام ?یه ھای زیر گوشت آن چرک کرده بـود ، او زمـانی کـه بـرای اعـدام مـی رفـت تقریبـاً 

  .یش پر از چرک بود ، او نيشتری به پایش زد که به اندازه یک تشت خون و چرک در آن پر شد تمام پا

  ) آرشيو واحد تاریخ شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می(

  

  سپاھی ترویج آبادانی و مسکن سمنان
پس از پایان دوره آموزشی و کسب اط.عاتی در خصوص بھداشت ، آبادانی و عمران ، آبيـاری 

منتظر بودم تا بـه یکـی از روسـتاھا و شھرسـتان ھـا اعـزام شـوم و از نظـام .... شاورزی و ، ک

  .خشک ارتش رھا شده و به مردم خدمت کنم 

ھر چند اعتقاد راسخ داشتم که شکل گيری چنين سازمان ھا و تشکي.ت نظامی و حکـومتی 

و رفورم و تبليغـات  از قبيل سپاھی ترویج آبادانی و مسکن و سپاھی دانش نوعی عوامفریبی

رژیم است ، به ھر حال من فرصت را مغتنم شمرده و سعی کردم شرایط را به نفع خود عوض 

  .کرده و تحت لوای سپاھی ترویج آبادانی به مردم خدمت کنم 

به دليل نمرات خوبی که در امتحان کسب کـردم ، بـه مـن امتيـاز دادنـد کـه شھرسـتان محـل 

من نيـز بـه خـاطر ایـن کـه از صـحنه مبـارزه و ارتبـاط بـا دوسـتان ، خدمتم را خود انتخاب کنم ، 

مبارزین و گروه حزب هللا دور نباشم و به وظایف تشکي.تی خـود برسـم ، پـس از یـک بررسـی 

  .کوتاه شھرستان سمنان را انتخاب کردم 

عازم سمنان شدم ، اداره آبادانی و مسـکن سـمنان داخـل سـاختمان و  ١٣٤٨در فروردین ماه 

او کمی مانداری کل بود ، ابتدا به نزد آقای دبيران فرماندار وقت رفته و خود را معرفی کردم ، فر

  .از کليات و مسائل عمده سمنان برایم گفت و بعد به روستای خيرآباد معرفيم کرد 

این روستا و روستای دیگری به نام رکن آباد حدود سـه کيلـومتری جنـوب راه آھـن شـھر واقـع 

د از این دو روستا کویر آغاز مـی شـد ، در فاصـله از ایـن دو روسـتا معـدن گـوگرد شده بود ، بع

  .حاجی آباد قرار داشت که برخی از مردان این روستاھا در آن کار می کردند 

فردی به نام قھرمانی از اراده آبادانی و مسکن مرا به روستای خيرآبـاد راھنمـایی کـرد ، بـرای 

  در آخـر بـه. ه چند جـا مراجعـه کـردیم ، ولـی نتيجـه ای نگـرفتيم اجاره کردن اتاق یا خانه ای ب
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خانه ای که مدت ھا صاحبش آن را ترک کرده و به تھران رفتـه بـود سـری زدیـم ، تقریبـاً مکـان 

  . مناسبی بود ، قھرمانی توانست به نحوی اجازه سکونت در آن را از صاحبش در تھران بگيرد 

وقت زیادی برای نظافت و تميز کردن ایـن کھنـه سـاختمان  به این ترتيب در آنجا ساکن شدم ،

خـانوار بـرآورد کـردم ، اولـين  ٢٥٠گذاشتم ، بعد گشـتی در داخـل ده زدم ، جمعيـت آن حـدود 

  .ام را جلب کرد آب آشاميدنی بود مسئله ای که توجه 

بـود از راه در این روز و روزھای بعد می دیدم که زنان و دختران روستا آب را که غيـر بھداشـتی 

دور و از یک قنات در دلوھای ?ستيکی و ظرف ھای شبيه به آن به خانه ھایشان می آوردند ، 

ا خـود کـوزه یـا دبـه آبـی                    یا این کـه شـب ھـا مردانـی کـه از محـل کـار بـه منـزل مـی آمدنـد بـ

  .می آوردند 

، این در حالی بود که روستایی در بيچارگی و ف.کت از سر و روی روستا و اھالی آن می بارید 

عين فقر و درماندگی خانواده ای به نـام وفـا شـریعتی را در خـود داشـت کـه بسـيار مـتمکن و 

  .متجمل بودند 

آنھا دارای خانه ای وسيع و مجللی بودند که در آن چاه عميق و استخری بود که عـ.وه بـر آب 

ياری می کردنـد ، در حـالی کـه سـایر شرب مصرفی خود ، زمين ھای کشاورزی شان را نيز آب

مردم روستا از آب آشاميدنی محـروم بودنـد ، امکانـات و وسـایل رفـاھی متمرکـز در ایـن خانـه 

  .برخی رجل و افراد ثروتمند سمنان را برای تفریح و شنا به آنجا می کشاند 

ا برای من مشاھده صحنه ھـای تشـنگی مـردم روسـتا در مقابـل اسـتخر پـر از آب شـيرین وفـ

شریعتی ھا بسيار دردناک بود ، شعله ھای فقر در این روستا زبانه می کشـيد ، پاھـای پينـه 

بسته زنان و دختران که از مسافت دور دلو آب را بر شانه می کشيدند روی قلب من سنگينی 

می کرد و دست ھای زمخت و رنجور مـردان و پسـران کـه شـب ھـا از کـاری طاقـت فرسـا در 

ریسندگی و زمين ھای کشاورزی ، خالی به خانه باز می گشـتند اشـک را  معدن و یا کارخانه

  .در چشمان من می جوشاند 

تحمل این ھمه تفاوت و تبعيض طبقاتی برایم سخت بود ، رفاه مفرط وفا شریعتی و بدبختی و 

ف.کت خيرآبادی ھا و رکن آبادی ھا نمونه کوچک ولی بارز ظلم و تجسم ناعدالتی رژیم سـتم 

برای من دیدن این صحنه ھا و لمس کردن حرمان و بدبختی مردم انگيزه ای قوی . بود شاھی 

  .برای مبارزه با ظلم و ت.شی برای بر ھم چيدن سفره ستم و طاغوت شد 

در روزھای گرم و سوزان کویر دوغ و در روزھای سرد و خشک زمستان بادنجـان خشـک شـده 

ین امکانات بھداشتی و رفاھی نظير درمانگاه و حمام قوت غالب مردم روستا بود ، از ابتدایی تر

این مردم به خاطر رنج ھا و مصائبی که توسط افراد و مسئولين مختلف بـر سـر . محروم بودند 

  .آنھا آمده بود نسبت به ھمه چيز و ھمه کس بی اعتماد شده بودند 

رتبـاط و صـحبت نيسـتند ، در روزھای اول متوجه شدم که مردم از من گریزانند و اص.ً مایل به ا

آنھا حتی جواب س.م مرا نمی دادند ، وضعيت عجيبی بود ، نمی دانستم که چه کار کنم ، تا 

  .این که یک روز در دکانی با پيرمردی مواجه شدم که رفتارش کمی با دیگران فرق می کرد 

مک به این مردم ، از او به خاطر رفتار و برخورد مردم گله و شکایت کردم و گفتم که من برای ک

خانه و کاشانه خود را رھا کرده ام ، آمده ام تا برایشان آب بيـاورم ، حمـام و مدرسـه بسـازم و 
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پيرمرد گفت مردم با سپاھی مخالفند ، چه سپاھی دانش باشد ، چه سـپاھی آبـادانی و .... 

  .مسکن 

بـه آنھـا نـارو زدنـد و در جواب چرای من گفت که قبل از تو ھم افرادی با این حـرف ھـا آمدنـد و 

از ایــن رو آنھــا از ایــن ســپاھی           . حتــی اعمــال خــ.ف و منــافی عفــت مرتکــب شــدند و رفتنــد 

یکی نيست ، من با آنھا فرق دارم  انگشت ٥دانش ھا و آبادانی مسکن ھا متنفرند ، گفتم ھر 

  ....و می خواھم خدمت کنم ، از بيچارگی مردم ناراحتم و 

پيرمرد ساعت ھا مرا به فکر فرو برد ، از آنچه که بر این جماعت گذشته بـود صحبت ھای این  

اندوھگين بودم ، چاره ای نداشتم که چند روزی دیگر به ھمين منوال ادامه دھم ، در این روزھا 

به اطراف ده سری زدم و اوقات خودم را به کتاب خواندن می گذراندم و بـرای نمـاز بـه مسـجد 

  .می رفتم 

گذشت وقتی مردم متوجه تقيدم به نمـاز و رفتـار و آداب اسـ.می ام شـدند ، رفتـار  مدتی که

خود را آرام آرام تغيير دادند ، ابتدا جواب س.مم را گفتند و در مراحل بعد احترام بيشتری کردند 

  .این شد که نماز در اینجا نجات بخش من از انزوا و عزلت شد .... و 

کوچه ای در حال گریه دیدم ، از او استمالت کرده و علت گریـه  روزی پسر بچه ای را در گوشه

اش را پرسيدم ، پسرک در حالی که اشکش را با گوشه ھای آستينش پاک می کرد گفت که 

  .مادرش مریض است و کاری نمی تواند برایش بکند 

ردم ، در من به شھر رفته و از شير و خورشيد آمبو?نس آوردم و مادر پسرک را به بيمارستان بـ

بيمارستان برای بستری کردن مادر پول و پيش پرداخت خواستند که با ضمانت من از خواسـته 

  .خود صرف نظر کرده و او را بستری نمودند 

حدود ده روز بعد برای مرخصی به تھران آمدم و چند روزی بـه کارھـای شخصـی و تشـکي.تی 

ود ، ولی بـه دليـل نپـرداختن حسـابش مشغول بودم ، در این فرصت مادر پسرک بھبود یافته ب

  .اجازه ترخيص به او نداده بودند 

وقتی که به سمنان بازگشتم ، بـه محـض آگـاھی از قضـيه بـه نـزد رئـيس بيمارسـتان رفـتم و 

وضعيت رقت بار و ترحم آميز آن بيمار را توضيح دادم و خواستار مسـاعدت شـدم ، بـه او گفـتم 

نيستم و اگر در این امر دخالت کردم فقط به خاطر رضای  بيشتر ٣که من یک سرباز و گروھبان 

رئيس بيمارستان به گفته ھای من اعتمـاد کـرد و ھمانجـا بـرگ تـرخيص او را . خدا بوده است 

  .امضا کرد و بعد من او را به ده آوردم 

ار این اقدام من برای مردم غير قابل باور بود و آنان را متحول کرد ، ھنگـامی کـه بـه اتفـاق بيمـ

وارد روستا شـدم آنھـا آنچنـان مـرا در بـر گرفتنـد و محبـت ورزیدنـد کـه بـاورم نمـی شـد ، ایـن 

احساس ناباوری متقابل بود زیرا آنھا تا آن موقع انتظار چنين عملی را از یک سپاھی آبادانی و 

  .مسکن نداشتند 

ودنـد دائـم در تـ.ش از این به بعد اوضاع به نفع من تغيير کرد ، مردم که به مـن اعتمـاد کـرده ب

بودند به بھانه ھایی به من نزدیک شده و صحبت کنند و یا کاری برایم انجام دھنـد ، غـذا ، آب 

  .می آوردند ... آشاميدنی ، ميوه و 
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من با شدت کمک ھا و ھدایای آنھا را رد می کردم چرا که می دیـدم آنھـا در عـين نيـاز چنـين 

دعا مـرا وارد زنـدگی شـان کـرده و اسـرار و درد احسان می کننـد ، ایـن مـردم سـاده و بـی مـ

  .را برایم بازگو می کردند دلھایشان 

وجود من در مجالس شادی و عزای آنھا خيلی مھم بود ، این بـرای مـن یـک پيـروزی بـود و بـه 

راستی که اعتقادم بر این بود و ھست که با درستی ، صـداقت و راسـتی مـی تـوان بـر قلـب 

  .ین ھمه به دست نمی آید جز به لطف خدای متعال ھای مردم حکومت کرد ، ا

  

  )١( موز مبل
خود عمل کنم ، از این رو پس از مأنوس شدن با مردم خيرآباد ، بر آن شدم که به وظيفه الھی 

به نزد فرماندار رفته و از مشک.ت و سختی ھای مردم گزارش دادم ، از او خواسـتم کـه بـرای 

  .پاک و خالص کاری کند  رفع ظلم و ناعدالتی از این مردم

_____________________  

موز مبل نام محلی آب انبار است ، قبل از این که آب آشاميدنی با زدن چاھھای عميـق و لولـه کشـی بـه خانـه .  ١

ھا به دست مردم برسد ، آنھا از مخازن آبی که در زیر زمين ایجاد کرده بودند و آب باران در آن نگه می داشتند بھـره 

  . بردند ، که یک سيستم غير بھداشتی بودمی 

  

فرماندار مأیوس بود و می گفت ت.ش ھایش بی نتيجه بوده است ، تا زمانی کـه خـان و خـان 

حا? تو بيفت جلو کاری را شروع کن ھر : بازی وجود دارد وضع ھمين طور خواھد بود ، او گفت 

ی خواھم وارد دعواھای ایـ.ت و کاری بکنی من کمکت می کنم ، اما نه مستقيم ، چرا که نم

  .طوایف شوم 

او در ایـن دیــدار بـرای مــن روشـن کــرد کـه ایــن وضـعيت از روی سياســت پـيش آمــده اســت ، 

سياستی که از طرف فئودال ھایی چون وفا شریعتی اعمال می شود ، در این سياسـت آنھـا 

زمين ھایشان متقاعـد  می خواھند با تنگ کردن عرصه و فشار و زور مردم را به تخليه روستا و

کنند ، از این طریق زمين ھای رایگان یا به قيمت خيلی نازل و ناچيز تھيـه کننـد و آن را بـه زیـر 

  .کشت مکانيزه ببرند و از ره آورد آن سود ک.نی عایدشان شود 

او می گفت که نمی تواند مستقيماً کاری کند ، زیرا توان و اختياراتش محدود بود ولی قول داد 

از من حمایت کند ، ت.ش فرماندار در انجمن شھر نيز به خاطر نفوذ وفا شریعتی بی فایـده  که

بود ، پس از چراغ سـبز فرمانـدار ، بـه خيرآبـاد بازگشـتم و مـردم را بـه مسـجد دعـوت کـرده و 

  : برایشان سخنرانی کردم 

یـن ناعـدالتی را تا به کی شما می خواھيد در ف.کت زندگی کنيد ؟ تا کی می خواھيـد ا" ... 

تحميل کنيد ؟ تا کی می خواھيد آب را از مسـافت دور روی شـان ھـای زخمـی تـان بـه خانـه 

  ھایتان بياورید ؟ چرا برای پایان دادن به این رنج ھا حرکتی نمی کنيد ؟ 

شما جمعيت غالب این روستا ھستيد ، ولی از اقل امکانات محروميد ، اینجا خان و خان بـازی 

مـن امـروز پـيش فرمانـدار ... تان کاری نکنيد آب و آبادانی به این ده نخواھد آمـد است و تا خود

  ... "رفتم و از او قول ھمکاری گرفتم ، از اینجای کار دیگر به عھده خود شما است 
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اھالی گفتند ما نمی دانيم که چه کار باید بکنيم ، گفتم که من یک تقاضانامه تنظيم می کـنم 

ا امضا کنيد ، پس از اخذ امضاھا ، رفت و آمد بسـيار مـن بـه فرمانـداری و و شما باید ھمه آن ر

  .انجمن شھر شروع شد ، دیگر ھم و غم من شده بود لوله کشی آب خيرآباد 

طو?نی با فرمانده و رئيس انجمن شھر داشتم ، نھایتاً در انجمن شھر گفتند جلسات و صحبت 

ری نمـی کننـد ، ولـی بـرای سـاخت موزمبـل ، که به ھيچ عنوان برای لوله کشی سرمایه گذا

حاضر به ھمکاری ھستند و از وفا شریعتی ھا خواھنـد خواسـت کتـه ھفتـه ای یـک بـار آب را 

  .روانه موزمبل کنند تا پس از پر شدن مورد مصرف اھالی قرار گيرد 

که یک  من آن را نپذیرفتم ، به خاطر این اخت.ف نظر چند روزی پيگيری من متوقف شد ، تا این

روز که من در ده نبودم ، از طرف شھرداری سمنان به آنجا آمده و برای مردم از ساخت موزمبل 

  . صحبت کرده بودند 

ھنگامی که به ده رسيدم دیدم که سه تا ماشين از آنجا خارج مـی شـوند ، خـود را بـه مـردم 

پيگيری ھای شما که " : رساندم ، دیدم که خيلی خوشحالند ، پرسيدم که چه شده ؟ گفتند 

  ".نتيجه داده است ، از شھرداری آمدند و گفتند می خواھند برای ما موزمبل بسازند 

! موزمبـل " : نقطه ای از ده را ھم برای ایـن کـار بـا گـچ دایـره ای سـفيد کشـيده انـد ، گفـتم 

ی ایـن خب قرار است ھفته ای یک بار آن را پر از آب کننـد و بـرا" : گفتند " موزمبل برای چه ؟ 

% ٢٠ھزار تومان کنتـرات داده انـد ،  ٦٠انجام شود ساخت آن را به یک نفر به قيمت کار سریع 

  ".از این پول را باید اھالی ده بدھند 

 ....من در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتم ، تصميم گرفتم که صریح با آنھا سخن بگویم 

مطمـئن باشـيد ! نـه ! .. ه شما آب می دھنـد شما فکر می کنيد که آنھا ب! شما باور کردید " 

  . این آب انبار خالی می ماند 

وفا شریعتی ھا به شما آب نخواھند داد ، فقط موقع بارش باران اسـت کـه آن پـر مـی شـود ، 

این موزمبل رو دست شما می ماند ، از طرفی دیگر نمی توانيد درخواست لوله کشی بکنيد و 

  " ...را که آنھا خواھند گفت ما برایتان موزمبل ساخته ایم پولش را ھم نخواھيد داشت ، چ

ھمين حين فکری به نظرم رسيد و آن تظاھرات و راھپيمایی به سمت فرمانـداری بـود ، تعـداد 

ا?ن تنھـا یـک راه داریـد و آن ایـن کـه " : مردان اندک بود ، از این رو به زن ھا و بچـه ھـا گفـتم 

بروید و بگویيد کـه مـا موزمبـل نمـی خـواھيم ، آب لولـه  دسته جمعی به ساختمان فرمانداری

  ".کشی می خواھيم 

ابتدا آنھا کمی تردید کردند ، ولی با?خره دریافتند که ایـن بھتـرین راه اسـت ، پـس بـه سـمت 

سمنان حرکت کردند و من نيز پيشاپيش آنھا قرار گرفتم ، پس از پيمودن حدود سه کيلومتر راه 

  .، از آنجا زن ھا و کودکان شروع کردن به شعار دادن به ابتدای شھر رسيدیم

جالب بود ، آنھا طوری شعار می دادند که مخالفت بـا رژیـم تلقـی نشـود و دردسـر و زحمتـی 

زنــده بـاد شــاه ، مــا آب             " : برایشـان فــراھم نشـود ، زن و بچــه ، پيــر و جـوان فریــاد مـی زدنــد 

  " ...ما آب می خواھيم ... زنده باد شاه  ...می خواھيم ، موزمبل نمی خواھيم 
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چون شھر کوچک بود خبر ورود روستایيان و شعارھای آنھا به سرعت در فضا پيچيد ، برخـی از 

مردم شھر نيز از روی کنجکاوی به این جمع پيوستند ، آھسته آھسته جمعيـت زیـاد شـد ، در 

   " ر را شلوغ کرده اید ؟چرا شھ" : بين راه یک مأمور شھربانی جلو مرا گرفت و گفت 

چند نفر دھاتی دارند راھپيمایی آرام می کنند و زنده باد شاه می گویند ، مگـر شـما " : گفتم 

  .ور با این موضع و حرف عقب کشيد ، مأم"! با این شعار مخالفيد 

بعدھا فھميدم که در ميانه راه چند زن مسن که فھميده تر از بقيه بودند به بقيه سفارش کرده 

بودند که چون من سپاھی ھستم و ارتشی ، اگر یـک وقـت مسـئله ای و حادثـه ای در شـھر 

  .پيش آمد مردم خود دخالت و برخورد کنند و مرا دخيل در ماجرا نکنند 

وقتــی بــه ســاختمان فرمانــداری نزدیــک شــدیم ، بــه تعــداد زن مســن ســفارش کــردم کــه در 

فرماندار بروند و خواسـته ھایشـان را مطـرح کننـد و فرمانداری اگر در باز بود آنھا به داخل و نزد 

، چرا کـه فکـر مـی کـردم احتمـال برخـورد و ور آن را باز کرده و وارد شوند اگر در بسته بود به ز

درگيری با زنان کمتر است ، به آنھا اطمينان دادم که در صورت درگيری من نيـز دخالـت خـواھم 

  .کرد 

پرسيد که چـه مـی خواھيـد ، مـردم وارد صـحن و محوطـه در ساختمان فرمانداری ، تا نگھبان 

فرمانداری شدند ، در وسط حياط یک حوض بزرگ آب قرار داشـت ، چـون ھـوا خيلـی گـرم بـود 

مردم در کنار حوض یله افتادند و شروع کردند به پاشيدن آب به سـر و صـورت تـا خـود را خنـک 

  . کنند 

 "احمد تو چه کار کرده ای ؟" : طرب بود ، گفت من نيز به اتاق فرماندار رفتم ، او مشوش و مض

مگر شما نگفتيد ، من بـرای آوردن آب بـه خيرآبـاد تـ.ش کـنم ، خـب ایـن ھـم اولـين " : گفتم 

"     : گفـتم " آخـر ایـن چـه وضـعی اسـت ؟ مـن ا?ن چـه کـار کـنم ؟ " : گفـت " . قدمش است 

  " . نمی دانم ، بھتر است به محوطه بروی و با آنھا صحبت کنی

ض افتاد بـود   او پيشنھاد مرا پذیرفت و به حياط رفت ، ھمان لحظه یکی از بچه ھا به داخل حو

آّب بھت می دھم : " و گریه می کرد ، او آن بچه را بغل گرفت ، نوازشش کرد و بوسيد و گفت 

او خـود چنـد قطـره ای اشـک ریخـت و توانسـت بـا یـک برخـورد ... " ، بچه خـوبم ، گریـه نکـن 

  .سی مردم را متمایل به خود کند ااحس

چرا باید این بچه ھا تشنه باشند ؟ چـرا شـما نبایـد آب داشـته باشـيد ؟ پـس ایـن : " او گفت 

        : سـپس او کسـی را صـدا زد و گفـت "... ه می کند ؟ شھردار چه مـی کنـد ؟ انجمن شھر چ

  ! " برو به ف.نی و ف.نی بگو که بيایند اینجا " 

این آقای احمـد احمـد از آن جـوان : " دردی خوبی از خود نشان دھد و نيز گفت او توانست ھم

ھای بسيار فعال است ، خدا حفظش کند ، او پيگير قضيه آب برای شما است و من خودم ھم 

این مورد را پيگيری می کنم تا به نتيجه برسد ، اص.ً آنجا نباید موزمبل سـاخته شـود و مـن از 

  ..." م فردا به شما آب می دھ

دقيقه با مردم صحبت کرد و رضایت آنھا را به دست آورد و بـه عبـارت  ٤٥آقای دبيران نزدیک به 

  . غائله را ختم به خير کرد 
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از فردای آن روز راھپيمایی طبق قول فرماندار ھر روز ماشين تـانکر آب بـه ده آب مـی رسـاند ، 

رت قبلی برگشت ، ولی مـن ھمچنـان اما این کار بيشتر از دو ھفته طول نکشيد و وضع به صو

به پيگيری ھای خود ادامه می دادم ، پای اداره ترویج آبادانی و مسکن را نيز به ميان کشـيدم 

  .، ولی توصيه ھا و اقدامات آنھا نيز ثمربخش نبود 

  

  جوشش آب
روزی با خبر شدم که یک نظامی عاليرتبه از طرف بازرسی شاھنشاھی وارد سـمنان شـده و 

انداری مستقر است ، گویا او برای بررسی یک عمـل خـ.ف عفـت عمـومی بـه دامغـان در فرم

  .رفته بود و ھنگام بازگشت قرار بود سه روزی ھم در سمنان به برخی امور رسيدگی کند 

من فرصت را مغتنم شمرده و برای دیدن او به فرمانداری رفتم ، از مردم خيرآبـاد ھـم خواسـتم 

د و مشکل لوله کشی آب را مطـرح کننـد ، جلـو در سـاختمان از ورودم که جداگانه به آنجا برون

ممانعت کردند ، گفتم که من سپاھی آبادانی و مسکن ھسـتم ، از اھـالی اینجـا نيسـتم کـه 

  .جلویم را می گيرید 

خ.صه با گردن کلفتی وارد آنجا شدم ، پس از اجازه تيمسار به اتاق او وارد شده و س.م دادم 

نشسـتم و ." بفرمایيـد بنشـينيد : " گفـت ." احمد احمد ھستم ، سپاھی خيرآباد : " و گفتم 

  .پس از کمی مکث شروع به صحبت درباره مشک.ت و نابسامانی ھای ده خيرآباد کردم 

در خصـوص لولــه کشــی آب آنجــا و موانــع احـداث آن توضــيح دادم ، وی دســتور داد کــه پرونــده 

ع قی که موضوع آب لوله کشی خيرآباد مطرح شده بود تا آن موخيرآباد را بياورند ، خب از ابتدای

  .، پرونده قطوری شکل گرفته بود 

تمام مکاتبات و نامه ھای من به صورت طبقه بنـدی شـده در ایـن پرونـده بایگـانی شـده بـود ، 

تيسمار کمی پرونده را ورق زد و گاھی سؤا?تی از من کرد و جواب ?زم را به او دادم ، در آخـر 

مـن زور       : " گفـت ." اینجـا بایـد زور داشـت تـا کـاری پـيش بـرود ! جناب تيمسار : " ه او گفتم ب

  ! " دارم 

بعد نامه ای را از کيفش در آورد و نشانم داد ، نامه ای با سربرگ بازرسی شاھنشاھی که در 

سمنان ابـ.غ  آن به تيمسار اختيارات تام برای بازرسی ، بررسی ، تحقيق و اقدام در دامغان و

  " من به خيرآباد آب می دھم ، فقط بگویيد چه کار کنم ؟ : " شده بود ، او گفت 

جسارت است ، شما لطفاً از شھر سمنان بـه راه آھـن بيایيـد ، یـک کيلـومتر ! قربان : " گفتم 

آب ن ا?ن دارای بيشتر نيست و ببينيد که از آنجا ھم به خيرآباد تنھا دو کيلومتر اسـت ، راه آھـ

لوله کشی است و لوله کشی از آنجا تا خيرآباد سرمایه و بودجه ک.ن نمی خواھد ، فقـط بـه 

  ."شھردار بگویيد که اجازه بدھد تا ده لوله کشی شود 

تيمسار ھمان روز دستور داد فرماندار ، شھردار و اعضـای انجمـن شـھر آمدنـد و سـوار بـر یـک 

این کـه وقتـی فرمانـدار مـی خواسـت مـرا از  ماشين استيشن به طرف راه آھن رفتيم ، جالب

نه او سپاھی و نماینـده شـاه اسـت ، مـن ھـم نماینـده : " جمع خود جدا کند ، تيمسار گفت 

  ."شاه ھستم ، باید پيش من بياید 
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یک دور ، دور ميدان راه آھن زدیم ، در آنجا تيمسار کسی را دید که با شلنگ درختان مقابل راه 

در حـالی کـه مردمـی آب ندارنـد ایـن چـه : " خيلی ناراحـت شـد و گفـت آھن را آب می داد ، 

بعـد بـه سـمت خيرآبـاد رفتـيم ، تيمسـار اوضـاع ." وضعی است که به درختان آب مـی دھنـد 

  .اسفبار مردم را از نزدیک دید 

پس از بازگشت بـه فرمانـداری ، ب.فاصـله جلسـه ای بـه اتفـاق فرمانـدار ، شـھردار و اعضـای 

من نيز در این جلسه شرکت کردم ، صورت جلسه خـوب و مھمـی . شکيل شد انجمن شھر ت

ھم تنظيم شد که در آن قيد شده بود که اداره آبادانی و مسکن که در فرمانداری مسـتقر بـود 

  .با ھمکاری سایر دستگاه ھا موظف و ملزم به لوله کشی آب برای خيرآباد است 

به عھده اھـالی ده باشـد ، % ٢٠اره آبادانی و ھزینه این طرح به عھده اد% ٨٠تعيين شد که 

: وقتی ھمه داشتند صورت جلسه را امضا می کردند ، یکی از وفا شریعتی ھا به دیگری گفت

عيب ندارد ، ما ھم این را امضا می کنيم ، فردا که این تيمسار رفت ھمه چيز فرامـوش مـی " 

  ! " شود ، کی بيکاره به اینھا آب بده 

." مـن چشـمم آب نمـی خـورد : " ملـه ناگھـان رو بـه تيمسـار کـرده و گفـتم با شنيدن ایـن ج

! " من این را امضا کردم ، اینھا سگ کی باشند که بزننـد زیـر آن : " تيمسار با عصبانيت گفت 

  .حاضرین به خصوص وفا شریعتی ھا تا بنا گوش سرخ شدند 

ھر وقـت بـا : " ن دارد و گفت بعد روی کاغذ شماره تلفن مستقيم خود را یادداشت کرد و به م

مشکل مواجه شدی و دیدی که اینھا کارشکنی می کنند با من تماس بگيـر و خبـر بـده ، مـن 

  ."خود دوباره به سمنان می آیم 

خبر این جلسه زودتر از من به ده رسـيد ، مـردم خيلـی خوشـحال بودنـد ، جالـب بـود ، مـردم 

رفتنـد و گفتنـد کـه فاصـله  تيمسـاردنـد بـه نـزد روستای رکن آباد نيز تحریک و اميـدوار شـده بو

روستای ما تا خيرآباد یک کيلومتر بيشتر نيست ، به ما ھم آب بدھيد ، تيمسار پای تقاضـانامه 

  ."به اینجا ھم لوله کشی کنيد : " آنھا نوشت 

در این فاصله من ع.وه بر پيگيری آب روستا ، مدرسه خيلی خوب و مناسبی را ھـم بـا کمـک 

ساخته بودم که کار ساخت آن به تازگی تمام شده بود ، با اھالی قرار گذاشتيم قبل از اھالی 

رفتن تيمسار از او بخواھيم که مدرسه را افتتاح کند ، تا به این وسيله قدرشناسی خـود را بـه 

  .او نشان دھيم و او را در پيگيری لوله کشی آب روستا مصمم تر کنيم 

صاب ده ھم خواستيم که گوسـفندی را در مراسـم افتتـاح ذبـح پس از انجام ھماھنگی ھا از ق

کند ، من برای این که در مراسـم شـرکت نکـنم خـود را بـه مریضـی زدم و تيمسـار مجـدداً بـه 

  .روستا آمد و در مراسم از من ھم غيابی تجليل شد 

از روز بعد می بایست برای جمع کردن سھم اھـالی روسـتا اقـدام مـی کـردم ، ولـی ایـن امـر 

ممکن نبود ، آخر آنھـا سـرمایه و منـابع مـالی نداشـتند کـه مـن بـه آنھـا مراجعـه کـنم ، طبـق 

  .محاسبات ھر خانوار باید حدود یکصد تومان می پرداخت 

نمی دانستم که این مشکل را به چه صورتی حل کنم ، پس از کلی فکر به این نتيجه رسيدم 

، با آنھا صحبت کردم و گفتم که با?خره بایـد که روراست معضل را با خود مردم در ميان بگذارم 

  .این گره کور را به شکلی باز کنيم ، آنھا رفتند و صادقانه برای تأمين پول ت.ش کردند 
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برخی مال و احشام خود را فروختند ، حتی برخی پول نزول کردند با این حال برخی نتوانستند 

عنوان نيروی انسانی و کارگر در ایـن پـروژه  بهھيچ کاری بکنند ، پيشنھاد دادند که به جای آن 

کار کنند ، در طول این اقدام من فداکاری عجيبی از این مردم و کمک به یکدیگر دیدم ، دلگرمی 

  .و انگيزه خوبی برای ادامه کار و پيگيری ھای ?زم در من ایجاد شد 

ث خط لوله آب کرد پس از جمع کردن سھم سرمایه مردم اداره آبادانی و مسکن شروع به احدا

، من ھم پا به پای آنھا کار می کردم ، حتی چند پنجشنبه و جمعه به تھران نيامـدم و در آنجـا 

  .کار کردم ، پس از حدود دو ماه و نيم لوله کشی به اتمام رسيد 

ھنگامی که شریان حياتی آب در خيرآباد جریان گرفت ، عکس العمل و قدرشناسی روستایيان 

  ...ند گوسفند قربانی کردند ، وليمه دادند ، آش نذری پخش کردند و دیدنی بود ، چ

  

  سپاھی ممتاز
روزنامـه . با سرازیر شدن آب به خيرآباد این روستا حيات دیگر گرفـت و موقعيـت تـازه ای یافـت 

محلی سمنان گزارش جامعی از روند لوله کشی آب منعکس کرد که در آن به ت.ش ھای مـن 

  .نيز اشاره شده بود 

شرایط زندگی برای من تغيير کرده بود ، کوچک و بزرگ احترامم می کردند ، گروه ھای مختلف 

موجود در سمنان از من به عنوان یک سپاھی تقدیر کردنـد ، در ایـن ميـان قدرشناسـی مـردم 

آنچـه کـه بـرایم اھميـت زیـادی . خيرآباد و رکن آباد برای من از ھر چيز دیگر لذت بخش تـر بـود 

ن بود که اھالی این روستاھا باور کردند که اگر با ھم باشند و از خود یکدلی و وحدت داشت ای

  . نشان دھند می توانند به اھداف خود برسند 

این باور در حدی بود که در برنامه ھای بعد ، آنھا حتی بدون حضور من توانستند موفقيت ھای 

من که تا آن زمـان بيشـتر وقـت . د چشمگيری در عمران و آبادانی روستایشان به دست بياورن

خود را صرف خدمات به این روستا کرده بودم ، پس از این مرحله بـا سـبک شـدن شـانه ھـایم 

  .بيشتر به کارھای تشکي.تی خود رسيدم 

: روزی فرماندار مرا خواست و به خاطر به پایان رسيدن لوله کشی آب تبریک گفت و اضافه کرد

من می دانستم که گزارش ." ان سپاھی ممتاز شناخته شده اید شما به عنو! سرکار احمد " 

  .ھای او از کارھای من در این انتخاب تأثير و نقش اصلی را داشته است 

من نيز به خاطر کمک ھا و حمایت ھای او تشکر کردم ، خوشحال بودم از این که طبق قـوانين 

در آینده ثابت شد که خشنودی .  موجود به خاطر ھمين انتخاب بدون کنکور وارد دانشگاه شوم

من از این انتخاب بی مورد و واھی اسـت ، زیـرا سـاواک بـا دخالـت ھـایش مـانع ورود مـن بـه 

  .دانشگاه شد 

به ھر حال آنچه برای من اھميت داشت ، خود باوری مـردم و رضـایت خداونـد بـود ، بـه جھـت 

مردم که کمتر برای کسی  فردی ھم به خاطر استفاده خوب از فرصت سربازی برای خدمت به

  .پيش می آید رضایت درونی داشتم 
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گفتنی است که این ھمه نشان دھنده ظلم جداگانه به مردم بی پناه است و این برشی بـود 

عليـه آن  مستضعف و تحت ستم با ھمت وا?ی خود توانسـتندکه طبقه از یک جامعه طبقاتی 

  .حرکت کرده و رفع ظلم و استضعاف کنند 

این ماجرا تيمسار بازرسی شاھنشاھی نقشی مثبت را بـازی کـرد ، ولـی بـه طـول گرچه در 

قطع این حرکت و اقدام نمایش و رفورمی بيش نبود ، رژیم چند برابر آنچه را که انجام داده بـود 

  .می خواست محبوبيت ھایی ھر چند ظاھری به دست آورد تبليغ کرد و 

مـردم سـپری کـردم و سـرانجام پـس از بـه جـای من روزھایی پر از شادی و غـم در کنـار ایـن 

با تمام انس ... گذاشتن آثاری از خود مانند مدرسه ، حمام ، لوله کشی آب ، ترميم مسجد و 

از آنھا خـداحافظی کـرده و  ١٣٤٩و الفتی که به این مردم پاک و باصفا داشتم در مھرماه سال 

  .از خدمت سربازی ترخيص شدم 

  

  " ارمغان سفر" 

  رزهفقط مبا
پس از گذر از روزھای پرنشيب و فراز سـربازی ، فـارغ خـاطر و فرصـتی بـه دسـت آوردم تـا بـه 

کارھای عقب مانده تشکي.تيم در حزب هللا برسم ، از این رو در جلسـات و کـ.س ھـای حـزب 

  .شرکت کرده و در برنامه ھای کوھنوردی و ورزش ھای سخت حضوری ھميشگی داشتم 

با افرادی چـون محمـد مفيـدی ، عليرضـا سپاسـی و عبـاس آقـا زمـانی در طول این برنامه ھا 

ارتباط بيشتری یافتم ، البته در دوران سربازی ھم ھر وقت به تھران می آمدم و فرصتی دست 

مــی داد ، در برخــی جلســات ســخنرانی بــه ویــژه در مســجد ھــدایت چــون ســخنرانی آقــای 

  .ھاشمی رفسنجانی شرکت می کردم 

ــاعی و  ــرایط اجتم ــای  ش ــا و ارزش ھ ــب و دور از معيارھ ــيار نامناس ــا ، بس ــی آن روزھ فرھنگ

اس.می بود ، مسائل خ.ف عفت عمومی و رفتارھای غير اخ.قی شيوع داشت ، بـرای یـک 

باشد و سـ.مت زنـدگی کنـد ، دشـواری ھـای جوان که می خواست پایبند به اصول اس.می 

  .زیادی وجود داشت 

وادی به فرد مصونيت می بخشيد ، من ھم تصميم به ازدواج گرفتم ازدواج امری بود که در این 

، ابتدا با خانواده مشورت کردم ، مادرم دو بار به خواستگاری رفت ولی ھـر یـک از آنھـا پـس از 

اط.ع از گذشته و سوابق زندان من ، به او جواب رد دادند ، البتـه دختـران برخـی خـانواده ه را 

    شـئونات اسـ.می و ضـعف در اعتقـاد در ھمـان ابتـدای پيشـنھادنيز من به دليل عدم رعایـت 

  .نمی پذیرفتم 

چنـد مـورد را ) آقای زمـانی ، مفيـدی ( وقتی ت.ش خانواده ام به نتيجه ای نرسيد ، دوستانم 

پيشنھاد کردند که من نپذیرفتم ، حتی موردی را محمد مفيدی به من پيشنھاد کرد و خواست 

ریم ، من او را در ساختمانی وسيع در شـمال تھـران کـه پـر از درخـت و که حداقل به دیدن او ب

فضای سبز بود م.قات کردم ، او در حالی که روی یک صندلی در کنار استخری لم داده بـود از 

  .مبارزه برای رھایی خلق صحبت کرد و گفت که مایل است با یک مبارز ازدواج کند 
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گفت که از مبارزه ، تحرک و ناآرامی خوشـش مـی آیـد ، از او دليل این ميل را پرسيدم ، جواب 

چــون مــن در او انگيــزه ای الھــی و اعتقــادی بــرای اقــدامش ندیــدم ، مــذاکره را تمــام کــرده و 

  .بازگشتيم 

با این وصف دیدم که ازدواج و تشکيل خانواده خود مانعی بـزرگ در راه مبـارزه خواھـد شـد ، از 

تبعيـد و گـزینش زنـدگی مخفـی مـی رفـت ، مـی بایسـت در آنجا که در آینده احتمال زنـدان ، 

انتخاب شریک زندگی خيلی احتياط می کردم و کسی را کـه ھمـدوش و ھمـراه مـن در تمـام 

مراحل سخت و آسان زندگيم می بود بر مـی گـزدیم ، بـه ھمـين علـت ایـن مھـم را بـه وقـت 

  .مناسب تری موکول کرده و موقتاً از ازدواج منصرف شدم 

، عباس آقا زمانی کـه فعاليـت ھـایش زیـاد شـده بـود ، دچـار تنـدروی ھـا و  ٤٩سال  در اواخر

اشتباھاتی شد که حساسيت ساواک را برانگيخت ، ساواک کنجکاوی زیـادی دربـاره او کـرد و 

چند بار ھم به سراغ آیت هللا موسوی اردبيلی رفتـه و دربـاره عبـاس سـؤا?تی کـرده بـود ، بـا 

مراقبت ھا ما دیگر ص.ح ندیدیم که عباس در داخل کشور بماند ، در شدت گرفتن این تعقيب و 

مقدمات سفر او را به خارج فراھم کردیم ، او توانست به کشـورھای خاورميانـه  ٥٠اوایل سال 

  .برود و با سازمان الفتح ارتباط گرفته و فعاليت کند 

ر شـود ، حـزب هللا ساله شاھنشاھی برگزا ٢٥٠٠جشن ھای  ١٣٥٠قرار بود در شھریور سال 

از این . تصميم گرفت که عليه این جشن ھای کذایی و ضد مردمی حرکتی قھرآميز انجام دھد 

  .رو حمله ای مسلحانه را برای آن برنامه ریزی کرد 

من به عنوان یکی از اعضای تيم عملياتی انتخـاب شـدم ، بـرای مصـون مانـدن از دیـد سـاواک 

 قطع کرده و تنھا از طریق یکی دو نفر از جمله جـواد منصـوری تمام ارتباطات خود را با حزب هللا

  .با آنھا ارتباط داشتم ، برای این منظور خانه ای در خيابان کميل اجاره کردم 

سعيد محمدی فاتح در این ایام در خارج به سر می برد ، او تنھا با من مکاتباتی داشـت ، قـرار 

در جریان کار حزب هللا قرار گرفته و بـه تـيم عمليـاتی ) لبنان(بود که او پس از بازگشت از خارج 

  .ما بپيوندد 

         پــس از تــرخيص از ســربازی بــه توصــيه دوســتان در شــرکت پــارس متــال کــه  ٤٩در مھــر ســال 

، مشغول به کار شدم ، این کار در شرایط جدید محمل لوله ھای چدنی فاض.ب توليد می کرد 

  .نھانم بود و پوشش خوبی برای فعاليت ھای پ

می بایست آمادگی ھای رزمی مناسبی را به دست می آوردیم ، برای این کار نياز به اسلحه 

را معرفی کرد که  )١(داشتيم ، آقای جواد منصوری یکی از برادران مبارز به نام عزت هللا شاھی 

  .از طریق او اسلحه تھيه کنيم ، نام مستعار وی خوانساری بود 

_____________________________  

بـه فعاليـت ھـای سياسـی خـود شـدت بخشـيد ، او بـه ھيئـت  ١٣٤٢خـرداد سـال  ١٥عزت هللا شاھی با قيام .  ١

مؤتلفه اس.می پيوست ، او که در بازار به کار صحافی و کاغذ فروشـی اشـتعال داشـت ، اقـدام بـه چـاپ رسـاله و 

با سـازمان مجاھـدین خلـق ارتبـاط  ٤٧_  ٤٨ ر سال ھایامام کرد ، او د) ی حکومت اس.م( تکثير جزوه و?یت فقيه 

با تعدادی از دوستان خود در ھيئت مؤتلفه ، پرچم ھای برافراشـته اسـرائيل در اسـتادیوم  ٤٨پيدا کرد ، وی در سال 

گاه پخـش ھـایی در ورزشـاع.ميـه .را به آتـش کشـيدند _ ھنگام بازی فوتبال ایران و اسرائيل _ ) امجدیه(شيرودی 
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عـال رفتـه و آن را منفجـر . سپس به سمت دفتر ھواپيمـایی اسـرائيل بـه نـام ال . و عليه اسرائيل شعار دادند کرده 

  .کردند 

او از این سال ھا مورد غضب و کينـه سـاواک قـرار گرفـت و فـراری شـد ، بـا?خره در ميـدان اعـدام بـر سـر یـک قـرار 

یک فرصت مغتنم با چا?کی و تندی تمام از دست آنھـا دستگير شد ، ولی توانست ھنگام رفتن به سوی اتومبيل در 

بگریزد ، عزت هللا شاھی پس از آن دیگر نتوانست در یکجا ساکن و متمرکز شود و ھميشه در حال جابجایی و تغييـر 

یک سواری تاکسی در مقابل  ٥١در سال  .بود ، به نحوی که حتی والدین وی نيز از محل و مکان او بی اط.ع بودند 

رت ترکيــه منفجــر شــد کــه راننــده و سرنشــين آن کشــته شــدند ، ســاواک پنداشــت سرنشــين کــه از اعضــای ســفا

  .مجاھدین بود کسی جز عزت هللا شاھی نيست ، در نتيجه خبر کشته شدن او را در سطحی وسيع اع.م کرد 

بـه تھـران  ٥٢سـال  وی از آن روز با تصـور ایـن کـه سـاواک پرونـده اش را بسـته اسـت بـه مشـھد رفـت و مجـدداً رد

بازگشت تا انفجار ده بمب را برای دھمين سالگرد انقـ.ب سـفيد تـدارک ببينـد ، از جملـه کارھـای نـاموفق وی تـرور 

بـه کمـک وحيـد افراختـه بـود ، او پـس از اعـ.م تغييـر ایـدئولوژی سـازمان تضـاد ) شـعبان جعفـری ( شعبان بی مخ 

ولـی او را زیرکـی و . این رو سازمان طرح قتل وی را برنامه ریزی کـرد  عقيدتی و تشکي.تی شدیدی با آنھا یافت ، از

  .چا?کی ھميشگی اش توانست از مھلکه جان سالم به در برد 

گلولـه بـه بـدن وی  ٧ساواک پس از فعاليت گسترده او را در چھارراه سيروس به محاصره انداخت و به رگبار بسـت و 

ه به دست ساواک نيفتد کپسول سيانور خورد ، ولی مأمورین به موقع رسـيده اصابت کرد ، عزت هللا برای این که زند

شـھربانی و با شلنگ آب دھان و شکمش را می شویند ، او که شدت زخمی شـده بـود چنـد مرتبـه در بيمارسـتان 

  .تحت عمل جراحی قرار گرفت و از مرگ نجات یافت 

نانـه در مقابـل شـکنجه ھـای وحشـيانه و طاقـت فرسـای پای او دچار نقص شـد ، او پـس از انتقـال بـه زنـدان قھرما

سال زندان محکوم شد ، ساواک به قدری از او در ھراس بود که مـدت  ١٥دژخيمان شاه مقاومت کرد و در دادگاه به 

از زنـدان آزاد شـد  ٥٧ماه او را دست بسته و پا بسته در سلول انفرادی نگھداشت ، وی سرانجام در آذر ماه سال  ٦

مجدداً بـه کـار در بـازار برگشـت ، و نـام خـود را بـه عـزت هللا  ٥٨يته استقبال از امام پيوست و در اواخر سال و به کم

  .مطھری تغيير داد 

  

چند جلسه ای با او ھم صحبت شدم ، یک مرتبه ھم با یکدیگر به کوه رفتيم ، در آنجا قرار شد 

زی که از ایـن دیـدار گذشـت و از او که دو سه روز آینده اسلحه ای به من تحویل دھد ، چند رو

او . خبری نشد ، صبح ھنگام به منزل او در ميدان خراسان رفتم و سراغ خوانسـاری را گـرفتم 

  . خانه نبود 

صاحبخانه یا ھمسایه او وقتی دید که من اسم خوانساری را آوردم ، حدس زد کـه از دوسـتان 

چنـد روزی ھسـت کـه دایـم مـی آینـد  ا?ن! نمی دانم کجاست : " نزدیکش باشم ، لذا گفت 

با شنيدن این جمله فھميدم که او تحت تعقيب و نظر اسـت ، پـس بـا مراقبـت و .... " دنبال او 

احتياط زیاد آنجا را ترک کردم ، پس از دور شدن از کانون خطر واقعه را به دوسـتان اطـ.ع دادم 

  .تا آنھا ھم از رفتن به آنجا بپرھيزند 

 در منازل افراد برگزار می شد ، غالباً این منازل دارای موقعيت امنيتـی برخی جلسات حزب هللا

و راھھای متعدد گریز بود ، یکی از این خانه ھای امن خانه مرحوم آقای مرتضی عظيمی بود ، 

مقابل دانشگاه تھـران ، متعلـق بـه وی ) انق.ب(کتابفروشی عظيمی واقع در خيابان شاھرضا 

  .قه سوم ساختمانی که کتابفروشی ھم آنجا بود ، قرار داشت بود ، خانه امن در طب

مرحوم عظيمی فردی متدین ، انق.بی و با فکر و اندیشه بود ، او کتـاب ھـا و جـزوات انق.بـی 

زیادی را به دست مبارزین می رساند ، بسياری از افرادی که در خط مبارزه بودند می دانستند 

  .مکتوب انق.ب در چه زمانی به او مراجعه کنند  که برای گرفتن کتاب ، جزوه و آثار
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             عـ.وه بـر آن مرحـوم عظيمــی جلسـات عمـومی را در یکـی از بــاغ ھـای شـمال تھـران برگــزار 

و  )١(جـودو می کرد که در آن افراد تحصيل کرده و دانشگاھی حضور می یافتند ، مـن و محمـد 

  .د و جذب برخی از آنھا به این جلسات می رفتيم برای شناسایی افرا )٢(علی اکبر نبوی نوری 

_____________________________  

سالگی بـه ھمـراه خـانواده  ٧در شھرستان مح.ت به دنيا آمد و در  ١٣١٨محمد مھرآیين ، فرزند حسن در سال .  ١

با شـھيد مصـطفی چمـران  سال ٢به تھران مھاجرت کرد ، او تحصي.ت ابتدایی را در دبستان انتصاریه گذراند و مدت 

او به دليل بيماری پدر تحصي.ت دبيرستان را ناتمام گذاشت و با کمک به امرار معاش خانواده به بـازار . ھمک.س بود 

سـالگی پـدرش را از  ١٤بلور فروشی ، کتابفروشی و لولـه فروشـی از جملـه مشـاغل او بـود ، وی در . کار شتافت 

  .سئوليت خانواده را بر عھده گرفت دست داد و در نتيجه بيشتر بار م

با افرادی چـون شـھيد  ٤١وارد جلسات مبارزین شد و از سال  ١٣٤٠او پس از فوت مرحوم آیت هللا بروجردی در سال 

مھدی عراقی ارتباط یافت و از روزھـای آغـازین فعاليـت ھيئـت مؤتلفـه بـا آنھـا ھمـراه شـد ، در ھمـين سـال ھـا بـه 

راته و جودو پرداخـت و توانسـت در مـدت کوتـاه بـه صـورت فشـرده مراحـل ?زم را طـی فراگيری ک.س ھای رزمی کا

  .کرده و در رشته جودو کمربند سبز و در رشته کاراته کمربند قھوه ای بگيرد 

بـا آشـنایی بـا  ٤٨شروع به آموزش آموخته ھای خود در ھيئت مؤتلفه کرد ، وی از سـال  ٤٢خرداد  ١٥او بعد از قيام 

بوی نوری جذب سازمان مجاھدین خلق شد و ک.س ھای آموزش کاراتـه ، جـودو و دفـاع شخصـی بـرای علی اکبر ن

او ک.س ھایی را برای گروه حـزب هللا و نيـز دانشـجویان مسـلمان دایـر کـرد ، از ھمچنين . اعضای سازمان گذاشت 

مھـر  ١٦بـود ، وی در ) شـھرام( حضور در عمليات ناموفق گروگانگيری پسر اشـرف: جمله اقدامات او در این سازمان 

خانه تيمی دستگير و مدت یک سال و نيم زندانی شد ، او برای دومين مرتبـه در اوایـل  ٩پس از لو رفتن  ١٣٥٠سال 

پـس از آشـکار شـدن  ٥٤دستگير شد و زندانی ھای کميته مشترک ، اوین و قزل قلعه را تجربـه کـرد ، در سـال  ٥٢

  .ین از آن جدا شد انحراف ایدئولوژیک سامان مجاھد

از زنـدان آزاد شـد و فعاليـت ھـای  ٥٦وی سرانجام پس از گذر از شکنجه ھا و بازجویی ھای فراوان در اسفند سـال 

. مبارزاتی خود را در قالـب پشـتيبانی و حمایـت از خـانواده ھـای زنـدانيان و اعتصـابيون تـا پيـروزی انقـ.ب ادامـه داد 

خودروھــای اســکورت بــود ، وی پــس از پيــروزی انقــ.ب اســ.می بــه آمــوزش  خــودروی او ھنگــام ورود امــام یکــی از

بـرای مبـارزه بـا ضـد انقـ.ب در کردسـتان پرداخـت ، ) عـج(و ولـی عصـر ) ع(نيروھای مسلمان در پادگان امام علـی 

  .سپس مدتی به حفاظت از شخصيت ھای نظام جمھوری اس.می چون شھيد رجایی مشغول بود 

          دســتانی انقــ.ب اســ.می مشــغول بــه کــار شــد و بــه دســتگيری منــافقين و مت.شــی کــردن او بعــدھا مــدتی در دا

گروھک ھا ھمت گماشت و در یکی از درگيری ھا با این عناصر ضد انق.ب از ناحيه پا تير خورد و دچـار نقيصـه شـد ، 

ی ، فرمانـده پشـتيبانی کـل مدیر کل امور عمـومی و خـدمات مجلـس شـورای اسـ.م: مسئوليت ھای او عبارتند از 

  . سپاه پاسداران انق.ب اس.می ، مدیر کل تربيت بدنی و تفریحات س.م بنياد جانبازان 

محمد مھرآیين به نام ھای محمد جودو و محمد موتوری و محمد داوودی نيـز از قبـل از انقـ.ب شـناخته مـی شـود ، 

  .وی ھمچنين پدر دو شھيد است 

با گـروه حـزب ) مھرآیين(، از اعضای سازمان مجاھدین خلق بود که از طریق محمد داوودی علی اکبر نبوی نوری  . ٢

دستگير و زندانی شد ، پس از آزادی با اشرف ربيعـی ازدواج کـرد ، او در سـال  ٥٢هللا ارتباط یافت ، او در اواخر سال 

ه نام فریاد خلق خاموش نشدنی اسـت پس از اع.م تغيير ایدئولوژی سازمان از آن جدا شد و گروه مستقلی را ب ٥٤

  .، تشکيل داد و مبارزات خود را ادامه داد 

و انفجـار مقـر حـزب رسـتاخيز  ٥٤این گروه توانست چندین عمليات از قبيل انفجار مقر حزب رسـتاخيز تبریـز در سـال 

وقـایع سـال " ان نشـریه ای تحـت عنـو ٥٤را ترتيـب دھـد ، نبـوی نـوری در اواخـر سـال  ٥٥قزوین در اردیبھشت مـاه 

در  ٥٥در دانشـگاه صـنعتی شـریف توزیـع کـرد ، سـرانجام وی در اسـفند سـال  ٥٥منتشر و در بھار سـال " گذشته 

  .درگيری با ساواک به ضرب گلوله به شھادت رسيد 
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در جلسه ای قرار شد که مکانی امن برای دایر کردن ک.س ھای رزمی و دفاع شخصی تعيين 

زش خاصی که مد نظر بود ، می بایست از ھر نظر این مکان امـن و دور شود ، به لحاظ کار آمو

از دسترس و نگاه ساواک باشد ، پس از تحقيق و بررسی زیاد انبار کتاب مرحوم عظيمی واقع 

انتخاب شد ، ایـن انبـار زیرزمينـی بـود کـه در اطـراف آن جـز چنـد ) تير ٧(شھریور  ٢٥در ميدان 

  .گری دیده نمی شد و ميدان و اطراف آن کام.ً خاکی بود ساختمان ، عمارت و آبادانی دی

استاد محمد مھرآیين در این ک.س ھا به طور فشرده شروع به آموزش دفاع شخصی کـرد ، از 

جمله افراد این ک.س ھا علی اکبر نبوی نوری ، محمد مفيدی ، باقر عباسی بودند و این برای 

  .نيازم تکنيک ھای دفاع شخصی را بياموزم  من فرصت بسيار خوب و مناسبی شد تا در حد

  

  شغلتغيير 
کاریابی و حفظ کار یکی از بزرگترین معض.ت کسانی بود که سـابقه زنـدان داشـتند ، مـن کـه 

پس از سربازی در کارخانه پارس متال مشغول به کار شده بودم ، از طرف ساواک زیر نظر بودم 

فشـار آوردنـد کـه مـرا از ) صـاحبان شـرکت(بابا ، آنھا پس از مدتی به احمد تحصيلی و حاجی 

کارخانه اخراج کنند ، ولی آنھا در برابر خواسته سـاواک مقاومـت کـرده و حاضـر بـه اخـراج مـن 

  .نشدند 

در این شرکت به شغل کارپردازی مشغول شدم ، ماشينی ھم در اختيارم قرار گرفت تا کارھـا 

دتی کار با مشکل بسيار جدی مواجه شدم را با سرعت و نظم بيشتری انجام دھم ، پس از م

، ھنگام خرید اجناس و اق.م مورد نياز شرکت ، تعداد زیـادی از فروشـندگان حاضـر بـه نوشـتن 

مبلغ تخفيف در فاکتور نبودند ، گاھی آنھا خود پس از صـدور فـاکتور انعـام و یـا مبلـغ تخفيـف را 

بی فایده بود ، من این مشکل را بـا حـاج نقدی به من می دادند ، اصرار برای قيد آن در فاکتور 

  » عيب ندارد ، آن را بگير و بياور بده به من « : احمد تحصيلی در ميان گذاشتم ، او گفت 

با خود اندیشيدم که شاید این عمل مشکل شرعی را حل کند ، ولی تصویر و تأثير ایـن شـکل 

آن داشت که بچه مسلمان ھـا  کار بر ذھن فروشنده باقی خواھد ماند ، تصویری که حکایت از

  .نيز اھل گرفتن پورسانت ھستند 

با?خره نتوانستم این شرایط را تحمل کنم ، لذا با جلب رضایت حاج آقای تحصيلی از آن شرکت 

خارج شدم ، مدتی را بيکار بودم ، تا این که توسط برادرم بـه کارخانـه بلـور سـازی صـداقت در 

گو و مصاحبه ای با رئيس کارخانه در اداره حسابرسی پس از گفت. ميدان شوش معرفی شدم 

  .مشغول به کار شدم 

آنچه که ھيچگـاه از لـوح . حضور در این کار و این کارخانه برایم خاطرات تلخی را به ھمراه دارد 

ذھن و قلبم پاک نخواھد شد ، فقر ، حرمـان و وضـعيت ف.کـت بـار کـارگران بـود ، گـاھی آنھـا 

نچنان حساب حقوق خود را در دست داشتند که تا ریـال آخـر تمـام مـزد ھنگام دریافت حقوق آ

خود را می گرفتند و گاه چنان اشتباه محاسبات ما را یادآور می شدند که متعجب می شـدیم 

، زنانی را می دیدم که با کلی التماس و تمنا کودکان خردسال خود را برای کار در این کارخانه 

  .می گماردند 
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  محمدی فاتحبازگشت سعيد 

ساله به ایران برساند ، او پس  ٢٥٠٠قرار بود که سعيد خود را برای عمليات عليه جشن ھای 

از کسب آموزش ھای ?زم نظامی از لبنان خارج و به آلمان رفت ، چون پاسپورت وی ممھور به 

ل طبـق مھر اداره گذرنامه لبنان بود ، برای ورود به ایران مشکل داشت ، او برای حل این مشک

  . نقشه ای درصدد فریب ساواک برآمد 

طبق برنامه او شش ماه قبل از ورود به کشور به سفارت ایران در آلمان مراجعه و ادعا کرد کـه 

پاسپورتش را گم کرده است ، سفارت به وضعيت و ادعای او مشکوک شد ، نـام و مشخصـات 

کــه شــکار خــود را یافتــه بــود از  او را گرفتــه و از ســاواک وضــعيت او را اســتع.م کــرد ، ســاواک

  .سفارت می خواھد که ترتيب ورود او را به کشور فراھم کند 

 زا لغافـسعيد در مدت شش ماه چندین بار به سفارت مراجعه و رد پاسپورتش را مـی گيـرد ، 

این که آنھا متوجه فریب او شده و کنترلش می کنند ، سرانجام سفارت با ھماھنگی سـاواک 

د که امکان صدور پاسپورت المثنی در اینجا نيست ، ما فقط برای تـو ویـزا صـادر به وی می گوی

  .ی کنيم تا بتوانی به ایران بروی ، در آنجا می توانی برای گرفتن پاسپورت اقدام کنی م

سعيد که خيال کرده بود سفارت را فریب داده اسـت از پيشـنھاد آنھـا اسـتقبال کـرد ، بـه ایـن 

، ساواک شرایطی را فراھم کـرد تـا او بـه راحتـی وارد کشـور شـده و از ترتيب عازم ایران شد 

بازرسی فرودگاه و کنترل مدارک بدون ھيچ مشکلی رد شود ، چند روز او را به حـال خـود رھـا 

  .کردند تا با مراقبت و تعقيب ، ارتباطات وی را با دیگر افراد کشف کنند 

احتياطی او در اعتماد به بيگانگان ، چند بـار بـه ساواک بعد از جریان ورود سعيد به آلمان و بی 

خانه پدری او رفته و از اعضای خانواده اش تحقيق و تفحص کرده بود ، مـن متوجـه لـو رفـتن او 

  .شده بودم ، از این رو در نامه ای به او اط.ع دادم که به ایران نياید 

ست کند ، این نامه ھم به دست این نامه را که با نام مستعار بود به برادرش محمد دادم که پ

ساواک افتاد ، سعيد از ھمه جا بی خبر ، پس از خـانواده بـا مـن بـه عنـوان اولـين نفـر تمـاس 

سـعيد چـرا اینجـا آمـدی ؟ ممکـن اسـت تحـت تعقيـب  : گرفت و به خانه ما آمد ، بـه او گفـتم 

  .شاید تو تحت تعقيب باشی ، ولی من نيستم ! نه بابا : گفت ! باشی 

شروع کرد جریان و نحوه بازگشتن به ایـران را شـرح داد ، فھميـدم سـاواک بـرای او دامـی بعد 

تنيده است ، به او گفتم که سعيد تو فریـب خـورده ای و سـاواک برایـت تلـه گذاشـته اسـت ، 

د?یلم را برای وی بـازگو کـردم و خواسـتم کـه دیگـر بـا مـن تمـاس نگيـرد ، از آن بـه بعـد تمـام 

ھـای مـا از طریـق بـرادرش محمـد محمـدی فـاتح صـورت مـی گرفـت و مـی ارتباطات و تماس 

  .توانستيم در قرارھایی ھمدیگر را ببينيم 

عمده بحث ما در این قرارھا ھماھنگی بين گفته ھایمان برای دستگيری بود ، برای این کـه در 

ی ، نظر ساواک ھمين قرارھا را ھم توجيه کرده باشيم با خود وسایل ورزشی چون کفش کتان

ھمراه می بردیم ، مث.ً ھماھنگ شد که برای این جلسه بگـویيم کـه قـرار ... لباس ورزشی و 

  .رفتن به کوه در روز جمع را گذاشتيم و از این قبيل 

در این مدت ساواک او را به عناوین مختلف فرا خواند و می خواست او را وادار به ھمکاری کنـد 

سعيد بر سر یکی از قرارھا حاضر نشد ، من نگران شدم ،  ٥٠، سرانجام در اوایل تير ماه سال 
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حدس می زدم که او را دسـتگير کـرده باشـند ، بـا خانـه او تمـاس گـرفتم ، محمـد گوشـی را 

  .برداشت ، از او سراغ سعيد را گرفتم و گفتم که شب به کوه می خواھيم برویم 

که پس تو به جای او بيا ، ولی  محمد گفت که او از صبح رفته و ھنوز خانه نيامده است ، گفتم

او ھم نيامد ، گویا وقتی محمد برای دیدن من از خانه خارج می شود به اوضاع مشکوک شده 

و حدس می زند که منزل شان تحت کنترل و مراقبت است ، از ایـن رو در یـک اقـدام سـنجيده 

یم کـه سـعيد مسيری را انحرافی رفتـه و بـه خانـه مـا نمـی آیـد ، بـه ایـن ترتيـب متوجـه شـد

  .بازداشت شده است 

  

  بازداشت مجدد
سعيد محمدی فاتح به خاطر سھل انگاری و ساده باوری به دام افتاد و دستگير شـد ، او پـس 

از گذشت سه روز و تحمل شکنجه و فشـار سـاواک بـه رابطـه خـود بـا مـن اعتـراف کـرد ، وی 

  .جزئيات صحبت ھای خود را با من برای آنھا شرح داد 

که سعيد فعاليت ھا و حرکت ھایی را برای حزب هللا صورت می داد ، ولی به خـاطر دور با این 

اندیشــی مــا ، ھيچگــاه از وجــود و ماھيــت چنــين تشــکي.تی مطلــع نشــد ، از ایــن رو ھنگــام 

بازجویی مطلب قابل توجھی از این گـروه عنـوان نکـرد و حـزب هللا توانسـت از خطـری جـدی و 

  .ذرد تھدیدی آشکار به س.مت بگ

سعيد در اعترافات خود به ارتباط بـا عبـاس آقـا زمـانی و حضـور در کـ.س ھـا و جلسـات او بـه 

واسطه من اعتراف کرد ، محمدی فاتح در خصوص نحوه خروجش از کشور به قصـد شـرکت در 

نمایشگاه صنعتی ازاکای ژاپن و سپس عزیمت به آلمان و لبنان و نيز شـيوه ارتبـاط بـا حسـين 

بـرای طـی  (و علـت سـفرش بـه اردوگـاه الفـتح ) از طریق آقا زمانی(ماسالی رضایی و حسن 

اعترافاتی کرده بود ، او در این بين از مکاتبات خود با من نيـز صـحبت کـرده ) دوره ھای چریکی 

  .بود 

من که متوجه اوضاع بحرانی و مشـکوک شـده بـودم ، بـا تعـدادی از دوسـتان تمـاس گرفتـه و 

ریح کـردم و از احتمـال دسـتگيری سـعيد بـه آنھـا خبـر دادم ، از آنھـا وضعيت را بـرای آنـان تشـ

خواستم که تمام ارتباطات خود را با من و خانواده ام قطع کننـد ، مـن بيشـتر نگـران عمليـاتی 

ساله شاھنشـاھی تـدارک دیـده  ٢٥٠٠بودم که برای شھریور ماه جھت حمله به جشن ھای 

  .لشعاع قرار می گرفت بودیم ، با دستگيری من آن عمليات تحت ا

مدارک و اسناد را در اختيار باقر عباسی قرار دادم و او آنھا را با خود برد ، شـب ھفـتم تيـر مـاه 

من در طبق دوم خانه مان خوابيده بودم ، دقایقی از نيمـه شـب نگذشـته بـود کـه در  ٥٠سال 

  " ه ؟ کي: " زدند ، مادرم که خوابش از ھمه سبکتر بود پشت در رفته و پرسيد 

مادرم گفت که احمد دوستی ! " ما از دوستان احمد ھستيم ، احمد ھست ؟ : " جواب شنيد 

شب سراغش بيایند ، آنھا تھدید به شکستن در کردند ، مادرم شروع بـه داد و  ٥/١٢ندارد که 

ھوار کرد ، من و پدرم که تا این ساعت در خواب بودیم ، با سر و صدای مادر از خواب جستيم ، 

  .درم به حياط رفت ، من حدس زدم که موضوع به بازداشت سعيد بر می گردد پ
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از این بو با سرعت زیاد باقيمانده مدارک و نامه ھایی را که از سعيد داشتم ?ب.ی کيسه ھای 

زغال پنھان کردم و به بام رفتم ، ھمين که خواستم از بام به کوچه پشتی بپرم ، دیدم که آنجا 

  .به اتاقم برگشتم و خود را به خواب زدم  نيز مأمور ھست ،

چند لحظه بعد در اتاقم را کوبيدند ، با حالت خواب آلودگی بلند شـدم تـا در را بـاز کـنم ، یکـی 

سـوژه را : " بعـد یکـی از آنھـا بـی سـيم زد و گفـت !! گفت که بله ، احمد ھسـت ، خودشـه 

  " . گرفتيم 

با آنھا بحث و جدل کردم که مگر چه کار کرده ام  از من خواستند که پيراھنم را بپوشيم ، کمی

که این طوری و این وقت شب مزاحم خانواده ام شده اید ؟ به ھر حال آنھا مرا سـوار خـودروی 

جيپ کردند ، دو طرفم مأمور نشست ، از ھمان داخل خودرو کارشان را شروع کردند ، با تھدید 

کــی             ! ھنــوز دســت از کارھایــت برنداشــتی  !و ارعــاب جم.تــی را از ایــن قبيــل گفتنــد کــه تــو 

  ! ....این بار دیگر برگشتی تو کار نيست ! می خواھی آدم شوی ؟

مـن ا?ن کـاره ای نيسـتم ، تـو ھـيچ کـوره و  : " من ھم شروع کردم بـه دفـاع از خـود و گفـتم 

و سـپاھی  دسته ای نيستم ، دنبال زندگيم ھستم ، دو سال برای این مملکت سربازی رفـتم

ولی آنھا گوششان به صحبت ھـای مـن بـدھکار ... " ممتاز شدم ، تو یک کارخانه کار گرفتم و 

  .نبود ، ھمچنان به تھدید و شماتت خود ادامه می دادند 

در این بين به نظرم رسيد که نکند کليد و دفترچه ای ھمراھم باشد ، رنگ از رویم پرید ، ضربان 

م را احساس می کردم ، آرام دست بسته ام را بـه جيـب پيـراھنم قلبم تندتر شد ، گرمای بدن

خيلـی . زدم ، دیدم نه از دفترچه خبری نيست ، خيالم کمی راحت شد، ولی کليد پيشم بـود 

نگــران بــودم ، زیــرا ایــن کليــد متعلــق بــه در خانــه ای بــود کــه در خيابــان کميــل بــرای کارھــای 

  .بودم تا آن را از خود دور کنم تشکي.تی اجاره کرده بودم ، دنبال فرصتی 

از مسير پيدا بود که به طرف زندان قزل قلعه می رویم ، زنـدان قـزل قلعـه دیگـر بـرای مـن یـک 

  .مأوای قدیمی بود 

  

  شکنجه ھای مرگبار در زندان قزل قلعه
شـدیم ، بـه طـرف راھرویـی رفتـيم کـه در سـمت چـپ آن اتـاق  )١(وقتی وارد زندان قزل قلعه 

داشت ، در آنجا فرصتی دست داد تا کليد را بـه آرامـی از روی پـا بـه روی کفـش و ساقی قرار 

  .بعد به زمين انداختم و معلوم نشد که در تاریکی به کجا پرت شد ، دیگر آسوده خاطر شدم 

_________________________  

ای امـروزی محـل اسـتقرار افـراد زندان قزل قلعه ساختمان قلعه مانندی بود که در زمان قاجاریه شبيه پادگـان ھـ.  ١

متر داشـت ، در درون ایـن دیوارھـا  ٦_  ٥نظامی بود ، دیوار بلند و خشتی در اطراف با درھای چوبی به ارتفاع حدود 

  . ساختمانی قدیمی بود شامل حياط و در وسط زندان عمومی موقت و دو دھليز باریک که در دو طرف این حياط بود 

  مؤتلفه اس.می نوشته اسدهللا بادامچيان ک آشنایی با جمعيت . ر 

زندان قزل قلعه مربع شکل بود که در دو ضلع آن سلول ھای انفـرادی و در ميـان آن حيـاط و چنـد اتـاق کـه اصـط.حاً 

زندانی بسيار قـدیمی و کوچـک بـود کـه معمـو? بـرای دوران موقـت بـازجویی . عمومی گفته می شد ، قرار داشت 

، معمو?ً زندانيانی را کـه اھميـت بيشـتری  ٤٩گرفت ، البته پس از افتتاح زندان اوین در سال  مورد استفاده قرار می
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برای ساواک داشتند به آنجا می بردند و پس از اتمام بازجویی تا فاصله بازپرسی و دادگاه به زندان قزل قلعه منتقـل 

  .ه سلول قزل قلعه انتقال می دادندشتی را بمی کردند ، بعضی مواقع که زندان اوین ظرفيت نداشت ، زندانی بازدا

  خاطرات جواد منصوری ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می ، حوزه ھنری . ک . ر  

  

غربـی بـود ، _ بردند ، این اتاق در طول شرقی  )١(" اتاق عمل " س از گذشت دقایقی مرا به 

ن دسـت خـود را روی مرا پشت ميزی که در وسط اتاق قرار داشت ھل دادند ، یکـی از مـأموری

صندلی گذاشت ، من متوجه منظور او نبودم ، ناگھان صندلی را کشيد من تا بـه خـود بيـایم از 

پشت سر و با ضرب زیـاد بـه زمـين خـوردم ، تنھـا توانسـتم دسـتھایم را روی سـرم بگـذارم تـا 

  .آسيبی نبيند 

_______________________________  

آن بازجویـان بـه بـازجویی از زنـدانی مـی پرداختنـد و در صـورت اسـتنکاف زنـدانی از اتاق عمل ، اتاقی بود که در .  ١

  . اعتراف او را تا سر حد مرگ با وسایل مختلف شکنجه می دادند 

  

ب.فاصله چھار نفر حاضر در اتاق به طرز وحشيانه ای مرا زیر ضربات مشت و لگد خود گرفتنـد ، 

در مرا زدند کـه در ھمـان حـال بـی ھـوش شـدم یـا کتک و ضرب و شتم آنھا بی حد بود ، آن ق

خوابم برد ، چرا که دیگر چيـزی از ضـربات آنـان احسـاس نمـی کـردم ، ولـی ھنـوز ھالـه کتـک 

  .خوردن روی سرم سنگينی می کرد 

وقتی چشمانم را باز کردم ، دو نفر آمدند و زیر بغلم را گرفتنـد ، مـرا بلنـد کردنـد و دوبـاره روی 

سابی دب و داغان شده و درد تمام وجودم را فرا گرفته بود ، چشم ھـا و صندلی نشاندند ، ح

چشمم کبود و متورم شده بود ، لحظاتی بعد بازجو آمـد ، مـرا کـه سر و صورتم می سوخت ، 

حا? می توانيم بـاھم ... خب ، استراحت کردی ، خستگی ات در رفت : " ھوشيار دید ، گفت 

  ..."حرف بزنيم 

اط.عی از کتک خوردن من ندارد ، البته کسی ھـم در حضـور او مـرا شـکنجه او تظاھر کرد که 

! مـی خـوانی ؟مگـر تـو نمـاز : " گفـت " . به من اجازه بدھيد نماز بخوانم : " نمی داد ، گفتم 

  ... ! " کسی که وطن ندارد دین ندارد ! ... وطن ندارید ! شماھا که دین ندارید 

یی بروم ، از درد به خود می پيچيـدم و سـرم حسـابی گـيج با?خره اجازه دادند که به دستشو

می رفت ، خميده خميده در حالی که دستھایم روی شکمم بود بـه طرفـی رفـتم کـه نشـانم 

نزدیک بـود کـه آفتـاب . ، وضو گرفتم و باز گشتم  دنگه داشتندادند ، در دستشویی را نيمه باز 

ام جھت نماز ایستادم ، با خدا راز و نياز کـرده بزند ، با لباس خونين و کثيف نمی دانم که به کد

          نمـی دانـم ، خـودت ھـر جـور کـه ! مـا نمـاز مـی خـوانيم ، حـا? چـه جـوری ؟! خدایا : " گفتم 

  ... "هللا اکبر ... می خواھی حساب کن 

بـار ب.فاصله پس از نماز آنھا پاھایم را به تختی بسته و مجدداً شروع به زدن کردنـد ، امـا ایـن 

آنھا گاھی دست از کتک می کشيدند و چند سؤال می کردند و من بی ربـط . متفاوت از پيش 

و پرت و پ. جواب می گفتم ، آنھا دوباره شروع مـی کردنـد بـه زدن و ایـن روال بـرای سـاعتی 

  .طول کشيد 
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ند نامه ای در دست آنھا بود که من برای سعيد محمدی فاتح نوشته بودم ، ج.دان درصدد بود

تا اعتراف بگيرند که این نامه را من نوشته ام ، ھر چه مرا زدند ، شـکنجه دادنـد و بـا کابـل بـر 

فشار و کتک به حدی رسيد که دیگر پاھایم کـام.ً بـاد کـرده و . بدن ش.ق نواختند ، نپذیرفتم 

  .بی حس شده بودند ، اص.ً دیگر وجود پا را احساس نمی کردم 

خشن ترین و سبعانه ترین شکنجه ھا بر من اعمـال شـد ، روزھـای  روز شدیدترین ، ١٥حدود 

آخر آن قدر ناتوان شده بودم که به محض شروع شکنجه بی ھوش مـی شـدم ، ولـی آنھـا بـا 

من با نخوردن غذا بـی پاشيدن آب و شوک ھای مختلف مرا از آن حال بيرون می آوردند ، البته 

دنيـای ی مؤثر بود ، با وجود آن ھمـه شـکنجه رمق شده بودم و این حالت در تسریع بی ھوش

بی ھوشی دنيای زیبایی بود ، زیرا که از ھمه دردھا و آ?م فارغ می شدی ، ع.وه بر آن دیگر 

  .نيازی نبود که نگران اعتراف باشی 

سلسله اعصاب من بر اثر آب ھای سردی که رویم ریخته می شد بسيار صدمه دیده و ضعيف 

ادامه یافت ، تا این که دیگر از حالت یک انسان عادی خارج شـدم ، بـه شده بود ، شکنجه ھا 

طوری که گاھی که بـه ھـوش مـی آمـدم بـرای دقـایقی پيوسـته داد و ھـوار مـی کـردم و بـه 

  .حاضرین در اتاق عمل فحش می دادم ، کارد به استخوانم رسيده بود 

ين شکنجه و کتک ، ضربه ای بـه دیگر تحمل این وضع برایم غير ممکن بود ، آرزو می کردم در ب

گيجگاھم بخـورد و از بـين بـروم ، گـاھی در تھـاجم لفظـی و ک.مـی قصـد تحریـک مـأمورین را 

  .داشتم ، می خواستم که آنھا تحریک شوند و مرا آن قدر بزنند تا بميرم 

ی اذیت و آزار مأمورین به حدی زیاد بود که اص.ً قابل بيان نيست ، و شاید سبعيت و وحشـيگر

آنھا در باور افراد نمی گنجد ، با آن ظلم بـی حـد و شـکنجه ھـای بـی شـمار بـرای آنھـا جـای 

یکـی از مـأمورین کـه از سـایرین کمـی . تعجب بود که چطـور تـوان ایـن ھمـه مقاومـت را دارم 

کمی حرف بـزن و خـودت را راحـت کـن ، ! بابا : " م.یمتر بود در طول یکی از شکنجه ھا گفت 

روزی ھم منوچھری شکنجه گر معروف آمد و نگاھی بـه سـر ... " قدر درد بکشی چرا باید این 

  . و وضع خونين ، چرکين و متورم من کرد و گفت که دیگر نزنيدش ولش کنيد 

با دخالت منوچھری اوضاع بدتر شد ، آن روز ھنگام شکنجه مأموری را گذاشته که مـرا بيـدار و 

بودم ، شکنجه ھای شدید روزھای قبل ، درد مفرط و ساعت بيدار  ٦ھوشيار نگه دارد ، حدود 

برد ، ھر چه سيلی و تازیانه به سر و صورتم می زدنـد خستگی فراوان بی اختيار مرا به خواب 

بی فایده بود ، با ھر ضربه تکانی می خوردم و در ھمـان لحظـه دوبـاره بـه خـواب مـی رفـتم ، 

ھی با مشت و لگد می زدند و از این طـرف گاھی تازیانه ای بر زخم ھایم نواخته می شد و گا

اتاق به آن طرف اتاق پرتم می کردند ، ولی من ھمچنان خواب آلود بودم ، چند روزی مرا بدون 

  .خواب نگھداشتند 

ساعت اول دیگر برایم خواب مانند مردم بود و کنترلـی بـر اعصـاب و  ٦_  ٥در آن وضعيت بعد از 

و خواب و بيداری به کلی اعصاب مـرا بـه ھـم ریخـت و  روان خود نداشتم ، شکنجه ھای ممتد

ناگھـان . دچار تشنج شدم ، نمی دانم چنـدمين روز بـود کـه بـرای سـاعتی تنھـایم گذاشـتند 

  ! فکری خطا به ذھنم خطور کرد ، خودکشی 
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به خيال خودم تنھا راھی بود که مرا از این ھمه درد و رنج راحت می کرد ، برای عملـی کـردن 

يچ وسيله ای در اختيار نداشتم ، تصميم گـرفتم سـرم را محکـم بـه دیـوار بـزنم ، بـا این فکر ھ

ناتوانی تمام دور خيز کردم ، توانم را در پاھایم جمع کرده و با سرعت به طرف دیوار دویدم ، در 

یک لحظه دیوار مقابل دیدگانم قرار گرفت ولی دستانم بی اختيار روی سرم رفت و مانع اصابت 

مدتی بی ھوش کنار دیوار افتـاده بـودم کـه مـأمورین دوبـاره از راه .... ن با دیوار شد مستقيم آ

  .رسيدند ، بلندم کرده و به گوشه دیگری پرتم کردند و نگذاشتند که به حال خود باشم 

روز آخر شکنجه بيداری ، استوار ساقی رئيس زندان به اتاق عمل وارد شد ، وقتی سر و وضع 

داد و بيداد و دعوا با شکنجه گران و بازجوھا کرد ، بعد به من ھم چند فحـش مرا دید شروع به 

....       فکـر مـی کنـه چـه گ.... ولش کنيـد ، مردیکـه خـر را : " و ناسزا داد و خطاب به آنھا گفت 

  .... ! "  ولش کنيد ! می خواھد خودش را قھرمان جلوه دھد

و افتادن بودم ، ولی یک نفر از پشت مرا نگه من دیگر حالت عادی نداشتم ، در حال چرت زدن 

داشته بود ، ساقی پس از درشت گویی ، نامـه ای از پوشـه در آورد و جلـوی مـن پـرت کـرد و 

  ... "بردار این نامه را بخوان ! ....بخوان : " گفت 

من که در دنيای دیگری سير می کـردم آن را برداشـته و غلـط غلـوط خوانـدم ، ھـيچ کلمـه ای 

ز زبانم جاری نمی شد ، اص.ً مفاھيم آن را درک نمی کـردم ، فقـط در آخـر آن امضـای صحيح ا

ناگھان مشتی محکـم بـه صـورتم ! " این امضای من است : " خودم را دیدم ، بی اختيار گفتم 

: با مشت ساقی کمی به خود آمدم و گفتم !" پس چرا می گفتی برای من نيست ؟: " خورد 

  " . نيست یادم .... نمی دانم " 

دوباره بی حال افتادم ، ولی با سيلی و تازیانه بيدارم کردند ، برگـه دیگـری بـه دسـتم دادنـد ، 

ایـن برگـه انشـایی بـود کـه . گویا از نشریات و جزوات حزب هللا بود ، منتھـا بـی اسـم و رسـم 

آن لحظـه  فراوان از آیات قرآن در آن استفاده شده بود ، منی که قرآن را از حفظ مـی خوانـدم ،

تمام آیات را اشتباه و غلط خواندم ، غلط خوانی آن قدر فاحش و واضح بود که یکی از بازجوھـا 

مـردم را ھـم بـه ! ھـم ھسـتی  نمسـلما! خاک بر سر تو ، با این قرآن خواندنت : " .... گفت 

را  این از لطف خدا بود که بر چشـم ھـا و زبـانم قفـل زد تـا آیـات! ...." اس.م دعوت می کنی 

رھایم کردنـد " . ولش کنيد ، کاره ای نيست : " غلط بخوانم ، حوصله ساقی سر رفت ، گفت 

  )  ٥سند شماره . (و رفتند 

نمی دانم چند شبانه روز به حال اغما و بی ھوشی و خواب در آن اتاق بودم ، یـادم نمـی آیـد 

فقـط ! بـود ؟ نمـی دانـم  که در آن مدت نماز خوانده یا غذا خورده باشم ، چه زمان و چه وقتی

احساس درد در پاھـایم کـردم و بلنـد شـدم ، دیـدم مـأموری مـرا از خـواب بيـدار مـی کنـد ، از 

  .صبح باشد  ٩روشنی ھوا حدس زدم که ساعت 

آنھـا فھميـدم کـه بـازجوی چند مأموری که در اتاق بودند با ھم صحبت می کردند ، از گفتگوی 

و می خواھند که اتاق عمل را برای بازجویی و شـکنجه است  )١(اصلی من تھرانی یا ازغندی 

  .چند نفری که در کوه و جنگل دستگير شده اند ، خالی کنند ، مرا از آنجا بيرون بردند 
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___________________________  

بھمن نادری پور معروف به تھرانی و ازغندی معروف بـه منـوچھری از جـ.دان و شـکنجه گـران بـی رحـم سـاواک .  ١

  .بودند 

  

  :آفتاب ھنوز می تابد 
از در بزرگ سربازخانه گذشته وارد محوطه ای بـاز شـدیم ، مـأمور مـرا بـه کنـاره دیـواری بـرد و    

بعد چند سرباز را صدا زد و گفت کـه ایـن بایـد ھمـين جـا بایسـتد و . ھمين جا بایست : گفت 

او اینجا می ماند تا من برگردم  .تکان نخورد ، اگر حرکتی کرد با قنداق و سرنيزه تفنگ بزنيدش 

، سربازھا که با جم.ت مأمور ترسيده بودند با حالتی آماده و نگران به مـن نگـاه مـی کردنـد ، 

  .گویی با فردی خطرناک و جانی مواجه شده اند 

باورم نمی شد که دوبـاره تـابش آفتـاب را ببيـنم و گرمـای شـعله آن را حـس کـنم ، آن قـدر در 

آن ھمـه نـور بـا چشـمھایم غریبـی مـی کـرد و ناخواسـته از آن اشـک جـاری            تاریکی بودم که 

می شد ، با آن ھمـه درد و رنـج و زخـم ھـایی کـه بـر پيکـر داشـتم و بـی خـوابی کـه بـر مـن 

  .مستولی بود ، این ھوا و نور برایم در حد معجزه بود 

صـور خـود حتـی صـدای احساس می کـردم کـه روی ابرھـا و در آسـمان پـرواز مـی کـنم ، در ت

چشمه ساز و نغمه پرندگان را می شنيدم ، در ھمين حال و ھوا سير می کردم که خوابم برد 

، کسی تکانم داد و من از خواب جستم ، ھراسان نفسـی عميـق کشـيدم ، ابتـدا فکـر کـردم 

  .مأمور ھمراھم برگشته است 

عقـب رفـتم و بـه دیـوار تکيـه دادم ،  یکی از سربازھا بود ، گفت آقا تکيه بده به دیوار ، من آرام

واقعاً لحظات شيرین و به یادماندنی بود ، احساس می کردم که در بھشـت ھسـتم ، آرامـش 

  .عجيبی پيدا کرده بودم ، دوباره خوابم برد 

با صدای اذان ظھر بيدار شدم ، مدت ھا بود که صدای روح انگيز و دلنواز اذان را نشنيده بودم ، 

تم که مـی خـواھم بـه دستشـویی بـروم و بـرای نمـاز وضـو بگيـرم ، گفـت کـه             به آن سرباز گف

  .نمی شود ، اصرار کردم و گفتم که بابا تو مگر مسلمان نيستی ، می خواھم نماز بخوانم 

به ما گفته اند که از اینجا نباید تکان بخوری ، سرباز دیگری پا پيش گذاشت و گفت کـه : گفت 

خب می خواھد نماز بخواند ، تھدید کردم که اگر نگذارید که بـه دستشـویی چه کارش داری ، 

  .بروم ، ا?ن اینجا کثيف می شود ، دیگر نمی توانم خودم را نگھدارم 

آنھـا آمـد جریـان را پرسـيد ، بـه او ھـم توضـيح دادم ، بـه یکـی از سـربازھا           ) دسته(سر گروه  

دقيقه خـوابم بـرد ،  ٥دستشویی شدم ، شاید حدود ببریدش دستشویی ، وقتی وارد : گفت 

یـک دفعـه چشـمھایم را بـاز .... چه کار می کنـی ؟ : ناگھان تق تق صدای در را شنيدم و بعد 

  .ا?ن می آیم ، سریع آمدم بيرون : کردم و گفتم 

د دادنـنشانم آفتاب ظھر شدید شده بود ، اجازه دادند که زیر سایه نماز بخوانم ، به جھتی که 

نمی دانم در سـجده کـدام رکعـت از نمـاز بـودم کـه خـوابم بـرد ، .... هللا اکبر .... قامت بستم 

لحظاتی بعد سربازی آمد ، بلندم کرد و گفت بـرو آنجـا بنشـين ، روی یـک پلـه نشسـتم و آرام 

  .گرفتم 
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بـا  دقایقی بعد دوباره دل درد را بھانه کرده و گفتم می خواھم بروم دستشویی ، سربازھا کـه

مرا به دستشویی بردنـد ، در مشاھده نماز خواندنم با آن حال نزار ، م.یمتر شده بودند دوباره 

آنجا یک نصفه تيغ ریش تراش دیدم ، فکری به ذھنم خطور کرد ، آن را برداشته و زیـر شـير آب 

  .شستم و در جيبم گذاشتم و پس از تجدید وضو دوباره به روی پله بازگشتم 

از کفش ھایم را به سختی از پای ورم کرده ام در آورده و با کف آن ور رفتم ، سرانجام یک لنگه 

قسمتی از آن را جدا کردم ، بعد تيغ نصفه را در آن جاسازی کردم و کفش را به حالت اولش در 

 آوردم ، در این فکر بودم که اگر شکنجه و آزار را دوباره از سر گرفتند ، با تيغ رگ دستم را بـزنم

و خود را راحت کنم ، بيشتر انگيزه این افکار ناشی از اعتقاد بر عدم افشـای گـروه حـزب هللا و 

  .بچه ھای مرتبط با آن به ھر قيمتی بود 

بعدازظھر بود که من آرام آرام به وضع عادی بر می گشـتم ، در فکـر و خيـال و  ٣حدود ساعت 

زود بـاش بـرو : ت به طرفم آمـد و گفـت حالت خواب و بيداری بودم که یکی از سربازھا با سرع

سر جایت بایست ، من ھم با عجله بـه جـای اولـم بازگشـتم و ایسـتادم ، سـرباز ھـم در یـک 

  .حالت نمایشی تفنگ را به صورت پيشفنگ نگه داشت 

ولـی بـه روی خـود نيـاورد ، دسـت مـرا ! مأمور از راه رسيد ، فھميد که به من خـوش گذشـته 

داخل ساختمان برد و تحویل استوار ساقی رئيس زندان داد ، ساقی گرفت و کشان کشان به 

  .دو سرباز را صدا کرد و گفت که زندانی را دنبال من بياورید 

  

  ٢١زندانی سلول شماره 
زندان ، سلولی که در آن خـاطرات پـر  ٢در بند  ٢١مرا به داخل سلول انداختند ، سلول شماره 

متر بـود کـه در  ٥/١غربی با عرض _ بند راھرویی شرقی  نشيب و فرازی برایم رقم خورد ، این

  .دو طرف آن سلول ھایی کنار ھم قرار داشت 

وقتی از در شمالی وارد این راھرو می شدی ، سلول ھای سمت راست رو بـه غـرب یکسـره 

به ھم چسبيده بـود و فقـط یـک راھـرو در وسـطش بـود ، سـلول ھـای سـمت چـپ در ميانـه 

متر داشت ، در کنار این ميدان چنـد صـندلی قـرار  ٥×٥در ابعاد حدود امتدادش ميدان کوچکی 

  .داشت که گاھی مأمورین و زندانبانان در آنجا استراحت کرده و با ھم گپ می زدند 

متـر مربـع بـود ، در  ٣×٥/٢و سایر سلول ھـای بنـد دارای مسـاحتی حـدود  ٢١سلول شماره 

ار داشت که با آجـر سـاخته شـده بـود ، روی انتھای سلول سکویی به ارتفاع حدود یک متر قر

  .سانتيمتر مربع قرار داشت  ٢٠×٢٠دیوار کنار سکو سوراخ و حفره ای به اندازه 

البته دیوار سلول خيلی قطور بود ، وجود این حفـره در آن بـرای تھویـه ھـوا و تـأمين روشـنایی 

رون نگاه مـی کـردم و تـردد سلول بسيار ?زم بود ، در روزھای بعد گاھی من از این حفره به بي

  .سربازھا و زندانبان ھا را می دیدم 

در سلول به سمت راھرو باز می شد و روی آن دریچه ای قرار داشت که با تختـه ای کـه از آن 

آویزان بود باز و بسته مـی شـد ، گـاه و بيگـاه زنـدانبان ھـا آن را کنـار کشـيده داخـل سـلول را 

مدتی گاھی با انگشتم آن تخته را کنار زده ترددھـای داخـل  ورانداز می کردند ، من نيز پس از

  .راھرو را نگاه می کردم 
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وقتی در این سلول قرار گرفتم نفس راحتی کشيده و احساس آرامش کردم ، حدس مـی زدم 

که دیگر از ضربات مشت و لگد و تازیانه ھای ش.ق رھایی یافتـه ام ، دقـایقی گذشـت تـا بـه 

ئن شوم ، خود را با زحمت فراوان به طرف سکو کشانده و روی پتویی پایدار بودن وضعيت مطم

  .که آنجا بود نشستم ، سپس روی آن غلت زده و افتادم ، دیگر چيزی نفھميدم 

با صدای زندانبان از خواب برخاستم ، دیدم به اندازه دو وعده غذا پشت در است ، گویا زندانبان 

که غذای اول دست نخورده باقی مانده و من ھم بی  وقتی وعده دوم غذا را می آورد می بيند

  .حرکت افتاده ام ، تصور می کند که من مرده ام ، از این رو با ھول و ھراس صدایم می کند 

         با ایـن کـه در فضـای جدیـد قـرار داشـتم ولـی ھنـوز در ھمـان حـال و ھـوای اتـاق عمـل سـير 

قابل ذھنم بود ، دقـایقی گذشـت تـا از می کردم ، صحنه ھای شکنجه چون تصویری شفاف م

  .آن عالم خواب و خيال بيرون آمده و خود را دریابم 

غـذا نبـودم ، زیـرا کـه گلـو و روده ھـایم  سپس به طرف ظرف غذا رفتم ، ولی قـادر بـه خـوردن

خشکيده بود ، حالت دلزدگی نسبت به غذا داشتم ، غذای دوم آش بود ، آن را امتحـان کـردم 

، چند قاشق از آن را به دھانم ریختم و با قرقره کردن آب آش کـم کـم راه گلـویم  ھنوز گرم بود

باز شد ، حال نزاری داشتم ، واقعاً رو به مـوت بـودم ، بـا اکـراه خـود را مجبـور بـه خـوردن غـذا             

   .کردم 

ساقی  چند روزی نفس راحتی کشيدم ، از شکنجه دیگر خبری نبود ، تا این که از طرف استوار

! آمدند و خواستند که ھمراه شان بروم ، ناراحتی و تشویش به وجود بازگشت ، گفـتم خـدایا 

  .خودت رحم کن ، باز ھم دارند مرا برای بازجویی می بردند 

خارج شده وارد محوطه شدیم ، نگاھی به بـرج و باروھـا کـردم ، زنـدان در حصـار قـرار  ٢از بند 

و بيمـار بـودم سـربازھا زیـر بغلـم را گرفتنـد و بـا?ی سـکو داشت ، چـون مـن نـاتوان ، مجـروح 

  .نشاندند و گفتند که ھمين جا بمان 

دیدم ساقی پيشاپيش دو زن به سوی من می آید ، وقتی که نزدیکتر شدند ، باورم نمی شد 

که آن دو زن یکی مادر و دیگری خواھرم باشند ، ھـاج و واج و بھـت زده بـه نزدیـک شـدن آنھـا 

  .از تعجب و حيرت قادر به حرکتی نبودم  نگریستم ،

ھا پسرت ، بعـد سـربازی را ... احمد ... این احمد : ساقی با لھجه ترکی غليظ به مادرم گفت 

مـن ھنـوز بھـت زده بـه . بعد از مـا دور شـد .... مواظبش باش زیاد حرف نزد : صدا کرد و گفت 

احمد ، : د گفت چشمانش جاری بومادرم در حالی که اشک از . مادر و خواھرم می نگریستم 

   پسرم چی شده ؟ 

ھمه نگرانتيم ، رفقایت ، ھمک.سی ھایت ، ھمه می آینـد و از : گفت ! گفتم که ھيچی مادر 

گفتم که اگر دوبـاره آمدنـد و دوبـاره وضعت سؤال می کنند ، با شنيدن این خبر ناراحت شده و 

شما مثل این کـه الفبـای مبـارزه را ھـم نمـی آنھا را دیدید ، بگویيد احمد گفت خاک بر سرتان 

  ...دانيد ، خانه ما تحت نظر است و امکان شناسایی شما وجود دارد و 

آگاھی از تردد دوستانم به خانه ما بـدون رعایـت مسـائل و نکـات امنيتـی بـرای مـن سـخت و 

شا نشـود ، دشوار بود ، من تا سر حد مرگ شکنجه شده بودم تا نشانه ، اثر و نامی از آنھا اف

  .حال می شنيدم که آنھا به راحتی خود را در معرض خطر قرار می دادند 
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نگرانی در چشمان مـادر و خـواھرم مـوج مـی زد ، مـادر حـرف ھـای ناگفتـه و رازھـایی در دل 

داشت که نمی توانست برایم باز گوید ، اشک ھای او و نفس ھایش چنين گواھی مـی داد ، 

آخرین مکان دنيایی من باشد ، در آن م.قات دریافتم که او با دنيایی  او نگران این بود که زندان

  .از ابھامات روبرو است 

پس از احوالپرسی و گفتگو با خواھرم ، دریافتم که برادرم تـ.ش زیـادی بـرای تعيـين تکليـف و 

وضـعيت مـن انجـام داده و مـادر و خـواھرم نيـز مکاتبـاتی بـا ریاسـت دادسـتانی ارتـش در ایـن 

   )٦سند شماره (. و نيز درخواست م.قات با من کرده اند  خصوص

آنھا در آخر چاره را در مراجعه به ساقی دیده اند ، ساقی که خود ترک بود وقتـی متوجـه زبـان 

ترکی مادرم می شود ضمن گفتگو ، از تربيت فرزندانش انتقاد مـی کنـد و سـرانجام بـه خـاطر 

  )١(. داد  عرق قومی ، رضایت به م.قات آنھا با من

____________________________  

رئيس زندان قزل قلعه استوار با سابقه ارتش بـه نـام سـاقی بـود ، او بـا لھجـه غلـيظ ترکـی صـحبت مـی کـرد و .  ١

شھرتی بين کليه زندانيان سياسی داشت ، ساقی ظاھراً آدم م.یم و بی طرفی نسبت به زنـدانيان بـود ، معمـو?ً 

توجه بـه شـرایط فـراھم مـی کـرد و مخـالف سـخت گيریھـای شـدید و شـدت عمـل نسـبت بـه امکانات مناسبی با 

زندانيان بود ، به طوری که گاھی به طنز زندان قزل قلعه را ھتل ساقی در قياس بـا جھـنم اویـن بـه ریاسـت اسـتوار 

  ) خاطرات جواد منصوری: ک .ر. (حسينی می گفتند 

آن را آوردند به اوین که تازه ساخته شده بود ، ساقی شد جزو کـادر داری بعدھا که قزل قلعه منحل شد و کادر ا.... 

دیگر در زدن و کوبيدن زندانی شرکت نکرد ، می گویند یک روز جوانی را کتـک مـی زنـد و شـب کـه بـه خانـه . اداری 

  .می رود بچه اش تب شدیدی می کند ، از آن پس توبه می کند و می رود در کادر اداری 

ان زمان ھم کمک می کرد ، اگر خانواده ای از راه دور برای دیدن بچه شان می آمدند و وقـت م.قـات این ساقی ھم

دنـد بـدش مـی آمـد و بـه آنھـا                  نبود او خـودش م.قـات مـی داد ، از زنـدانی ھـایی کـه خيلـی ضـعيف نشـان مـی دا

  ) ات صفرخانخاطر: ک . ر! ( ش را نداری چرا سياسی شدی ؟...اگر : می گفت 

  

در این م.قات کمی از جھت دفترچه یادداشتی که در جيب پيراھنم داشتم خيالم راحت شد ، 

گویا در روزھای اول بازداشت من ، عليرضا سپاسی برای بازبينی اوضاع به منزل ما مـی رود ، 

مادرم اظھار نگرانـی مـی کنـد ، عليرضـا دلـيلش را مـی پرسـد ، مـادرم مـی گویـد کـه پسـرم 

  .راھنش را عوضی پوشيده و بی پول مانده است پي

عليرضا می گوید آن پيراھن را بياورید ، بعـد او دفترچـه را در جيـب آن پيـراھن پيـدا مـی کنـد و 

پيش بچه ھا برده و می گوید که خيال تان راحت باشـد دفترچـه ھمـراه او نبـود و خـودش ھـم 

  )١(. قطعاً در برابر شکنجه مقاومت می کند 

_________________________  

یکـی از اعضـای حـزب هللا بـه نـام  ١٣٥٠در اردیبھشت ماه سـال : آقای جواد منصوری در خاطرات خود می گوید .  ١

سعيد فاتح در بازگشـت از یـک دوره چریکـی از سـرزمين فلسـطين و لبنـان دسـتگير شـد و بـا اعترافـات او و کشـف 

  .بعضی مدارک ، آقای احمد احمد نيز دستگير شد 

با مقاومت احمد احمد در بازجویی و عدم اعتراف او به مطلب قابل توجھی ، تشکي.ت حزب هللا از ھر گونـه لطمـه و 

  .صدمه ای مصون ماند ، اگر چه دستگيری وی موجب اختفای بيشتر ما و رعایت بيشتر مسائل امنيتی شد 
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، از آن بـه بعـد خـانواده و من کم کم با شرایط موجود خـو گـرفتم آن روز به یاد ماندنی گذشت 

              مرتب برایم پول مـی فرسـتادند ، البتـه تـا آن روز زنـدانی ھـای قـدیمی از دریچـه سـلولم پـول 

             می انداختند ، مـن نيـز پـس از دریافـت پـول قسـمتی از آن را بـه درون سـلول زنـدانيان جدیـد 

استوار مـواد و وسـایل مـورد نيـاز خـود را  می انداختم و با پولی که داشتم گاھی از طریق یک

  .تھيه می کردیم 

ارتباط با سایر زندانيان با وجود سلول ھای انفرادی سخت و گاھی غير ممکن بود ، با این حال 

ما سعی خود را می کردیم ، این امر گاھی ھنگام رفتن به دستشویی و با بـازجویی و گـذر از 

یـن کـه مـأمور ھمـراه چنـد متـری از مـا فاصـله                  کنار سلول ھـا محقـق مـی شـد ، بـه محـض ا

می گرفت از نام ، نشان و جرم زندانی سلولی کـه در مجـاورت آن حرکـت مـی کـردیم سـؤال     

  .می کردیم 

بـه سـر بـردم ، شـرایطی کـه بسـيار  ٢١با ایـن شـرایط حـدود ھشـت مـاه در سـلول شـماره 

ت آن به خوردن و خوابيـدن اختصـاص داشـت ، شـاید یکنواخت و خسته کننده بود و بيشتر اوقا

عمده کار من در سلول مکرر خوانی یادداشت ھای زنـدانيان قبلـی بـر در و دیـوار سـلول بـود ، 

بيشتر وقت خود را صرف خواندن آیات و ادعيه ھایی که از حفظ بودم می کردم ، در ایـن مـدت 

  .ند که ھر یک ماجرای خاص خود را دارد در فواصل مختلف تعداد زندانی به سلولم آوردند و برد

  

  ٢١صداھای سلول شماره 
بود که نيمه ھای شـب ناگھـان در سـلولم بـاز شـد ، مـن ھراسـان از  ٥٠شھریور یا مھر سال 

خواب برخاستم ، جوان رشيد ، ھيکلی و قد بلندی را داخل انداخته و در را بستند و رفتنـد ، او 

  .را بغل گرفته و می گریست بدون کمترین توجه به من زانوھایش 

بلنـد : من نيز دقایقی به او نگریستم ، سپس از سکو پایين آمده و از او دلجویی کردم ، گفـتم 

شو روی سکو بنشين ، اظھار عجز و ناتوانی کرد ، زیر بغلش را گرفته و کمکـش کـردم تـا روی 

دسـت و پـایش سکو بنشيند ، معلوم بود که به سختی شکنجه شده و کتـک خـورده اسـت ، 

می لرزید ، پایش را با دست گرفتم و جابجا کردم ، ناله او بلنـد شـد ، پتـو را رویـش کشـيدم ، 

  .پس از کلی ناله و زاری از فرط خستگی خوابش برد 

صبح که بلند شد دیـدم کـه حـالش کمـی بھتـر شـده اسـت و دیگـر گریـه و زاری نمـی کنـد ، 

فقـط مقـره ! ھيچـی : نجه ات کرده اند ؟ گفـت پرسيدم که چه کار کرده ای که این جوری شک

می شکستم ، یعنی با چند نفر از دوستانم در خيابان می رفتيم و با سـنگ مقـره تيرھـای  )١(

  .برق را می شکستيم که دنبال مان کردند و دستگيرمان کردند 

________________________  

فرھنگ فارسـی دکتـر محمـد . به آن متصل می سازند  آلتی چينی یا شيشه ای که سيم تلفن یا برق را: مقره .  ١

  معين 

  

از گفته او تعجب کردم و باورم نشد که به خاطر شکستن چند مقـره کسـی را ایـن طـور کتـک 

زده و شکنجه دھند و بعد او را به زندان سياسی بياورند ، کمـی بيشـتر بـا او صـحبت کـردم و 
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کـه در خرابکـاری یـک نيروگـاه بـرق  فھميدم که او از اعضـای چریـک ھـای فـدایی خلـق اسـت

  .مشارکت داشته است 

بعد از خوردن صبحانه ، از نگھبان یک لگن آب گرم گرفتم و داخل آن نمک ریختم ، سپس پاھای 

جوان را داخل آن گذاشتم و ماساژ دادم ، با این کار آرامش در صورت او پيدا شد ، او کـه جـوان 

ن و اعتماد کرد و با احساس قرابتـی کـه داشـت درد بيست ساله ای بود کم کم به من اطمينا

  .دلش گشوده شد 

دریافتم که او بسيار بی تجربه است ، به او توصيه کردم حواست جمع باشد ، در اینجا به ھيچ 

کس نمی توانی اعتماد کنی و بدان با ھر کس که مواجه می شوی احتمال ایـن کـه او مـأمور 

  .م که سفره دلش را پيش ھر کس باز نکند باشد خيلی زیاد است ، از او خواست

در اثر ماساژ و انبساط ماھيچه ھایش کام.ً احساس راحتی و آرامش می کرد ، توانست روی 

پاھایش بایستد ، چند روز بعد که حال او خوب شده بود ، چند مأمور آمدند و دم در سلول از او 

  .سؤا?تی کردند ، او نيز سرپا ایستاد و جواب گفت 

مورین با مشاھده این صحنه و اط.ع از صحت و بھبود او چند ساعت بعد او را فـرا خواندنـد ، مأ

چـه .... حا? چه کار کنم ؟ دارند مرا می برنـد : جوان نگران و ھراسان شد و مدام می پرسيد 

  کار کنم ؟ 

تـا  من سعی کردم که او را آرام کرده و دلداری دھم ، به او سـفارش کـردم در صـورت شـکنجه

می توانی داد بزن ، آن قدر فریاد بـزن کـه گوششـان کـر شـود ، بعـد اگـر توانسـتی گریـه کـن 

  .خيلی خوب است ! حسابی شلوغ کن ، حتی اگر بگویی من مامانم را می خواھم 

او دليل این افعال را پرسيد ، گفتم که در ایـن شـرایط فکـر مـی کننـد تـو خيلـی بچـه ای و بـه 

اد و فریاد ھم دردھایت کاھش می یابد و ھم حواس و تمرکز و اعصاب مادرت وابسته ای و با د

  .آنھا به ھم می ریزد 

مـن : جالب است به محض این که او را از سلول بيرون بردند ، او شـروع بـه گریـه و زاری کـرد 

برای من رفتار بچگانه او خيلی جالـب بـود ، ! ... مامان ! مامان جان ! ... مامانم را می خواھم 

               آن طـور کـه خـود تعریـف(بته او بسيار جوان حرف گـوش کنـی بـود و تمـام توصـيه ھـای مـرا ال

او را چند مرتبه دیگر بردند و آوردند ، و با این شيوه توانسـته ، مو به مو اجرا می کرد ) می کرد

ت و بود بازجوھا و شـکنجه گرھـا را عاصـی کنـد ، آنھـا مـی گفتنـد کـه بابـا ایـن بچـه ننـه اسـ

  .نتوانستند از او به مطلب قابل توجھی دست پيدا کنند 

وقتی برای بار چندم به بازجویی و شکنجه می رفـت ، بـه او گفـتم کـه ایـن بـار موقـع کتـک و 

ش.ق از دستشان فرار کن و بگذار این طرف و آن طرف دنبالت بدوند ، بگذار فکر کنند واقعاً تـو 

او خسـته شـده ! ... مامـان ! ... دست فریادھـای مامـان بازجوھا از . و نمی فھمی ! بچه ای 

تـو را بـه ! ... مردکه خجالت بکش ، یعنی چه ، من مامانم را می خـواھم : بودند و می گفتند 

  ...جرم سياسی گرفته اند 

روز بعد او را از سلول من بردند ، ھنوز می ترسيد و نگران بود ، به او گفتم که این بار  ١٥حدود 

باز نگشت ، به ھر حال حضور این جوان با  ٢١کنند و او رفت و رفت و دیگر به سلول  آزادت می
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آن قد و قامت رشيد در سلول ، برای من تجربـه ای دیگـر بـود و موجـب شـد کـه از یکنـواختی 

  .بيرون بيایم 

مدتی بعد جوان دیگری را به سلول من آوردند ، او بر خ.ف جوان قبلی نـه مویـه مـی کـرد نـه 

، گرچه اظھار می کرد که شکنجه شده است ولی آثاری از درد و تألم در او پيدا نبود ، در  زاری

ھمان ابتدا وضع او بـرایم مشـکوک بـود ، حـدس زدم حـداقل کـار او انتقـال دیـده ھـا و شـنيده 

  .ھایش از من است ، از این رو مصمم شدم در برخورد با او بسيار محتاط باشم 

انشجویان خارج از کشور و بھایی است و در ميدان شوش ھنگامی کـه او ادعا می کرد که از د

گود زنبورک خانه عکسبرداری می کرده دستگير شده است ، جالب این که او معترض بـود کـه 

بی انصاف ھـا : چرا یک ساعت او را به حالت دو دست و یک پا با? نگه داشته اند ، می گفت 

م به دستم دادند و نمی گذاشتند پاھای چپ و راستم ع.وه بر این کار صندلی ھ! آدم کشند 

  .را جابجا کنم 

دیدم که او بسيار نازک نارنجی است ، از این موضوع که او بھایی بـود و نجـس و حـال در کنـار 

من قرار گرفته بود ، خيلی ناراحت بودم ، کاری ھم از دستم بر نمی آمد و باید صبر می کـردم 

از سلول من بردند ، در حالی که نتوانسته بود مطلب مھمـی از مـن ، پس از چند روز او را ھم 

  .به دست آورد 

بـه گـوش مـی رسـيد ، " یا علی ، یا علی " بعد از نيمه شب از راھرو صدای  ٢شبی ساعت 

لحظه به لحظه این صدا ھمراه نفس ھای تند نزدیک و نزدیکتر می شد ، تا ایـن کـه در سـلول 

  .ه داخل ھل دادند باز شد و یک نفر را محکم ب

فرد مزبور پيرمردی با چھره ای خسته و رنجور بود ، او به شدت کتک خورده و پاھایش متورم و 

کبود شده بود ، در چھره او دقيق شدم ، به ذھنم آشنا آمد ، کمی فکر کردم و به یاد آوردم که 

ت کـه در سـلک اسـ) جمھـوری اسـ.می(او مدیر دبيرستان بامداد واقـع در خيابـان شـاه آبـاد 

  .دراویش بود 

! بله : گفتم ! تو مرا می شناسی ؟: اسمش را به زبان آوردم ، با تعجب مرا نگاه کرد و پرسيد 

بعــد نشــان و      . مــن مــدت کوتــاھی در مدرســه بامــداد درس خوانــدم و شــما مــدیر آنجــا بودیــد 

رف صـحبت اسـت و آدرس ھایی از دیگر افراد دبيرستان دادم ، او فھميد کـه بـا چـه کسـی طـ

  .خيالش راحت شد 

مرا جزو باند جعل دیپلم گرفته اند ، در حالی که : چرا دستگير شده ای ؟ گفت : از او پرسيدم 

من بی گناھم ، و خبر از ھيچ چيز نداشتم ، مـن دلـم سـوخت و کـاری کـردم ، دو سـه نفـر را 

آنھا را جـزو قبـول شـدگان  آوردند به من گفتند که اینھا بدبخت و بيچاره ھستند ، من ھم اسم

دیپلم رد کردم تا بروند دنبال زندگی شان ، من این کار را برای کمک به آنھا کردم و ھيچ پـولی 

  .ھم نگرفتم 

واقعه جعل دیپلم در آن زمان به قدری جار و جنجال کرده بود که دستگاه وقت مجبور شده بـود 

د و سـاواک عوامـل آن را بـه شـدت شـوبرای اعتراف و تنبيه عوامل آن دست به دامان ساواک 

  .مورد شکنجه قرار داده بود 
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پيرمرد پس از این که اعتمادش به من جلب شد ، از عمليات جعل دیپلم چيزھایی گفت ، او در 

بود از خـاطرات قـدیمی خـود ، فسـاد رژیـم و رضاشـاه و پسـرش و نيـز  ٢١مدتی که در سلول 

غتنمی برای من بود تا ھم کـ.م و ھـم سـخنی مفاسد دربار بسيار سخن گفت ، این فرصت م

  .داشته باشم و از تنھایی بيرون بيایم 

روزھای بعد استوار مسنی به نام انوشه با پيرمرد درویش ھـم کـ.م و ھـم صـحبت شـد ، بـه 

بـود ، روزی انوشـه از " یـا علـی " و " یـا حـق " مرور آنھا رفيق ھم شدند ، تکيه ک.م درویـش 

الی یک زندانی صحبت کرد ، ناگھان پيرمرد رو به من کرد و گفـت از پـولی وضع بد اقتصادی و م

  .که در زیر زیلو داری به او بده 

دریافتم که او از ھمه کارھای من مطلع اسـت ، مـن ھـم بـی گفتگـو بيسـت تومـان در اختيـار 

نيان انوشه قرار دادم ، پس از آن انوشه به مسئولين زندان گزارش داد که احمد احمـد بـه زنـدا

کمک مالی می کند ، به خـاطر ھمـين مـرا خواسـته و بازخواسـتم کردنـد ، بعـد از گذشـته دو 

  .ھفته این پيرمرد درویش را ھم از آن سلول بردند 

  

  ص.بت و مقاومت
ماه رمضان از راه رسيد ، ماه خدا ، ماه پاکی و رحمت ، برای چندمين بار در زنـدان ھـای سـتم 

ی شدیم ، روزه ، دعا و راز و نياز با خدا در آن سلول انفـرادی شاھی به ضيافت الھی دعوت م

حال و ھوای دیگر داشت ، من از این که بعد از آن ھمه اذیت و آزار و شکنجه و تحمل سختيھا 

و شداید به دریای شفا بخش رمضان رسيدم سرمست بودم و می توانستم زخم ھا و آ?مم را 

  .التيام بخشم 

ت سحر و افطار در عزلت و تنھایی بردم قابل وصف نيست ، تنھایی کـه حظی را که من در اوقا

ھميشه برایم خسته کننده و رنج آور بود ، اکنون برایم شيرین و گوارا شده بود ، زیرا که در این 

  .تنھایی راحت و صریح و سریع با خدایم نجوا می کردم 

مقابـل سـلول  ١٧ل شـماره در این ماه بود که متوجه شدم آقای ھاشمی رفسنجانی در سلو

من زندانی است ، من از قبل به واسطه حضور برادرم در ھيئت ھای مؤتلفه او را می شناختم 

  .و با افکار وی آشنا بودم و گاھی ھم در جلسات سخنرانی وی شرکت می کردم 

، او که یک مبارز خستگی ناپذیر بود حصار زندان را مانع و رافع رسالت و مسئوليتش نمی دیـد 

از یک رو یک سلسله مباحث و سخنرانی ھایی را در ھمان سلول انفرادی شروع کرد ، عجيب 

  .ولی این امر عينيت داشت ! است سخنرانی در سلول انفرادی 

در قسمت با?ی چارچوب درش کتيبه ای داشت که شيشه  ١٧به این شکل که سلول شماره 

انوشه و اطھری برای افطار می رفتند آقای  اش شکسته بود ، در فرصتی که دو زندانبان به نام

          ھاشمی از کتيبه با?ی در که مشـرف بـه راھـرو و دیگـر سـلول ھـا بـود شـروع بـه سـخنرانی

  .می کرد ، چند شب این برنامه تکرار شد 

در یکی از شب ھای قدر و احيا سخنرانی وی طول کشيد ، او به قدری گرم صحبت بود کـه از 

خود غافل شد ، من ناگھـان حـس کـردم چنـد نفـر وارد راھـرو شـدند ، ھـر چـه  اوضاع پيرامون
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سرفه کردم و ع.مت دادم حاج آقا متوجه خطر نشد ، تـا ایـن کـه چھـار یـا پـنج نفـر در مقابـل 

  .سلول وی ظاھر شدند 

دسـتمان ! به بـه : حاج آقا با دیدن آنھا به کف سلول افتاد ، مأمورین به ھم نگاه کرده و گفتند 

آنھـا ! ... بـه بـه ! آقا سخنرانی ھم می کنـد ! برای خودمان زندان درست کرده ایم ! درد نکند 

  .پس از ادای جم.تی توھين آميز و تھدید و تحقير باز گشته و رفتند 

ما متوجه شدیم که انوشه این چند شب متوجه قضيه بوده و گزارشش را ھم ارائه کرده است 

بودیم ، صبح روز بعد مأمورین دوباره آمدنـد و مسـتقيم بـه سـراغ  ، ما منتظر واکنش بعدی آنھا

تولوپ بـود کـه شـنيده رفتند ، در را باز کردند و وارد شدند ، بعد صدای تا?پ  ١٧سلول شماره 

  .می شد ، آنھا با مشت و لگد و به سختی حاج آقا را کتک می زدند 

رفتنـد تـا تکـان نخـورد و بعـد سـعی سپس او را به زمين خواباندند ، دست و پایش را محکـم گ

کردند به زور آب به حلق او بریزند ، اما حاج آقا مقاومت می کرد و دھانش را باز نمـی کـرد ، او 

با حرکت ھای تند سر و بدنش از باز شدن دھانش جلوگيری می کرد ، آنھا موفق نشـدند کـه 

  .قطره ای آب به دھان او بریزند 

دسـتش محکـم  مغز خراب مأموران مـی رسـد ، یـک مـأمور بـا ولی در یک لحظه گویا فکری به

ورد ، حاج آقا چند لحظه مقاومت کرد ولی دیگـر در و راه تنفس او را بند آ بينی حاج آقا را گرفت

حال خفه شدن بود ، در یک لحظه که دھانش را برای تـنفس بـاز کـرد ، آنھـا آب را بـه حلـق او 

  .ریختند و بعد رھایش کردند 

رانه و با احساس پيروزی بلند شده و رفتند ، چند روز بعد حاج آقـا را از آنجـا بـه نقطـه آنھا مغرو

نامعلومی بردند ، در حالی که من تا مدتی از رمز و راز مقاومت او برای نخـوردن آب بـی اطـ.ع 

  .بودم 

ماه از حبس من در این سلول می گذشـت ، یـک روز وقتـی کـه از دریچـه سـلول بتـه  ٦حدود 

نگاه می کردم ، دیدم کسی در کنار دیوار زیـر نـور آفتـاب ایسـتاده اسـت ، بـا دیـدن او محوطه 

  .شوکه شدم ، فکر کردم خيا?تی شده ام ، چھره او به آقای عظيمی می ماند 

ان هللا مع الصابرین ، با این آیه توجه او ھم به من جلب شد و مسـتقيم بـه طـرفم : بلند گفتم 

ھـيچ : گفـت ! بلـه : احمد تـویی ؟ گفـتم : سلول که رسيد گفت  آمد ، به نزدیک حفره عقبی

گفــتم کــه مگــر              . معلــوم اســت کــه کجــایی ؟ مــا ا?ن چنــد مــاه اســت کــه از تــو خبــر نــداریم 

  نمی دانستيد که من در زندانم ، تو اینجا چه کار می کنی ؟

خاطر ھمراه داشـتن اع.ميـه  برای او ھم جالب بود که من در قزل قلعه بودم ، گفت که مرا به

دستگير کرده اند ، در این بين مأموری به طرف ما آمد ، در نتيجه گفتگویمان نيمه تمـام مانـد ، 

چه می گفتی ؟ جواب : عظيمی شروع کرد به گفتن ذکر ، مأمور به او رسيد و با عتاب پرسيد 

  .ذکر ، سپس او را با خود برد : داد 

رتبه سرش را به عقب برگرداند و مرا نگاه کرد ، در سـاعت بعـد عظيمی ھنگام رفتن یکی دو م

زندانی است ، پس از آگاھی از این موضوع سرباز نگھبـان  ٢٣پی بردم که او در سلول شماره 

را صدا زده و گفتم که می خواھم به دستشویی بروم ، او در را به رویم باز کرد ، سرباز به مـن 

  .می کرد ، در نتيجه دنبال من نيامد به عنوان یک زندانی قدیمی نگاه 



 ١٢٤

رفتم ، تخته روی دریچه را کنـار زده  ٢٣از فرصت به دست آمده استفاده کردم و به کنار سلول 

چطوری ؟ در چه حالی ؟ او به کنار در آمـد و شـرح مـا ! عظيمی جان ، عظيمی : و صدا کردم 

نيم ساعت منتظر موتور سواری بـوده وقع او را پرسيدم ، او توضيح داد که در کنار خيابان حدود 

تا گونی اع.ميه ھا را به او تحویل دھد که مورد سوءظن مأمورین قرار گرفتـه و دسـتگير شـده 

  .بود 

از مطالب او دریافتم که مدتی تحت تعقيب بـوده و در زمـانی کـه سـنگين تـرین جـرم متـرتبش       

! نـه : ھم لو داده اسـت کـه گفـت می شده دستگيرش کرده اند ، از او پرسيدم که کسی را 

  .ھيچ کس را ، ھر چه کتکم زدند فقط گفتم این گونی مال من نيست 

او کتک زیادی خورده بود تا بگوید که گونی برای کيست ولی لب به سخن نگشوده بود ، به او 

نتوانستم بيشتر از ایـن گفتگـو . گفت که نمی گویم : خب یک اسم جعلی می گفتی : گفتم 

  .نم و سریع به سلولم بازگشتم معطل ک

بعدازظھر متوجه شدم مأمورین او را با خود می برند ، حدس زدم که بازجویی ، شکنجه و اتاق 

شـنيدم ، بلنـد " یا علی ، یـا مھـدی " عمل در انتظار اوست ، بعد از اذان مغرب بود که صدای 

ولش بـاز مـی گرداننـد ، شده و دریچه را کنـار زدم ، دیـدم عظيمـی را خـونين و مـالين بـه سـل

  .دقایقی بعد دوباره دستشویی را بھانه کرده و به کنار سلول او رفتم 

دیدم وضع بسيار بدی دارد ، آن طور که تعریف می کرد در اثر ضربات و جراحـات حـين شـکنجه 

: چندین بار بی ھوش شده است که با پاشيدن آب او را به حالت عادی باز گردانده اند ، گفتم 

تازه اول کار آنھاست ، آن قدر مـی زننـدت تـا بگـویی کـه اع.ميـه ھـا را از کجـا  ! ی جان عظيم

  .آورده ای و برای کيست 

بــا?خره گفــتم   : شــب بــود کـه دوبــاره او را بــرای شـکنجه بردنــد و آوردنــد ، او گفـت  ٨سـاعت 

جـا آورده ای ، حا? آن قدر کتک مـی زننـد تـا بگـویی از ک: اع.ميه ھا برای خودم است ، گفتم 

  .که این یکی را نمی گویم ، حتی اگر بميرم : گفت 

آخر آنھا را از سيد مھدی طباطبایی گرفته ام ، او یـک روحـانی و سـيد : چرا ؟ گفت : پرسيدم 

ضعيفی است ، اگر او را بگيرند حتماً در زیر شکنجه از بين می رود ، کاری نمی توانستم برای 

  .برایش دعا کردم  او بکنم به سلول بازگشته و

فردای آن شب ، عظيمی را چند نوبـت بـرای شـکنجه بردنـد و در ھـر بـار بيشـتر از پـيش او را         

می زدند ، جسم او کام.ً مجروح ، کوفته و داغان شده بود ، به او سفارش کـردم کـه جاھـای 

واھش کردم که آب کبود و متورم بدنش را با آب نمک ولرم ماساژ دھد ، از سرباز نگھبان ھم خ

  .گرم و نمک را در اختيارش قرار دھد 

روز بعد آنچنان او را مورد ضرب و جرح قرار داده بودند کـه دیگـر قـادر بـه راه رفـتن نبـود ، لنگـان 

گویان در حـالی کـه دسـتش را بـه دیـوار گرفتـه بـود مـی آمـد ، " یا علی ، یا مھدی " لنگان و 

  . ی کردند بی حد بود شکنجه ای که بر این مرد خدا وارد م

ھر روز که می گذشت جسم او در اثر این ھمه فشار و شـکنجه نـاتوان ، بـی رمـق و رنجـورتر 

می شد ، ولی به ھيچ وجه حاضر و راضی نمی شد که کـوچکترین نشـانه ، آدرس و نـامی از 

  .سيد مھدی طباطبایی در اختيار ساواک قرار دھد 
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ی رسيده بود که دو سرباز زیر بغـل او را گرفتـه و کشـان روزی دیدم که شکنجه و آزار او به حد

کشان به نزدیک سلولش آورده و روی زمين رھایش کردنـد ، بـر اثـر ایـن کـار صـدای دردنـاک و 

دلخراشش به آسمان برخاست ، آنھا دھان او را گرفتند و لگدی به او زدند و گفتند که صـدایت 

  .در نياید 

مـن بـود ، چـرا کـه جلـو چشـمانم دوسـتم را قطعـه قطعـه           این روزھا از بـدترین روزھـای عمـر

می کردند ، می دیدم که جسم نحيف او ذره ذره آب می شود ، از فکـر او شـب ھـا خـواب بـه 

چشمانم نمی آمد ، خيلی عذاب می کشيدم ، دستم بسته بود ، نمی دانستم کـه چـه کـار 

ی زیادی به مظلوميت عظيمی گریستم ، باید بکنم ؟ آن روزھا خون دل زیادی خوردم و شب ھا

  .حاضر بودم که مرا به جای او شکنجه کنند 

عظيمـی جـان ، چنـد روزی اسـت کـه از : ھيچ از یـاد نمـی بـرم صـحنه ای را کـه بـه او گفـتم 

دستگيری تو گذشته و حتماً آن سيد روحانی متوجه غيبت تـو شـده و خـودش را جمـع و جـور 

توانند او را بگيرند ، اگر ھم دستگير شـود حرجـی بـرای تـو  کرده است ، اسمش را بگو ، نمی

! او پاسخ داد که نه احمد . نيست ، چرا که تو به اندازه کافی زجر کشيده و مقاومت کرده ای 

  .را بدھم ) س(فردای قيامت چطور جواب مادر او حضرت زھرا 

گفتم که این چاره کـار او برای رھایی از این وضعيت راھنمایی برای خودکشی خواست ، به او 

نيست و نھایتاً استفاده از پریز برق را پيشنھاد کردم ، ساعتی از این پيشنھاد نگذشته بود که 

  .یک دفعه برق رفت ، حدس زدم که عظيمی خودکشی کرده است 

بعد چند مأمور آنجا رفته و او را بيرون آوردند ، ولی ھنوز ! از دستشویی است : مأموری داد زد 

بود ، تعجب کردم ، بعد فھميدم که ولتاژ برق آنجا فقط قدرت روشن کردن ?مپ مھتابی را زنده 

دارد و برای از کار انداختن سيستم دفاعی بدن ضعيف است ، در نتيجه با اقدام عظيمـی تنھـا 

  .فيوز پریده و آسيبی به او نرسيده بود 

قی نگذاشتند ، جسم او را پاره پاره ھمان شب او را برای شکنجه بردند و این بار چيزی از او با

کردند به طوری که او را به حالت اغما و در درون پتو به سلولش باز گرداندند ، به بھانه ای خود 

را به کنار سلول او رساندم ، ھيچ صدایی را نمی شـنيد و قـادر بـه کـوچکترین حرکتـی نبـود ، 

کنار سلولم می گذشت می گفتم برای  دیگر اميدی به زنده ماندن او نبود ، به ھر کسی که از

  .دعا کنيد او امشب می ميرد عظيمی 

صبح که شد ، چند سرباز آمـده و او را داخـل پتـو بـه زنـدان عمـومی بردنـد ، از طریـق یکـی از           

بچه ھا به بند عمومی خبر دادم که عظيمی از خودمان است ، نگذارید که بميرد ، در آنجا چند 

ندانی برای درمـان وی اقـدام کردنـد ، پـس از یـک تـ.ش مسـتمر و مراقبـت پزشک مسلمان ز

  .شبانه روزی با لطف و عنایت خدا عظيمی از مرگ نجات یافت 

بعدھا شنيدم که انتقال عظيمی به بند عمومی بـه خـاطر اقـدامات و پيگيـری ھـایی بـوده کـه 

از نظـامی ھـای رده ھمسرش صورت داده بود ، او پس از مدتی ھم توانست با وساطت یکی 

ــد             ــن فــرج و نجــات را ناشــی از دعــای بچــه ھــای در بن ــه مــن ای ــدان آزاد شــود ، البت ــا? از زن ب

  .سلول ھای انفرادی می دانم 
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  انتقال به زندان اوین
ماه نشيب و فراز ، دیگر طاقتم طاق شد ، سلول انفرادی برایم دیوانه کننده شده بود  ٨پس از 

از این وضعيت و فرار از یکنواختی تصميم به اعتصاب غـذا گـرفتم ، فـردای آن روز ، برای رھایی 

  .اعتصاب کردم 

 ١٠زندانبان ھا متوجه امتناع من از خوردن غذا شدند و به ساواک گزارش دادند ، ساعت حدود 

شب آنھا به سراغم آمده و علت را جویا شدند ، به آنھا اعـ.م اعتصـاب غـذا کـردم و گفـتم تـا 

  .ليف و وضعيتم روشن نشود لب به ھيچ چيز نخواھم زد تک

مـاه اسـت ھـر ب.یـی کـه خواسـتيد سـرم           ٨آنھا شروع به تھدیـد و ارعـاب کردنـد ، گفـتم کـه 

آورده اید ، بدون محاکمه مرا اینجا نگه داشته اید ، دیگر خسته شـده ام ، تحملـم تمـام شـده 

ایت مرا می کشيد که برای من مرگ آروزسـت و بـر است ، ھر کاری می خواھيد بکنيد ، در نھ

  ...این زندگی ترجيح دارد 

: ساواکی ھا نتيجه نگرفتند و بازگشتند ، فردا صبح ساقی آمد و بـا لھجـه غلـيظ ترکـی گفـت 

آقـای سـاقی : مگر کتک ھا یادت رفتـه ؟ گفـتم ! تو باز ھم داری شلوغ می کنی ، ھا ! احمد 

ده ام و بـه دیگر حوصله زنده بودن را ندارم و از ھمه چيز سير شـاین دفعه می خواھم بميرم ، 

  ...آخر خط رسيده ام 

ساقی پس از کمی صحبت تھدید کرد که اعتصاب را بشکنم ، ولی نپذیرفتم و اصرار کـردم کـه 

وعـده داد کـه اگـر  )١(باید تکليفم را روشن کنيد و یا حداقل مرا به بند عمومی ببریـد ، سـاقی 

  .تکليفم را مشخص کند ) شنبه(بشکنم در روز دیگر اعتصابم را 

________________________  

استوار ساقی ، مسئول زندان قزل قلعه از آن تيپ مردانی بود که در حرفـه زنـدانبانی احسـاس مـروت و انسـان .  ١

ه قـدر تـوان و قـدرت دوستی داشت ، او ضمن انجم وظيفه با زندانيان مھربان بود ، به درد دل آنھا گوش می کرد و بـ

  ...خود نسبت به آنھا در ھر درجه و مقامی که بودند نيکی می کرد 

استوار ساقی پس از پيروزی انق.ب دستگير شد ، ولی عده زیادی از زندانيان رژیم شاه از جملـه آیـت هللا طالقـانی 

نسبت بـه زنـدانيان ، درخواسـت طی نامه ای به عنوان دادگاه انق.ب با توضيح روش انسان دوستانه استوار ساقی 

  . آزادی او را کردند ، دادگاه نيز او را آزاد کرد 

  ) تاریخ سياسی بيست و پنج ساله ایران نوشته سرھنگ غ.م رضا نجاتی. ک . ر (

  

با توجه به خصوصياتی که از ساقی سراغ داشتم باور کـردم کـه پـای حـرفش مـی ایسـتد بـه 

عتصاب را شکستم ، شنبه صبح استوار انوشـه در سـلول را خاطر ھمين حرف او را پذیرفته و ا

فھميدم که سـاقی بـه حـرف خـود عمـل ! اسبابت را جمع کن ، دنبال من بيا : باز کرد و گفت 

  .کرده است ، مختصر کھنه لباسم را برداشته و راه افتادم ، مرا به زندان عمومی بردند 

رده بـود ، در فضـای جدیـد بـه سـختی زندان عمومی با چند سال پـيش از آن خيلـی تفـاوت کـ

مارکسيست از مسلمان قابل تشخيص بود ، آنھا آن قدر بـا ھـم قـاطی شـده بودنـد کـه ھـيچ 

مرزی بين آنھا وجود نداشت ، حتی سفره غذای مشترکی داشتند ، این صحنه ھـا بـرای مـن 

  .جای بسی تأسف داشت 
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معروف ساواک وارد زندان شـد ،  من سه روز در زندان عمومی بودم ، روز سوم منوچھری ج.د

من او را شناختم ، زیرا که در روزھای اول شکنجه ام با او مواجه شده بودم ، منوچھری پس از 

  .گشتی که در زندان زد به طرف من آمد ، شاید قيافه ام برایش آشنا آمد 

 احمـد احمـد ھسـتی ؟: احمد احمد ، جـا خـورد و گفـت : اسمت چيست ؟ تا شنيد : پرسيد 

کمی فکر کرد و رفت ، سه ساعت بعد دو مأمور دیگر آمدند و از من خواستند که . بلی : گفتم 

لباس ھایم را برداشته و دنبال آنھا بروم ، به نزدیک زندان عمومی که رسيدم آنھـا مـچ مـرا بـه 

  .رئيس زندان اوین است  )١(دست فردی دادند که بعدھا فھميدم او حسينی 

_______________________  

حسين شعبانی معروف به حسينی ج.د خون آشام رژیم سال ھا بازجو و شکنجه گـر سـاواک در زنـدان اویـن و .  ١

ارتش بـود مسـئوليت شـکنجه ھـای آن سـال سـياه را در  ٢که گروھبان رکن  ١٣٣٢کميته مشترک بود ، او در سال 

  .مسئول شکنجه زندان اوین شد  ١٣٤٨ قزل قلعه و دیکر مخفيگاه ھای مخوف ساواک به عھده داشت و در سال

حسينی به واقع یک گـرگ و بـه تعبيـر برخـی : آقای جواد منصوری در مورد حسينی در خاطرات خود چنين می گوید 

گوریل و کفتار بود ، او شخصاً زندانيان را وحشيانه شکنجه می کرد و برخوردھـایی بسـيار تنـد ، تحقيـر آميـز و بعضـاً 

ی یک استوار ارتش بود که به علت ھيکل و قيابه بسيار بـزرگ و بـدقواره اش موجـب تـرس وحشيانه داشت ، حسين

  .عده ای می شد 

حسينی عليرغم سن زیاد و سابقه خدمت طو?نی تا آخرین روزھـای رژیـم شـاه مشـغول کـار بـود ، پـس از پيـروزی 

ن مواجـه شـد بـا سـ.ح کمـری خـود انق.ب ت.ش زیادی برای دستگيری وی شد و با?خره او زمانی کـه بـا پاسـدارا

  )خاطرات جواد منصوری. ک . ر (                     . خودکشی کرد و پس از چند روز در بيمارستان به ھ.کت رسيد 

از : .... زیر عنوان استاد شکنجه جوانان چگونه به دام افتاده چنين نوشـته بـود  ٢٦/١٢/٥٧روزنامه کيھان نيز در تاریخ 

کميته انق.ب مسجد صاحب الزمان اط.ع داده شـده بـود کـه حسـينی بـازجو و شـکنجه گـر معـروف چندی پيش به 

ساواک در زندان اوین در منزلش واقع در خيابان خوش شمالی سکونت دارد ، از این رو پاسـداران چنـد روز خانـه وی 

قدام کنند ، حسـينی بـا اسـلحه را تحت نظر گرفتند و ھنگامی که با محاصره خانه می خواستند برای دستگيری او ا

  ....کمری اقدام به خودکشی می کند 

حسينی را ھمه ایرانيان کم و بيش می شناسند و از نظر بين المللی نيـز معروفيتـی در سـطح اربـابش شـاه دارد ، 

و گسترش کار کميته مشترک ، حسينی مظھر خشونت رژیـم شـد ، او در طبقـه دوم کميتـه اتـاقی  ٥٠بعد از سال 

اتاق حسينی ، دیگر ?زم نبود بگویيد اتاق شکنجه ، نام حسـينی شـکنجه آور بـود ، ھيکـل تنومنـد و سـيه : ت داش

چرده دارد ، وزنش به صد کيلو مـی رسـد ، سـر کـوچکی دارد و چشـمان دریـده و خـون آلـود ، بـه علـت نـوع کـارش 

مـی زنـد و گـویی مـدام بـه ریـش  سخت عصبی و متشنج است و دندان ھای درازش با پریدن مدام گونه اش بيـرون

  .انسان می خندد 

  

سوار یک خودرو شده و راه افتادیم ، حسينی از من خواست که سرم را پایين بگيرم ، بعد کتم 

مرا وارد . وارد زندان اوین شدم  ٥٠را بر سرم کشيدم ، به این ترتيب من نيمه اول اسفند سال 

حسـينی ھمـراه یـک گروھبـان آمـد ، قيافـه  سـاعت انتظـار کشـيدم تـا ٣اتاقی کردند ، حدود 

حسينی برایم جالب بود ، دھان او به نحو خاصی ھميشه بـاز بـود ، گـویی کـه ھميشـه مـی 

خندد ، او حتی وقتی کسی را کتک می زد این حالت توھمی خنده را داشـت ، در ایـن موقـع 

کجاسـت ؟ مـی دانـی اینجـا : فکر می کردیم که مورد تمسخر او ھستيم ، حسـينی پرسـيد 

  ....ما اینجا پوست می کنيم : گفت . اوین : گفتم 
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حسينی تمام صحبتش با تھدید و ارعاب ھمراه بود و چندین مرتبه ھم زد تـوی م.جـم ، بـه او 

سرت را بينداز پایين ، موقع صحبت با من بـه چشـم ھـایم نگـاه : چرا می زنی ؟ گفت : گفتم 

  .بردند  ١٦ل شماره پس از خط و نشان کشيدن مرا به سلو! نکن 

  

  اوین ١٦سلول شماره 
وقتی وارد اوین شدیم ، ساختمانی دو طبقه در دست راست و ساختمانی با دو ردیف سـلول 

متـر  ٥/٢×  ٣سلول بزرگ در حدود  ١٦در سمت چپ قرار داشت ، در ردیف دوم این ساختمان 

) ٥/١×٢(متر مربع  ٣حت سلول انفرادی به مسا ٢٠مربع ، یک اتاق سرپرستی و در انتھای آن 

  .قرار داشت که ھمگی به سيستم گرمایشی شوفاژ مجھز بود 

جای گرفتم ، آنجا تـازه سـاز بـه نظـر مـی رسـيد ، وسـایل و  ١٦ره من در سلول انفرادی شما

امکانات آن ھم نصب نشـده بـود و ھنـوز گـچ کاریھـای آن خشـک نشـده بـود و رطوبـت زیـادی 

از خواب بر می خاستم می دیدم پتو کام.ً مرطوب است ،  داشت ، تا حدی که صبح ھا وقتی

در اثر رطوبت زیاد من بيمـار شـده و بـه بـو حساسـيت پيـدا کـردم ، ایـن بيمـاری بعـدھا بـرایم 

مشک.ت و معضـ.ت فراوانـی بـه وجـود آورد کـه گـاه در حـد دیوانـه کننـده و غيـر قابـل تحمـل               

  .بود 

ن در سلول باز شد و فردی را به داخل انداختند ، او کسـی نبـود بعد از گذشت چند شب ناگھا

پس از س.م و عليک دریافتم که حضور او در اینجا بی دليل نيسـت ، . جز سعيد محمدی فاتح 

بر حسب تجربه حـدس زدم وجـود او در کنـار مـن حکایـت از تشـکيل دادگـاه در چنـد روز آینـده              

  .دارد 

دو ھدف محتمل را دنبال می کردند ، اول ما در کنار یکدیگر مطالب مان را چک  آنھا از این اقدام

کرده و ھماھنگ کنيم و دیگر آنھا حـرف ھـا ، مطالـب و سـخنان مـا را بـا ميکروفـون ھـایی کـه 

  .احتما?ً در جاھای مختلف تعبيه شده بود ، شنود کنند و در دادگاه از آن سود جویند 

امکان شنود است ، بـا اشـاره و : سعيد نزدیک کرده و آھسته گفتم  در ابتدا دھانم را به گوش

! سـعيد : بعد با اشاره و در گوشی شـروع بـه صـحبت کـردیم ، بـه او گفـتم ! آرام صحبت کن 

تو فقط امشب اینجـا ھسـتی ، مواظـب حرفھـایی کـه مـی زنـی بـاش ، ! خيلی مواظب باش 

  ؟  یواش بگو که چه اط.عاتی از من به آنھا داده ای

من جریان م.قات با ماسالی و رضایی و مکاتبـاتی را کـه بـا تـو داشـته ام را گفتـه ام ، : گفت 

من از این که مرا لو داده ای ناراحت نيستم ، خب مبارزه از این نوع مسـائل ھـم دارد ، : گفتم 

سـال  ١٥ھر چه که بوده گذشته و ا?ن ھم ممکن است به تو اعدام دھند و شاید به من ھـم 

  .ندانی ولی ما باید اميد داشته باشيم که از اینجا بيرون برویم و خط مبارزه را دنبال کنيم ز

او گفت که خيلی شکنجه اش داده اند ، ما آن شب را تا صبح با ھم حرف زده و مطالب مان را 

صبح مأمورین آمده و سعيد را بردند ، مـن منتظـر مانـدم تـا بـه  ٩منطبق کردیم ، حدود ساعت 

  .محاکمه شوم  زودی
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یک روز صبح که از دتسشویی باز می گشتم ، ناگھان با آقای ھاشمی رفسنجانی در سلولم 

دو سه روز بعـد از آن واقعـه : مواجه شدم ، پرسيدم که حاج آقا اینجا چه کار می کنيد ؟ گفت 

  .مرا به اینجا آوردند ) سخنرانی و آب ریختن اجباری به دھان در قزل قلعه(

که چرا آن روز در مقابل ریختن آن به دھان تان مقاومت کردیـد ؟ در حـالی کـه نيـاز  سؤال کردم

: نبود آن ھمه سختی بکشيد و روزه تان ھم باطل نمی شد ، آقای ھاشمی با تبسمی گفت 

من مسئله اش را می دانم ، ولی باید مقابل اینھا مقاومت کرد ، برای ھـر کـاری و بـرای ! بله 

  .ھر چيزی 

وصيه که به بچه ھا بگو مواظب برخوردھایشان با حسـينی باشـند ، فریـب کـره و وی سپس ت

ماستی را که به آنھـا مـی دھنـد نخورنـد ، عـزت خـود را حفـظ کننـد ، در آخـر مـن از حـاج آقـا 

خواستم اگر می تواند به بيرون خبر دھد که مرا به اوین آورده اند ، سـپس بـا ھـم روبوسـی و 

  .خداحافظی کردیم 

  

  ی و بازپرسیبازجوی
چند روز بعد از مواجھه من با سعيد محمدی فاتح ، مـأمورین بـه سـراغم آمدنـد ، چشـم ھـا و 

دستھایم را بسته و سوار اتوبوس کردند ، سپس از اوین خارج شدیم ، در اتوبوس کنـار دسـت 

  ! یک بچه مسلمان : شما کی ھستيد ؟ گفت : من فردی آرام نشسته بود ، از او پرسيدم 

عضو حزب ملل ، حالت چطور است ، ! احمد احمد : اسم من احمد احمد است ، گفت : گفتم 

   )١( .من ھم محمد حنيف نژاد ھستم :  گفت! اسم شما ؟ : گفتم  .اسمت را شنيده بودم 

_________________________  

فعاليـت ھـای سياسـی ، در خانواده ای تھيدست در شھر تبریـز متولـد شـد ، او  ١٣١٧محمد حنيف نژاد در سال . ١

اجتماعی و مذھبی خود را از شرکت در ھيئت ھای مذھبی آغاز و با ورود به دانشگاه تھـران بـه اوج رسـاند ، وی در 

دانشکده کشاورزی نماینده دانشجویان در جبھه ملی ایران شد ، وی در این دوره به عنوان عضو فعـال نھضـت آزادی 

  .شگاه محسوب می شد و مسئول انجمن اس.می دانشجویان دان

مـاه در زنـدان  ٧دسـتگير و بـه مـدت ) چھارم بھمـن مـاه(  ١٣٤١از این رو دو روز قبل از رفراندوم ق.بی شاه در سال 

ھای قزل قلعه و قصر محبوس شد ، او در زندان ضمن ادامه فعاليت ھای خود با مرحوم آیت هللا طالقـانی آشـنا شـد 

رانی ھا و ک.س ھای وی حاضر شد ، شھيد حنيف نژاد پس از آزادی از زنـدان و در مباحث تفسير قرآن و سایر سخن

  .در رشته ماشين آ?ت کشاورزی فارغ التحصيل شد و به خدمت سربازی رفت  ٤٢در سال 

به ھمراه سعيد محسن ، علی اصغر بدیع زادگان و سایر دوستانش سازمان مجاھدین خلق ایران را  ٤٤وی در سال 

تـن از  ٥٠ضـربه سـختی از سـاواک خـورد و  ١٣٥٠پایه ریزی کرد ، این سازمان در شھریور سـال  با مشی مسلحانه

  . اعضای فعال آن دستگير و روانه زندان شدند 

حنيف نژاد توانست مدتی خود را از چشم ساواک دور نگه دارد ، ولـی بـه خـاطر اعتـراف یکـی از اعضـای سـازمان ، 

چنـد روز قبـل از سـفر  ١٣٥١ير شـد ، او سـرانجام در چھـارم خـرداد سـال محمد حنيف نژاد نيـز شناسـایی و دسـتگ

  .جنجالی نيکسون به ایران به ھمراه چھار تن از یارانش تيرباران شد 

  

کمی جا خوردم ، با ھم گرم صحبت شدیم ، او برای بازجویی پرونـده اش مـی رفـت تـا بـرای  

                 پشــت ســرت حرفھــایی ھســت ، : تم فــآمــاده شــود ، بــه حنيــف گ) نظــر تجدیــد(دادگــاه دوم 

! حکم اعدام داده اند ولی به تو نـه ) مجاھدین خلق(می گویند چرا به بچه ھای دیگر سازمان 
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خودم ھم این حرف ھا را شـنيده ام و مـی دانـم ، بـه خـدا قسـم مـن در دادگـاه خـوب : گفت 

ین بار در دادگـاه تجدیـد نظـر کـاری ولی ا! ایستادم ، نمی دانم چرا آنھا این طور برخورد کردند 

  .می کنم که حکم اعدام مرا ھم صادر کنند 

دادگاه تجدید نظر کتاب قانون را پرت کرده و به عکـس شـاه کوبيـده بعدھا شنيدم که حنيف در 

  .است ، دادگاه ھم برآشفته و حکم اعدام وی را صادر می کند 

شد ، ) دادسرای نيروھای مسلح(ی ارتش وقتی به چھار راه قصر رسيدیم اتوبوس وارد دادسرا

 ١٥ھمه از آن پياده شدیم ، چشم بندھا را که کنار زدند چھره شھيد محمد حنيف نژاد و حدود 

را دیدم ، با ھم احوال پرسی کرده و  )١(نفر از بچه ھای مارکسيست از گروه مسعود احمدزاده 

  .بعد برای بازخوانی پرونده و موضع تعيين وکيل رفتم 

__________________________  

دومين گروھی که در ایجاد سازمان چریک ھای فدایی خلق مداخله داشت از گـروه جوانـانی بودنـد کـه در سـال .  ١

فعاليت سياسی می کردند ، دو تن از مؤسسين اصلی گروه ، مسـعود احمـدزاده و اميـر پرویـز پویـان  ٤٧و  ٤٦ھای 

مسـعود احمـدزاده . ز به دوران نھضت ملی شدن صـنعت نفـت مـی رسـيد بودند که سابقه فعاليت سياسی آنھا ني

وابسته به یک خانواده سرشناس و روشنفکر مشھد بـود ، کـه اعضـای آن از دوره سـلطنت رضاشـاه در مخالفـت بـا 

ھمکـاری  ١٣٣٢رژیم پھلوی شھرت داشتند و از طرفداران استوار دکتر محمد مصـدق بودنـد ، پـس از کودتـای مـرداد 

  .ا با جبھه ملی ، سپس نھضت مقاومت و نھضت آزادی ایران ادامه دادند خود ر

احمدزاده ھنگام تحصيل در دبيرستان ، انجمن دانش آموزان مسلمان را ایجاد کرد و ضمن وابستگی به جبھه ملی ، 

  .ر تظاھرات ضد دولت مشارکت داشت د

آریامھر بـه تحصـيل پرداخـت و از ھمـان زمـان گـرایش  پس از پایان دوره دبيرستان به تھران آمد و در دانشگاه صنعتی

با تشکيل یک گروه مخفی شامل چند تن از دوستان دانشجو به مطالعه آثار  ١٣٤٦مارکسيستی پيدا کرد و در سال 

انق.بـی برزیلـی و  Carlos Marghelleنویسـنده و انق.بـی فرانسـوی ، کـارلوس مـارگ.  Regis Debrayرژیـس دبـری 

نبرد مسلحانه و چه گـوارا انق.بـی و ھـوادار جنـگ ھـای چریکـی در آمریکـای ?تـين پرداختنـد ، در سـال نظریه پرداز 

" مبـارزه مسـلحانه ، اسـتراتژی و تاکتيـک " احمدزاده به عنوان تئوریسين فدایيان خلق ، رساله ای زیر عنـوان  ١٣٤٩

  ) ک تاریخ سياسی بيست و پنج ساله ایران. ر . ( نوشت 

پيونـد ) حميـد اشـرف ، صـفایی ، فراھـانی(پویان بـا چنـد تـن از گـروه سـياھکل _ گروه احمدزاده  ١٣٥٠ در آغاز دھه

 ١٨/١/١٣٥٠خوردند و چریک ھای فدایی خلق را پدید آوردند ، ترور سپھبد فرسيو رئس دادستانی نظـامی بـه تـاریخ 

  .از اولين گامھای این پيوند محسوب می شود 

  

از بچه ھای گروه احمدزاده ھمبند کردنـد ، صـبح ھـا بـرای بـازخوانی  نفر ٣٦از ھمان روز مرا با 

ــان   ــودن در مي ــی گشــتيم ، ب ــاز م ــدان ب ــه زن ــدازظھرھا ب ــه و بع ــر رفت ــارراه قص ــه چھ ــده ب پرون

مارکسيست ھا دشوار بود ، ولی می بایسـت تحمـل شـان مـی کردنـد ، آنھـا نيـز وجـود مـرا 

  .من نگاه می کردند  مزاحم خود می دیدند و با دیده شک و تردید به

تا این که یک روز احمد احمدی پزشکی که از آنھا بود در جریان یکی از بازپرسی ھـا بـا محمـد 

حنيف نـژاد برخـورد کـرد و بـه او گفـت کـه فـردی بـا ایـن مشخصـات بـين مـا ھسـت کـه نمـاز         

ــد او از ــژاد مــی گوی ــز مــی کنــد ، شــھيد حنيــف ن ــا مــا پرھي ــد و از معاشــرت ب              بچــه  مــی خوان

مسلمان ھا و قابل اعتماد است ، احمد قب.ً به خاطر فعاليت ھایش در حزب ملل اس.می بـه 

  .زندان رفته است 
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آنھا با دریافت این خبر شک شان نسبت به من برطرف شد و بـرای معـذرت خـواھی بـه نـزدم 

اصول خودم این اسـت  آمدند ، من به آنھا گفتم که برخوردشان طبيعی است ، چرا که یکی از

  .که می گویم از دو نفر احتما?ً یکی جاسوس و ساواکی است 

پس از آن دیدار رفتار آنھا با من تغيير کرد و جای بھتری را برای خواب به من دادنـد ، در بعضـی 

جلسات عمومی نيز مرا مشارکت می دادند و بـرای برخـی کارھایشـان بـا مـن مشـورت مـی 

ه ای که بين من و آنھـا ایجـاد شـد ، رعایـت طھـارت از نجاسـت ، بـه ویـژه کردند ، با تمام رابط

  .ھنگام صرف غذا سرلوحه کارھایم بود 

من بدون رودربایستی ظرف غذایم را از آنھا جدا کرده و یا اگر دست تر آنھـا بـه مـن مـی خـورد 

ان خودم را آب می کشيدم و آنھا ھم از ایـن برخـورد مـن ناراحـت نمـی شـدند ، حتـی خودشـ

  .سعی در رعایت حال من داشتند 

در یکی از جلسات عمومی ، آنھا نحوه دستگيری و ساده لوحی رقيه دانشگری را که منجر به 

دستگيری گسترده افراد گروه شده بود بررسی کردند ، آنھا می گفتند کـه رقيـه دانشـگری در 

مقاومت زیـادی  ساواکخانه تيمی توسط ساواک دستگير شد و در برابر شکنجه ، اذیت و آزار 

  .از خود نشان داد 

ھنگامی که ساواک از به حرف در آوردن رقيه مأیوس شد افسری از شـھربانی بـا فریـب بـه او 

نزدیــک شــده و خــود را فــردی مــذھبی و دلســوز او جــا مــی زنــد ، دانشــگری بــه خــاطر رفتــار 

قرار می دھد تا به ایـن  فریبکارانه او اعتمادش جلب شده و شماره تلفن مادرش را در اختيار او

طریق خبر س.متی و علت غيبت طو?نی خود را به خانواده اش برساند ، افسر شھربانی ھم 

شماره را در اختيار ساواک می گذارد ، به ایـن ترتيـب بـا کنتـرل شـماره تلفـن خانـه پـدر رقيـه 

  .دانشگری باقی افراد نيز لو رفته و دستگير می شوند 

ه من گفت که با صمد بھرنگـی و یـک نفـر سـرباز از گـروه خـود بـه کنـار روزی عليرضا ناب دل ب

رودخانه ارس می روند که بھرنگی به داخل رود افتاده و غرق می شود ، آنھا ھم نمی توانندن 

او را نجات دھند ، بعد در گروه تصميم می گيرند که شایع کند صمد توسط ساواک کشته شده 

  .است 

در خيابـان پاچنـار تيـر ) خـرداد١٥(ح ک.نتری خيابـان بـوذر جمھـری ناب دل در عمليات خلع س.

خورده ، زخمی و دستگير شد ، او را به بيمارستان شھرستانی منتقل کردند ، بعـد از گذشـت 

او خود را از طبقه دوم پایين انداخت تا فرار کند ، ولی بر اثر این پرش شکمش پاره شـد روز  ٢٥

و حرف ھایی دارد ، او را تحـت فشـار گذاشـتند ، سـرانجان  و ساواک حدس زد که او اط.عات

ناب دل که فکر می کرد حتماً افراد شاخه در این مدت مخفی شده و محـل ھـای خـود را پـاک 

  ....کرده اند آدرس چند نفر را لو داد 

روزی حسينی وارد بند ما شد ، بچه ھا جلو او به احترام بلند شده و ایستادند ولـی مـن بلنـد 

: ، او بچه ھا را کنار زد و به طرف من آمد ، سپس سيلی محکمی به گوشم زد و گفت  نشدم

  ... پاھایت قلم شده ، نمی توانی بلند شوی 

من سکوت کرده و چيزی نگفتم ، او به پرخاش و ناسزای خود ادامه داد و سربازی را صدا کرد و 

تاق دیگری بردنـد ، در آنجـا حسـينی بعد مرا به ا! چشم این پدر سوخته را ببند و بياور : گفت 



 ١٣٢

پاھایت قلم شـده ، بلنـد نمـی  ١س.م بلد نيستی ؟! تو کی آدم می شوی ؟! احمق : گفت 

  ....ولی من تو را آدم می کنم ! شوی ؟

بعد او حدود یک ربع به شدیدترین وجه مرا کتک زد ، تا این که دستان خودش از شدت ضـربات 

جالب بود وقتی وارد این بنـد . تا مرا به بند دیگری ببرند سرخ و خسته شد ، سپس دستور داد

" جریـان " شدم ، متوجه شدم که آنھا ھم از یک گروه مارکسيستی و چپی معـروف بـه گـروه 

  . ھستند  )١(

__________________________  

ر محافـل روشـنفکری گروه جریان گروھی که معتقد به کار سياسی به معنای تھيه و تکثير جزوات و پخش آنھـا د.  ١

  .بود ، نام دیگر این گروه پروسه است و غالباً از عناصر توده ای قدیم تشکيل یافته بودند 

  

رھبر این گروه فردی به نام سيروس نھاوندی بود ، آنھا دادگاه اول خود را طی کرده و در انتظار 

دت کرده و برخی ھم با من دادگاه تجدید نظر بودند ، آنھا نيز پس از یکی دو روز به وجود من عا

  .صميمی شدند و از اھداف و فعاليت ھایشان برایم گفتند 

ھر روز برای چند ساعت مرا به بازپرسی می بردند ، برایم جای تعجب بود کـه چـرا حتـی یـک 

جلسه سعيد محمدی فاتح در بازپرسی بـا مـن مشـترکاً حضـور نمـی یافـت ، حـدس زدم کـه 

  .دا کرده باشند پرونده او را از پرونده من ج

و بعدھا سعيد گفت که پدرش با اعمال نفوذ و از طریـق رابطـه بـا افسـری عـالی رتبـه بـه نـام  

، پرونده ھا را از ھم جدا کرده است تا از شدت احکام صـادره بکاھـد ، چنـين حدسـی  )١( ناصر

خـودم  برای من این امکان را دارد تا به راحتی مطالب و صحبت ھای قبلی سعيد را در خصوص

  .تکذیب کنم 

_____________________________  

این افسر معروف به ناصر زاغی بود ، که در کودکی یتيم شده بـود ، مـادر او بـرای گـذران زنـدگی بـه پـدر سـعيد .  ١

مراجعه می کند ، وجيه هللا محمدی فاتح نيز او را تحـت حضـانت خـود مـی گيـرد و بـا کمـک ھـای مـالی ناصـر را بـه 

نظام می فرستد و این اقدام افسر در کمک به سـعيد محمـدی فـاتح بـه نـوعی شـکرگزاری از پـدر سـعيد دانشکده 

  .تلقی می شد 

  

رئـيس  ٦/٢/٥١بعد از بازپرسی ھای مکرر مرا به زندان عمومی اویـن منتقـل کردنـد ، در تـاریخ 

رده بـا? چون بـازجویی از نـامب: نوشت  )١(بازرسی خطاب به ریاست زندان قزل قلعه  ٧شعبه 

خاتمه یافته است ، م.قات وی با بستگانش برابر مقررات داخل زندان از نظر این ) احمد احمد(

  .بازپرسی ب.مانع می باشد 

__________________________  

احمد در آن تاریخ در زندان اوین به سر می برد و خطاب نامه بـه ریاسـت زنـدان قـزل قلعـه از آن رو بـود کـه ابتـدا .  ١

ای احمد در زندان قزل قلعه زندانی و برایش تشکيل پرونده شده بود ، به خاطر ھمين او را به عنـوان زنـدانی قـزل آق

  .قلعه و اوین می شناختند 

  

بعد از تکميل پرونده و پس از چند بار اخطار ، مرا وادار کردند تا تقاضای وکيـل تسـخيری کـنم و 

  .ھری برای وکالت من معرفی کردند آنھا نيز سرھنگ بازنشسته ای را به نام کل
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  نقشه ناکام فرار
در ذھن  من نقشه فراری را . گروه مارکسيستی احمدزاده مشخص شد نفر از ٢١حکم اعدام 

، از این رو ھنگام رفت و  اط.عات و شناسایی داشتمدنبال می کردم و برای تکميل آن نياز به 

  . م دادمھای اوليه را انجا ، شناسایی آمد برای بازپرسی

جنـوبی اسـت کـه در سـمت شـرق آن _ دان دارای خيابـانی بـا جھـت شـمالی یافتم که زنـدر

به  پنجره ھای آن مشرف به خيابان و تعدادی ھم مشرف تمانی قرار داشت که تعدادی ازساخ

حياط به یک دیوار سه متری با نرده حفاظ آھنی ختم می شـد و در آن طـرف دیـوار ،  حياط بود

خانـه از کـف تا با?ی دیوار حدود شش متر بود ، یعنی رود رار داشت که فاصله آنرودخانه ای ق

ا?تر از دیـوار ه یک دکل نگھبانی که یکی دو متر بدر این محدود.  حياط سه متر ھم پایين تر بود

  .   بود برای مراقبت و حفاظت وجود داشت

حمدزاده شروع به سسـت ، با بچه ھای ا ای دقيقھ ساییپس از کسب اط.عات ?زم و شنا

رار از ?ی نـرده ھـای فلـزی بگـذریم ، کردن دو تا از ميله ھای فلزی سـلول کـردیم تـا ھنگـام فـ

 ٧تا  ٦کمی به طول حیی را در کف سلول بود شکافتيم و از بندھای به دست آمده طناب مزیلو

  . متر بافتيم

این دکل مرتفـع پریـده و بـا ر روی که ابتداد دو نفشد قرار ،  برنامه برای فرار تنظيم و کامل شد

البته این احتمال وجود داشت که دو نفـر  موجب سقوط آن شو ند ، فشاری که بر آن می آورند

با?فاصله باید افراد با استفاده از طناب از دیوار ، پس از سقوط دکل  جان خود را از دست بدھند

  . ندارج شوز طریق رودحانه از محدوده زندان خپایين بروند و ا

ی نھـایی لسـه ای بـراج حی و احمدزاده تھيه و کامـل کـردیم ،تمام برنامه ھا را با عباس مفتا

آنھـا بـا بھانـه ھـای  ن جلسه بعضی ھا جـا زدنـد ،سفانه در ایکردن برنامه تشکيل دادیم ، متأ

از پـذیرفتن و ....و " یـوزی " ه، مسلح بودن نگھبانـان بـه اسـلحله ھـای خودکـار لماز جمختلف 

  .  رای طرح شانه خالی کردنداج

اعدام داشتند و فرقی نمـی کـرد کـه در فـرار یـا ، چرا که بيشتر آنھا حکم  این حماقت آنھا بود

          حسن کشـته شـدن ھنگـام فـرار ایـن بـود کـه یـک قھرمـان محسـوب ،  چوبه دار کشته شوند

  . ولی آنھا با مخالفت خود این فرصت را از دست دادند می شدند ،

به  شاید می شد وه بر فرار و زنده ماندن چند نفر، ع. اگر نقشه موفق از آب در می آمد ناً ضم

مـن .  ، از اعدام بقيه جلوگيری کرد غاتی که آنھا در بيرون از زندان راه می انداختندواسطه تبلي

  .  مبی فایده بود و موفق به تغيير نظر آنھا نشد اجرای آن اصرار و پا قشاری کردم ھر چه بر

ایـن  ر به چند سـال زنـدان محکـوم مـی شـدماین در حالی بود که می بایست منی که حداکث

انـدن در زنـدان بـرای ، چرا کـه م گيری برنامه فرار سر باز می زدممحاسبات را می کردم و از پي

  .، ولی در فرار احتمال کشته شدن وجود داشت در ھر حال مساوی بود با زنده ماندن من

دیگر عملی شدن  ا مخالفت چند نفر بقيه نيز از اجرای نقشه فرار منصرف شدند وبه ھر حال ب

  . این طرح به تنھایی امکان پذیر نبود

  



 ١٣٤

  دیگر دادگاھی                                         

از یک ماه بود که با بچه ھای فدایيان خلق ھمبند بودم و ھر روز بـرای بـازجویی و پرونـده بيش 

اولين جلسه دادگاه بدوی  ٥١/ ١٤/٣ارتش می رفتم که خبر دادند در تاریخ ه دادسرای خوانی ب

  . اکمه من تشکيل می شودبرای مح

گام محاکمه اعضای حزب ملل اسـ.می ھن ٤٤رئيس دادگاه بود ، او در سال  حسن صفا کيش

وان محسـن رسـ دادستان بود ، ھنگام ورود من به دادگاه ھمدیگر را شناختيم ، در ایـن ددگـاه

ان و سرھنگ باز نشسته کلھری تدادرسان و سروان جوھری دادس مھدوی و سرگرد رضا رادان

   ) ٧ و ٨اسناد (  . وکيل تسخيری من بود

، چرا کـه فـردی کـه روزگـاری خـود  من ھيچ اميد و اتکایی به دفاعيات وکيل تسخيری نداشتم

نمی تواند کـاری از پـيش  ه عنوان وکيلفراد بوده انتخابش بعامل محاکمه و اعدام بسياری از ا

زیرا که او بينش صحيحی از وضعيت زنـدانی و مـتھم و اعتقـاد و ایمـانی بـرای رھـایی و ،  ببرد

  .  نجات او نخواھد داشت

بـه صـ.حيت  و، دفـاع او جـو منفـی را دامـن زد  از ھمين رو وقتی کلھری شروع به دفـاع کـرد

مرا واداشـت کـه از ادامـه قرائـت  و منفی اوضعيف مشاھده دفاع  دادگاه مشروعيت بخشيد ،

، گفتم که دفاع او را قبول ندارم و شروع به بيان دفاعيه مکتوب  ?یحه دفاعيه او جلو گيری کنم

  .خود کردم 

در این دفاعيه خود را وطن دوست معرفی کردم و دليل آن را انتخاب شدن بـه عنـوان سـپاھی 

دانيان آزاد شـده را تنھـا یـک رابطـه دوسـتی و نـه سياسـی ممتاز دانستم ، ارتباط با برخی زن

خواندم و در خصوص داشـتن نـام مسـتعار ادعـا کـردم آن یـک پيشـنھاد سـاده از طـرف سـعيد 

محمدی فاتح بود که مدتی بـا او در کارخانـه قـوطی سـازی محمـدی دوسـت بـودم ، ھرگونـه 

    ) ٩سند شماره ( . فعاليت سياسی با او را نيز رد کردم 

درسان پس از شنيدن متن دفاعيه من ، شـور کردنـد و ھـر یـک جداگانـه نظـر خـود را اعـ.م دا

قـانون مجـازات مقـدمين عليـه کشـور دانسـتند ، کـه  ٥کردند ، آنھا اتھام مرا منطبـق بـا مـاده 

  .مستحق تحفيف نبود 

            :سال حبس تأدیبی محکـوم کـرد ، مـن در زیـر حکـم نوشـتم  ٦پس از آن رئيس دادگاه مرا به 

چون از ھر جھت خود را بيگناه می دانم و وارد ھيچگونه جـرم سياسـی نشـده ام ، تقاضـای " 

   )١٠سند شماره ( . " رسيدگی مجدد و اعتراض دارم 

ده روز پس از صدور رأی دادگاه عادی ، دوباره مرا به دادسرای نظامی واقع در چھارراه قصر فـرا 

نظر درخواست وکيـل مـدافع کـنم ، تعيـين وکيـل بـرای ایـن رونـد خواندند تا برای دادگاه تجدید 

قضایی بدون تأثير بود ، در نتيجه برایم فرقی نمی کرد که چه کسی وکيل من باشـد ، بـا ایـن 

  .حال به توصيه برادرم قرار شد که ھمان کلھری را به وکالت بپذیرم 

ریال به عنـوان حـق  ٠٠٠/١٠کرد و مبلغ از این رو برادرم به او مراجعه کرد و با او قراردادی امضا 

  .الزحمه به او پرداخت تا شاید به این ترتيب وی را به دفاع مناسب ترغيب کند 
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دادگاه تجدید نظـر بـه ریاسـت سـرھنگ حميـد آذرنـوش و چھـار دادرس دیگـر           ٦/٤/٥١در تاریخ 

 سـھرابيان            سـرھنگ فـتح هللا. ٣سـرھنگ احمـد محبـت . ٢سرھنگ عبدالمحمد برانـدیش . ١(

  .و دادستانی سرھنگ افراخته تشکيل شد ) سرھنگ محمد رضا صبا. ٤

پس از قرائت اتھام ، سرھنگ کلھری به اصط.ح شروع به دفاع کرد ، مطالب او کام.ً کلی بود 

و من دیدم اگر به اميد او باشم قافيه را باخته ام ، به ھمين علت مثل دادگاه قبل خـود شـروع 

سـال حـبس  ٢سـال بـه  ٦دفاع کردم ، در آخر دادگاه حکم دادگاه او را تخفيف داد و آن را از  به

   )١٣و  ١٢و  ١١اسناد شماره (. تأدیبی کاھش داد 

  

  بازگشت به زندان قزل قلعه
پس از پایان دادگاه تجدید نظر مرا به زندان قزل قلعه برگرداندند،در آنجا یکی از مارکسيست ھا 

در سلول بند یک ، زندانی ای ھست و می گوید اسمش جواد منصـوری اسـت و  :آمد و گفت 

  .شما را می شناسد 

با شنيدن این جمله جا خوردم ، پس از مکث و تأملی گفتم که من او را نمی شناسم ، بـاورم 

نمی شد که جواد آنجا باشد ، این پيام را نوعی دام برای خود می دیدم ، این خبر مـرا در فکـر 

نگران بودم از این که حزب هللا لو رفته باشد و مقاومـت ھـا و . رد و خاطرم را متشتت کرد فرو ب

  .ایستادگی ھای ما در برابر آن ھمه شکنجه و ش.ق بی فایده بوده باشد 

ولی این نگرانی بی مورد بود ، با ایـن کـه جـواد ، مـن و سـعيد در زنـدان بـودیم ولـی حـزب بـا 

وری و ناآگـاھی سـعيد از وجـود آن از خطــر لـو رفـتن دور مانــد و مقاومـت قھرمانانـه جـواد منصــ

  .ساواک کوچکترین اط.عی از حزب هللا به دست نياورده بود 

جواد دوباره پيغام فرستاد که می خواھد مرا ببيند ، دوباره خود را به ناآشنایی زدم ، ولـی بعـد 

که روی دیـوار بـود ، صـدا  خود را در یک وقت مناسب به پشت سلول او رساندم و از سوراخی

کسی در سلولت : " جواب مثبت داده و پرسيدم ! " احمد تویی ؟: " ، گفت ! " جواد : " کردم 

  . من تنھا ھستم ! جواب داد که بله " نيست ؟ امن است ؟ 

) ١٣٥١(از او درباره زمان دسـتگيریش سـؤال کـردم ، گفـت کـه اوایـل خـرداد مـاه ھمـان سـال 

ھنگامی که اسم مرا از بلندگو می خوانده اند متوجه حضور مـن در قـزل دستگير شده است و 

قلعه شده است ، من نيز به او خبر دادم که دادگاه عادی و تجدید نظر را سپری کـرده و بـه دو 

  .سال زندان محکوم شده ام 

 :ممکن است وضعيتم تغيير کرده و بدتر شود ، جواد گفت) منصوری(اشاره کردم که با آمدن تو 

مـن ھـم ھمـين طـور ، ھـيچ چيـز : " ، گفـتم " یادت باشد من ھيچ ارتباطی با تو نداشته ام " 

  " .درباره تو و دیگران نگفته ام و یک ک.م ھم درباره حزب هللا حرف نزده ام 

دیدار جواد منصوری این یار دیرین و مرد با تقوا و ایمان و سرسخت و مقاوم برایم بسيار مغتـنم 

این دفعه زندان در مقایسه با دقعه قبل شکنجه و کتک بيشتری ! جواد : " فتم که بود ، به او گ

کـه الحمـدهللا تـا ا?ن کـه : " جـواد گفـت ". دارد ، آن قدر تو را می زنند تا اقرار و اعتراف کنـی 

  ".چيزی نگفته ام 
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اگر فکر می کنی که نمی توانی شکنجه را تحمل کنـی قـرص و کپسـول خودکشـی : " گفتم 

تـا ا?ن ! نـه احمـد : " جواب او برایم عجيب و سخت عبرت آموز بود ، گفت " رایت تھيه کنم ؟ ب

که حرف نزده ام ، به لطف خدا ھم مقاومت مـی کـنم ، تـو ھـم نگـران نبـاش و بـه خـدا توکـل             

  )١(." کن 

__________________________  

یر شـکنجه ھـای سـخت ، سـھمگين و سـبعانه دژخيمـان سـاواک ، جواد منصوری با مقاومت قھرمانانه خود در ز.  ١

  .حماسه ای در خور تحسين آفرید ، به نحوی که در اثر فشار و صدمات وارده شنوایی یک گوشش را از دست داد 

  

او به من خبر داد که عزت شاھی ھنوز زنده است و خبر منتشـره در خصـوص اسـامی کشـته 

  .فردوسی اشتباه است  شدگان اتومبيل حامل وی در خيابان

  

  باز ھم زندان قصر
مرا به زندان شھربانی انتقال دادند ، چون  ٢٨/٤/١٣٥١به دستور اداره دادرسی ارتش در تاریخ 

زندان در وضعيت قرنطينه بود من و سایرین را به صف کردند تـا ھمـه را بازرسـی بـدنی کننـد ، 

  .ه ترتيب جستجو و بازرسی می کردند آنھا تمام لباس ھای زیر و رو و دھان زندانيان را ب

نمی کنم ، نزدیـک : ، گفتم ! " دھانت را باز کن : " نوبت به من که رسيد ، افسر مربوط گفت 

این زندانی سياسی است و ! جناب سروان : " بود درگير شویم که مأموری دخالت کرد و گفت 

  ."پس چرا اینجاست جای او را عوض کنيد : " گفت ." معتاد نيست 

بعدازظھر بود که به سراغم آمدنـد و گفتنـد کـه بایـد  ٢مرا به اتاق دیگری بردند ، ساعت حدود 

زندانت عوض شود ، مرا با خود برده و سوار اتوبوس کردند ، در اتوبوس دست راستم به دست 

چپ یک معتاد با دستبندی بسته شد ، دقایقی که گذشت معتاد گفت که حاجی من حوصـله 

طوری دستم بسته باشد ، بعد با سرعت و با یک سنجاق دسـتبند را بـاز کـرد ، او  ندارم ، این

  .نحوه باز کردن دستبند را به من ھم یاد داد 

اتوبوس ھمچنان خيابان ھای شھر را می پيمود ، از مسير حرکت فھميدم که بـه طـرف زنـدان 

ھـای حـزب ملـل  مـن و بچـه! پـذیرای  ١٣٤٥و  ٤٦قصر می رویم ، زنـدانی کـه در سـال ھـای 

  .اس.می بود 

وقتی به در زندان رسيدیم ، فرد معتاد دستبند را دوباره قفـل کـرد ، وارد قصـر شـدیم ، پـس از 

بردند ، از برخوردھای اول مسئولين زندان دریـافتم  )١( ٤طی مراحل اداری مرا به زندان شماره 

ن مـرا نمـی شناسـند ، گویـا که در زندان تغييرات زیادی پيش آمده و زنـدانی ھـا و مسـئولين آ

  .عوض شده بودند 

_________________________  

قصر حياط بزرگی داشت ، یک حوض در وسط و چند درخت توت در اطـراف حـوض بـود ، از در بنـد  ٤زندان شماره .  ١

رگ و چھـار که وارد می شدی یک کریدور تنگ داشت که جمعاً ھفت اتاق در این کریدور بود ، سه تـا اتـاق نسـبتاً بـز

ھر اتاق پنجره ھای بزرگی داشت که رو به حياط باز می شد ، یک ایوان ھم پشت اتاق ھـا بـود ، یـک . اتاق کوچک 

  .آ?چيق ھم در قسمت پایين حوض درست کرده بودند که شاخه ھای چند درخت انگور آن را می پوشاند 
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با دیدن من شروع به پند و اندرز  ابتدا مرا به زیر ھشت بردند ، در آنجا ستوانی نشسته بود که

کرد و گفت که اگر رفتارت در اینجا خوب ، معقول و منطقی باشد عفو خواھی گرفت ، مـن نيـز 

خود را در قبال وعده و وعيدھا و تھدید و ارعاب ھای او سـاده و ھـالو نشـان دادم و خـود را بـه 

نامه ھای زندان صحبت کرد موش مردگی زدم ، مقداری ھم درباره نظم ، سکوت و آرامش و بر

  . ٤ببریدش داخل بند زندان شماره : " و سپس مأموری را صدا کرد و گفت 

طبق گفته ستوان ، آن ساعت ، ساعت استراحت و سکوت زندان بود و باید بـدون سـر و صـدا 

وارد زندان می شدیم ، به طوری که حتی صدای گام برداشتن نيز شنيده نشود ، در زندان بـه 

باز شد ، وارد کریدور شدم ، سکوت و آرامش خاصی حاکم بود ، چند قدم پـيش رفـتم ، آرامی 

  .ناگھان صدای غش غش خنده ای تمام فضای سالن را گرفت 

ھمين .... " احمد کچل آمد ! بچه ھا ! بچه ھا : " تعجب کردم ، کسی که می خندید فریاد زد 

ا ریختند بيرون و دورم حلقه زدند ، فھميدم طور می خندید و داد می زد ، بچه ھا ھم از اتاق ھ

بـه ایـن . اسـت  )١(کسی که داد می زد و به بقيه خبر ورود مرا می داد حاج ابوالفضل حيدری 

ترتيب سکوت و آرامش زندان در ھم شکست ، بچه ھا مرا روی دوش خود گرفته و فریـاد مـی 

  ..." احمد آمد ، احمد آمد : " زدند 

________________________  

متولد شد ، او زمـانی کـه در بـازار تھـران بـه کـار فـروش حبوبـات  ١٣١٩ابوالفضل حيدری فرزند محمود ، در سال .  ١

  .اشتغال داشت با ھيئت ھای مؤتلفه اس.می آشنا شد و به آن پيوست و فعاليت ھای مبارزاتی خود را آغاز کرد 

پـس از تـرور حسـنعلی منصـور بـه اتھـام اقـدام عليـه  ٢٠/١١/١٣٤٣او به ھمراه تنی چند از اعضـای ھيئـت در تـاریخ 

  .امنيت کشور و حمل اسلحه غير مجاز دستگير و به حبس ابد محکوم شد 

  

مأموری که ھمراه من بود گزارش این صحنه را به ستوان مسئول داد ، او چون بی توجھی مرا 

واند ، زیرا فھميـد مـن تـازه به توصيه ھا و پندھایش دید دیگر با من حرف نزد و به پيش خود نخ

  ....!کار نيستم 

از بچه ھای حزب ملل اس.می ، محمد مير محمد صادقی ، ابوالقاسم سـرحدی زاده ، کـاظم 

بجنوردی و از یاران مؤتلفه آیت هللا محی الدین انواری ، حبيب هللا عسکر او?دی ، شھيد حـاج 

با این . ه بداغلو در زندان قصر بودند مھدی عراقی ، ابوالفضل حيدری ، ھاشم امانی و احمدشا

که آنھا را خـودی مـی دانسـتم ولـی از روی وسـواس و احتيـاط دربـاره حـزب هللا بـا آنھـا ھـيچ 

  .صحبتی نکردم و گفتم علت دستگيری و زندانم ، مسائل مربوط به سعيد محمدی فاتح است 

مشـاھده برخوردھـا و رفتـار  چند روز اول به تبادل اخبار و اط.عات گذشت و در روزھای بعـد بـا

ــين مســلمان ھــا و مارکسيســت ھــا وجــود دارد ،     ــافتم کــه مرزبنــدی شــدیدی ب ــدانيان دری زن

  .مسلمان ھا کام.ً از مواجھه ، تماس و رابطه با مارکسيست ھا احتراز می کردند 

 برنامه ھای عادی من در زندان از سر گرفته شد ، کتاب مطالعه می کردم ، پـای کـ.س ھـای

آیت هللا انواری و آقای حبيب هللا عسکر او?دی و آقای عزت هللا سحابی می رفتم ، در مجموع 

  .برنامه جامع و منظمی برای خود تھيه و اجرا می کردم 

برنامه غذا ھنوز مثل گذشته بود و حاج مھدی عراقی مواد غذایی را تحویل گرفته و خودش بـا 

بيشـتر بـه دنبـال پينـگ پنـگ و واليبـال بـودم و در کمک دوستان مـی پخـت ، در برنامـه ورزش 
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اســـ.می و ( مســـابقات ورزشـــی کـــه گـــاھی صـــحنه رویـــارویی دو جریـــان و دو ایـــدئولوژی 

  .بود شرکت می کردم ) مارکسيستی

برتری ما مسلمان ھا در این دو رشته ورزشی با وجود آقای سـرحدی زاده مسـلم بـود ، نمـاز 

ود ، شب ھای با صفایی را در آنجا پشت سـر گذاشـتيم ، در جماعت نيز در اوقات خود برقرار ب

می زدیم و دوسـتان گـاھی سـيگار مـی کشـيدند ، در ایـن ميـان محوطه زندان با یکدیگر قدم 

  .اس.می نيز در سر جای خود برگزار می شد  –مراسم ھای عبادی 

یی در ساخت فکـری روزھای قصر با آن یاران قدیمی روزھای خاطره انگيزی بود که اثری زیر بنا

  .و اندیشه ھای ما داشت و با این حال و ھوا روزھا از پی ھم می گذشت 

  

  و آزادی دوباره )١(زندان قزل حصار 
مھـدی رضـایی اعـدام شـد ، بچـه ھـا تصـميم گرفتنـد در اتـاق  ١٣٥١شانزدھم شھریور سـال 

ترحيمی برگزار کنند  می گفتند برای او مجلس )٢(" اتاق اجتماع " بزرگی که به اصط.ح به آن 

، در این مراسم بزرگداشت فرد اصـلی و صـاحب مجلـس آیـت هللا انـواری بـود کـه دم در اتـاق 

  .نشسته بود و افراد می آمدند و به او تسليت می گفتند 

_________________________  

  .زندان قزل حصار در شھرستان کرج قرار دارد .  ١

اتاق ھای بند بزرگتر بـود ، از ایـن رو زنـدانيان جلسـات و مراسـم مختلـف خـود را در اتاق اجتماع زندانيان از سایر .  ٢

آنجا برگزار می کردند ، در برخی زندان ھا این اجتماع در اتـاق شـکل مـی گرفـت کـه شخصـيت بـازر و مھمـی در آن 

  .زندانی بود 

  

بردند ، سـاواک  در این ميان چند نفر از مارکسيست ھا برای ساواکی ھا خبر مراسم یادبود را

احمـد شـاه بـداغلو ، حسـين (نفر از عوامل اصلی این مراسـم  ٥پس از کلی تحقيق و تفحص 

را ) حســينی زاده ، ابوالقاســم ســرحدی زاده ، ســيد محمــد کــاظم موســوی بجنــوردی و مــن

  .شبانه روز به سلول انفرادی انداخت  ٥بازداشت و 

نقطه ای تبعيد کرد ، چون از زنـدان و حـبس سپس شورایی را تشکيل داد و ھر یک از ما را به 

ماه بيشتر باقی نمانده بود مرا به قزل حصار بردند تـا بـرای تصـميمات بعـد زیـاد دور  ٩مقرر من 

  ) ١٥و  ١٤اسناد شماره (. نباشم 

که مختص زندانيان سياسی بود بردند ، وقتـی وارد بنـد شـدم  ١در زندان قزل حصار مرا به بند 

! یـا هللا : " دست راست ناصر یراقی جلو رویم ظاھر شـد ، یکـه خـورد و گفـت  ناگھان دم در از

  .و شروع کرد به روبوسی ! ... " احمد آقا 

نيز آنجـا بـود ، از دیـدن یکـدیگر بسـيار  )١(سپس مرا به اتاق خود برد ، محمد حسن ابن الرضا 

نيز  )٢( ?جوردی خوشحال شدیم ، بعد فھميدم که از بچه ھای مؤتلفه اس.می شھيد اسدهللا

  .در آنجا بسر می برد 

___________________________  

در قنات آباد تھـران بـه دنيـا آمـد ، او در خـانواده  ١٣٢٥سيد محمد حسن ابن الرضا فرزند سيد ابوالفضل در سال .  ١

د ، محمد حسـن ای پرورش یافت که به جمعيت فدایيان اس.م و شھيد نواب صفوی و شھيد واحدی ع.یقی داشتن
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شرکت کرد ، وی که پس از اخـذ دیـپلم بـه شـغل معلمـی  ١٣٤٢در سنين جوانی در راھپيمایی روز عاشورای سال 

  .روی آورده بود بخشی از ساعت ک.س ھای درس خود را به بيان مسائل سياسی می پرداخت 

او نيـز دسـتگير  ٤٤مھر سـال  به عضویت حزب ملل اس.می در آمد و پس از کشف حزب در ١٣٤٤وی در اوایل سال 

سال زندان محکوم شد ، او در مدت محکوميت خود برای چندین ماه بـه  ٨و پس از طی دادگاه بدوی و تجدید نظر به 

و با اقدامات حمـایتی و پشـتيبانی  ١٣٥٢زندان ساری تبعيد شد و روزھای تلخی را گذراند ، او پس از آزادی در سال 

  .تا نھضت به پيروزی رسيد در صحنه مبارزه باقی ماند 

در تھران متولد شد ، او تحصي.ت اوليه را تا سيکل ادامه داد و پـس از آن  ١٣١٤شھيد اسدهللا ?جوردی رد سال .  ٢

در پای درسھای مرحوم حجت ا?س.م سيد علی شاھچراغی حاضر شد ، وی برای تأمين معاش خود و خـانواده در 

به عضویت شورای مرکزی ھيئت ھای مؤتلفه اس.می در آمـد ، یـک سـال  ١٣٤٢بازار تھران مشغول شد ، در سال 

  .بعد در ارتباط با اعدام انق.بی حسنعلی منصور دستگير و به دو سال زندان محکوم شد 

بـود ، از ایـن دو  (EL.AL)عـال . او در جریان مسابقه فوتبال ایران و اسرائيل یکی از عوامل انفجار دفتر ھواپيمـایی ال 

بـه چھـار سـال زنـدان محکـوم شـد و مـورد شـکنجه ھـای وحشـيانه قـرار گرفـت بـه طـوری کـه در اثـر آن ستگير و د

چشمانش کم سو و کمرش دچار نقيصه شد ، او در این مدت زندان ھای قزل قلعه ، قصر ، قزل حصار و مشـھد را از 

  .زندان آزاد شد  از ٢٧/٥/١٣٥٦سر گذراند و پس از طرح فضای باز سياسی در کشور در تاریخ 

به کميته استقبال از امـام پيوسـت و پـس از پيـروزی انقـ.ب اسـ.می در مسـئوليت  ١٣٥٧شھيد ?جوردی در سال 

ھای مختلفـی از جملـه دادسـتانی انقـ.ب اسـ.می و ریاسـت کـل زنـدان ھـای کشـور خـدمت کـرد و سـرانجام در 

  .شھادت رسيد  به دست عوامل کوردل سازمان منافقين به ١٣٧٧تابستان سال 

  

روز بعد صحنه ھایی که دیدم بسيار جالب بود ، در آنجا بر خ.ف زندان قصـر ھـيچ تمـایزی بـين 

مســلمان و مارکسيســت نبــود ، علــت را از ?جــوردی پرســيدم ، گفــت کــه اینجــا جــو بســيار 

  .نامناسب است و باید از اخت.ف اجتناب و در مسائل تقيه کرد و این یک ضرورت است 

حصار مسلمان ھا در اقليت بودند ، به خـاطر ھمـين از برخـورد مسـتقيم و متعـارض بـا  در قزل

مارکسيست ھا و حتی با مجاھدین خلق اجتناب می کردند ، در مـواردی کـه مسـلمان ھـا بـا 

مارکسيست ھا صراحتاً مخالفت و برخورد می کردند در قبـالش ضـربات و آسـيب ھـای جبـران 

ردند ، لذا ضمن رعایت احتياط از حيث مسائل شرعی با آنھا نيمه ناپذیری از ناحيه آنھا می خو

  .معاشرتی نيز داشتند 

... من نيز در آن زندان برنامه ھای عادی خـود را دنبـال کـرده و بـه عبـادت ، مطالعـه ، ورزش و 

پرداختم ، کار ق.ب باقی را زیر نظر شھيد ?جوردی شروع کـردم و توانسـتم در مـدت کوتـاھی 

  .زیبایی ببافم  توری ھای

در آن زندان بود که با محسن طریقت ، فرھاد صفا ، سيد علی سيد احمـدیان و عبـاس داوری 

آشنا شده و شروع به بررسی مبانی فکری مجاھـدین خلـق کـردم و بـرای کسـب اط.عـات و 

  .تحليل ھای بيشتر در این زمينه در ک.س ھای دکتر سيد احمد طباطبایی حاضر می شدم 

دوری از نجاست مارکسيست ھا ، تا مدتی برنامه ھا را به شکلی پياده می کردم که ما برای 

تحویل و تقسيم غذا به عھده بچه ھای مسلمان بيفتد ، ولی این امر دیری نپایيد و آنھا متوجه 

نقشه و طرح ما شدند ، برای جبران و ت.فی این عمل خود رفته و غذا را تحویل مـی گرفتنـد ، 

  .آن غذا را نمی خوردیم و به نان خالی اکتفا می کردیم در نتيجه ما 
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حدوداً یک ماه بعد شھيد ?جوردی داوطلبانھت به زندان مشھد منتقل شد ، تا به آقایان حبيب 

هللا عسکر او?دی و ابوالفضل حيدری که چندی پيش به آنجا تبعيد شده بودند بپيوندد ، با رفتن 

  .زندان کم شد  او یکی از یاران سفت و قرص ما در

یکی از برنامه ھای سازنده برای ما در زندان روزه گرفتن بـود ، بيشـتر بچـه ھـای مسـلمان در   

سياسـی  –ماه ھای رجب ، شعبان و رمضـان روزه بودنـد ، ایـن روزه ھـا بيشـتر جنبـه عبـادی 

داشت و بھانه ای بود تـا مـدتی از خـوردن و آشـاميدن در نـزد مارکسيسـت ھـا پرھيـز شـود ، 

ھشتاد روز از روزه گرفتن من نمی گذشت که بيماری حساسيت به بود که در زنـدان اویـن بـه 

  .آن گرفتار شده بودم عود کرد ، عيجب بود ، من حتی به بوی آب نيز حساس شده بودم 

دیگر نه آب ، نه نان و نه ھيچ چيز دیگر نمی توانستم بخورم ، وضـع بسـيار رقـت آور و ناراحـت 

و حالم روز به روز به وخامت می گرایيد ، به مرگ نزدیک مـی شـدم ، تـا ایـن  کننده ای داشتم

که بر اثر کمک دوستان و پرھيز از خوردن غذاھای بـودار حـالم خـوب شـد ، ولـی ھمچنـان بـه 

در بھار بـه خـاطر گـرده افشـانی گلھـا ، عطـر و بـوی گـل ھـا ،            . مراقبت ھایم ادامه می دادم 

اص.ً از سـلول و بنـد بيـرون نمـی آمـدم و خـود را بـا مطالعـه کتـاب سـرگرم           چمن ھا و درختان 

  .می کردم 

آخرین روزھای زندان را با برنامه ھای ھميشگی ، توأم با بيماری سخت حساسيت طی کردم 

  ) ١٦سند شماره . (آزاد شدم  ١٣٥٢خرداد ماه  ٢٧و سرانجام در 

بردم ، خانواده منزل قدیمی خود را فروخته و با کمک و در این مدتی که من در زندان بسر می 

استعانت مالی برادرم خانه ای جدید در چھارراه لشـکر خریـده بودنـد ، از ایـن رو پـس از آزادی 

  .برای اولين مرتبه پای در این منزل نو گذاشتم 

  

  ھمگرایی حزب هللا با سازمان مجاھدین خلق
يات چندین و چند ساله مبارزه به وجود آورده بـودیم بـا گروھی را که با اھداف مقدس و با تجرب

مقاومت ھای خود در زیر شـکنجه و مسـلخ از تعـرض و دسـترس سـاواک مصـون نگـه داشـته 

بودیم ، پس از رفتن عباس آقا زمانی به خارج از کشور و به زندان افتـادن مـن و در اقليـت قـرار 

ی افتاد و راه غلطی را پيمود کـه بـه آخـر گرفتن جواد منصوری ، کادر مرکزی به مسيری انحراف

  .عمر خود رسيد 

و دسـتگيرش  ١٣٥٠سازمان مجاھدین خلق به دليـل ضـربه مھلـک سـاواک در شـھریور سـال 

تعــداد زیــادی از رھبــران و اعضــای آن و تحــت تعقيــب بــودن ھــوادارانش ، در معــرض نــابودی و 

  .اضمح.ل قرار گرفت 

فی جوان خوشدل که از طریق عليرضا سپاسی با حزب هللا در این گير و دار فردی به نام مصط

مرتبط شده بود از حزب درخواست کمک کرد ، حزب هللا به دنبال این خواسته تعدادی از اعضا و 

ھواداران فراری و تحت تعقيب سازمان را در خانه ھای تيمی خود مخفی کرد ، در گام بعدی با 

  .سازمان را چاپ و تکثير کرد  امکانات محدود خود جزوات و اع.ميه ھای

شروع این ھمکاری نقطه سقوطی برای حزب هللا بود ، از ھم گسيختگی و انحطـاط حـزب هللا 

زمانی متجلی شد که به فکر طرح ادغام با سازمان مجاھدین افتـاد ، بـين اعضـای آن اخـت.ف 
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، جواد منصوری به  نظر و تفرقه روی داد ، گویا پس از طرح مسئله ادغام در کميته مرکزی حزب

  .شدت با آن مخالفت کرده و سپس از حزب هللا کناره گرفت 

برخی چون عليرضا سپاسی و محمد مفيدی در حزب مانده و بـه سـازمان پيوسـتند ، عليرضـا 

سپاسی از جمله افرادی بود که توانست پس از جـذب ، مراتـب ارتقـای خـود را در سـازمان بـا 

ضای اصلی و پدید آورنده شاخه مارکسيستی سازمان به نام سرعت طی کند ، او بعدھا از اع

  .پيکار به رھبری محمد تقی شھرام شد 

  

  " بوی سيب " 

  اشتغال ، ازدواج
آشنایان و دوستان از ھمان روزھای اول پس از آزادی برای احوال پرسی و کسـب اخبـار زنـدان 

اصرار داشتم به دليل کنترل ھا  به دیدنم می آمدند ، در حالی که من راضی به این امر نبودم و

  .و مراقبت ھای ساواک از آمد و شد به منزل ما پرھيز کنند 

مدتی به این منوال گذشت ، می بایست کاری بـرای خـود دسـت و پـا مـی کـردم ، بـه خـاطر 

داشتن سابقه محکوميت کيفری کسی حاضر به ارائه یک شغل مناسب به من نبود ، با خيلی 

بی حاصل بود ، تا این که در دیداری با شھيد حاج محمد صادق اس.می  ھا مذاکره کردم ولی

که خود مدیر عاملش بود پـذیرفت و بـه  )١(مسئله را مطرح کردم ، او مرا در کارخانه لعاب قائم 

این ترتيب مشغول به کار شدم ، کنترل و مراقبت ساواک از من ھمچنان ادامه داشت ، آنھا در 

  .یه به سایه دنبالم بودند ھر جا و در ھر زمان سا

______________________  

کارخانه لعاب قائم واقع در شھر ری بود که توسط چند بازاری راه اندازی شـده بـود تـا زنـدانيان سياسـی پـس از .  ١

  .آزادی در آن به کار بپردازند و معاش خود را تأمين کنند 

  

م ، موضـوع را بـا دوسـتان نـزدیکم در ميـان با یافتن کار به فکـر ازدواج و تشـکيل خـانواده افتـاد

گذاشتم ، آنھا نيز به گرمی استقبال کردند و چند مورد را معرفی کردند ، از جمله روزی کـه در 

اگر ! احمد : " مھمان بودم او به اتفاق ھمسرش به من گفتند  )١(منزل آقای عباس دوزدوزانی 

را برایـت در نظـر گرفتـه ایـم ، موضـوع را می خواھی ازدواج کنی دنبال کسی نرو ، ما یک نفر 

زمانی که تو در زندان بودی با او در ميان گذاشتيم و او در کليت قضـيه موافـق بـود ، ایـن مـدت 

  ." ھم منتظر بودیم تا آزاد شوی و برایت اقدام کنيم 

_______________________  

ر خانواده ای مذھبی و متدین تربيت و پرورش یافـت در شھر تبریز به دنيا آمد و د ١٣٢١عباس دوزدوزانی در سال .  ١

تحصـي.ت متوسـطته را در  ١٣٣٣به تھران آمـد و پـس از گـذر از دوره تحصـي.ت ابتـدایی در سـال  ١٣٢٩، او در سال 

وارد دانشگاه شد ، با تحصـيل در دانشـگاه فعاليـت ھـای سياسـی و  ١٣٣٩رشته طبيعی به پایان رساند و در سال 

به جرگه اعضـای حـزب ملـل اسـ.می پيوسـت و پـس از کشـف حـزب در مھـر  ١٣٤٣رفت ، در سال مذھبی وی پا گ

  .دستگير و زندانی شد  ١٣٤٤سال 

از زندان آزاد شد ولی به خاطر سابقه سياسی نتوانست تحصي.ت تکميلی دانشگاه را پی گيـرد ،  ١٣٤٥او در سال 

در جشن تاجگذاری بـه اتھـام  ١٣٤٦ی آورد ، دوزدوزانی در سال از این رو به کار دفتر نویسی و حسابداری در بازار رو



 ١٤٢

بـه صـفوف یـاران گـروه حـزب  ١٣٤٩روز در زندان قزل قلعه به بند کشيده شد ، وی در سال  ٤٠ترور شاه بازداشت و 

ا در زنـدان ھـای مخـوف شـاه بسـر سـال ر ٥برای سومين بار روانه زندان شد ، این بار  ١٣٥١هللا پيوست و در سال 

  .برد

در پایه ریزی سـپاه بـا دیگـر یـاران و ھمراھـان خـود نقـش بسـزایی  ١٣٥٨او پس از پيروزی انق.ب اس.می در سال 

به فرمانـدھی کـل سـپاه منصـوب شـد ، در سـال  ١٣٥٨داشت و عضو شورای فرماندھی سپاه بود ، در اواخر سال 

عبـاس دوزدوزانـی در کابينـه شـھيد رجـایی وزیـر در پی توطئه بنی صدر از فرماندھی سپاه کناره گيری کرد ،  ١٣٥٩

ارشاد اس.می بود ، وی برای سه دوره به نمایندگی مردم تبریز و تھران در مجلس شورای اسـ.می انتخـاب شـد ، 

از دیگر مسئوليت ھای او می توان مشاورت وزیر فرھنگ و آموزش عالی ، عضویت شورای مرکـزی انجمـن اسـ.می 

  .اشاره کرد ای شھر تھران ن و عضویت در شورمعلما

  

 )١(عباس گفت که او دختر خالـه ھمسـرم و اھـل رینـه " این دختر خانم کيست ؟ : " پرسيدم 

است ، درباره موضوع و مورد دقيق تر صحبت کردیم ، روزھای بعد اط.عات بيشتری در خصوص 

تـوک زاده بـه اخ.ق ، رعایت حجاب ، تقيد به احکام اسـ.می ، وضـعيت و موقعيـت خـانواده فر

  .دست آوردم 

______________________  

  .رینه دھکده ای یي.قی واقع در جاده ھراز نزدیک منطقه آب اسلک می باشد .  ١

  

منزل آنھا در محله سرآسياب دو?ب تھران بود که در تابستان به و?یت خـود رینـه مـی رفتنـد ، 

اده ای بسيار مذھبی پرورش و تربيت فاطمه فرتوک زاده دختری مؤمن ، محجبه بود که در خانو

یافتــه بــود ، او از ھمــان دوران کــودکی و نوجــوانی در جلســات مــذھبی و ھيئــت ھــا شــرکت               

  .رابطه ای بسيار نزدیک داشت ) خانم آقای دوزدوزانی(می کرد و با دختر خاله خود 

آقـای دوزدوزانـی بـا توجـه بـه او از این طریق به مسائل سياسی نيز ع.قمند شده بود ، البته 

سکونت موقف خود در منزل آقای فرتوک زاده روی افکار ھمسر خود و افکار فاطمه و محمد رضا 

فرتوک زاده تأثير گذاشته و آنھا را به مقو?ت مبارزه و سياست ع.قه مند کرده بود ، محمد رضا 

  .دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شيراز بود  )١(فرتوک زاده 

_______________________  

در خانواده ای مذھبی و متدین متولـد شـد ، وی تحصـي.ت متوسـطه  ١٣٢٩دکتر محمد رضا فرتوک زاده در سال .  ١

خود را در دبيرستان مروی بـه اتمـام رسـاند ، سـپس در رشـته پزشـکی دانشـگاه شـيراز پذیرفتـه شـد ، در آنجـا بـا 

در گـروه : " .... پرداخت ، او در خـاطرات خـود بيـان مـی کنـد  دوستان دانشکده مھندسی به فعاليت ھای سياسی

مذھبی می آیند ، از ایـن رو مـن اجبـاراً  –پزشکی اصو?ً افراد محافظه کارند و کمتر به سمت فعاليت ھای سياسی 

خود را به بچه ھای گروه مھندسی نزدیک کردم ، در آنجـا بـا افـرادی چـون احمـد تـوکلی ، مھنـدس احمـد ح.لـی ، 

  ."ھندس صابری و مھندس وجيه اللھی دوست شده و به فعاليت سياسی و مذھبی پرداختم م

محمد رضا فرتوک زاده در طول مبارزات خود سه دوره دستگير و روانه زندان شد و زندان ھای عادل آباد شيراز و اوین 

ز طی دوره تخصصی پزشکی پس ا ٦١موفق به اخذ دکترای پزشکی شد و در سال  ١٣٥٧را تجربه کرد ، او در سال 

خانواده رئيس دانشگاه شيراز شد ، او ھمچنين در رشته چشم پزشکی از دانشگاه شھيد بھشـتی تھـران تخصـص 

  .گرفت و گاھی فوق تخصص پيوند قرنيه چشم را نيز از دانشگاه تھران دریافت کرد 

ک.س ھای آموزش قـرآن ھـم در رینـه و خواھرم قبل از ازدواج : " وی در خصوص ازدواج خواھرش با آقای احمد گفت 

ھم در سرآسياب دو?ب داشت ، زمانی که من دانشجوی پزشکی دانشگاه شيراز بودم چند خواستگار برای او آمـد 

  . زیرا وی دنبال فردی بود که حایز جنبه مذھبی و سياسی باشد . ، که مورد قبولش قرار نگرفتند 



 ١٤٣

انی مطرح شد ، ھمشيره نظر مـرا در ایـن مـورد خواسـت و نظـر مـن بـرای او تا این که احمد آقا از طرف آقای دوزدوز

بسيار مھم و مؤثر بود ، من با احمد آقا صـحبت کـردم و او را بـرای وصـلت بـا خـواھرم مناسـب دیـدم و قبـول کـردم ، 

مھـدی  سياسـی او ، وجـود بـرادرش حـاج –پذیرش و تأیيد آقای احمد ع.وه بـر جنبـه عبـادی . خواھرم ھم پذیرفت 

  . احمد از بچه مذھبی ھای فعال و فھميده و نيز معرف او آقای عباس دوزدوزانی بود که ھر دو مورد قبول ما بودند 

  ) واحد تاریخ شفاھی دفتر ادبيات انق.ب اس.می(

  

حاج یوسف رشيدی که وساطت ازدواج ما را پذیرفتـه بـود ، بـرای م.قـات مـن بـا محمدرضـا در 

امه ای تنظيم کرد ، در ایـن م.قـات مـن شـرایط خـانواده و خـواھر او را بـرای پارک نازی آباد برن

  .ازدواج شنيدم و شرایط خود را نيز گفتم 

توضيح دادم که بر اثر فعاليت ھای سياسی دارای سابقه زندان سياسی ھستم ، در آینده نيز 

حظه ممکـن اسـت خط مبارزه را ادامه خواھم داد ، در این مسير خطرات بسياری است و ھر ل

با ساواک روبرو شوم ، امکان تعقيب ، دستگيری ، زندان و حتـی مـرگ در ایـن راه بـرایم وجـود 

دارد ، می بایست کسی که شریک زندگی و ھمراه من می شود تمام این مسائل را بدانـد و 

  .بپذیرد 

          شــما مــن قــب.ً دربــاره : " .... محمدرضــا کــه جــوان بســيار منطقــی و فھميــده ای بــود گفــت 

تعریف ھایی شنيده بودم و امروز که از نزدیک شما را دیدم و صحبت کردم خيالم راحـت شـد ، 

من و خواھرم برای این وصلت مشکلی نداریم ، فقط باید بدانيد که پدر و مادرم با رژیـم موافـق 

، از این نيستند ، ولی آن قدر ھم مخالف نيستند که دخترشان را به یک مبارز سياسی بدھند 

رو من تضمينی برای شکل گرفتن این ازدواج تمی توانم بدھم ، اما از طرف مـن خيالـت راحـت 

  ."باشد که با این وصلت صد در صد موافق ھستم 

چون تابستان بود خانواده فرتوک زاده در رینه بـه سـر مـی بردنـد ، حـاج یوسـف رشـيدی قـرار 

، از ھمان برخورد اول نشان رضایت از چھره مـادر  م.قاتی با خانواده آنھا در رینه برایم گذاشت

  .ھویدا بود ، پس از صحبت ھا کلی با فاطمه خانم نيز درباره جزئيات بيشتری صحبت کردیم 

معيار انتخاب ھمسر برای من ایمان او است و این که بداند با شروع این زندگی : " به او گفتم 

تعبيد ، تعقيب ، مبارزه و گریز باید برایش مفھـوم  قدم به راه پر مخاطره ای می گذارد ، دوری ،

بـه او گفـتم کـه مبـارزه بـرای مـن یـک ." جھاد در راه خدا را داشته باشد و ھمه را تحمل کنـد 

  .تکليف است ، و برای عمل به تکليف زمان و مکان نمی شناسم 

دا و پاکدامن باشد ، من ھم از شوھر آینده ام انتظار دارم که مرد مؤمن و مرد خ: " او نيز گفت 

." در این صورت ھر مشکل ، سختی و حرمان او مشـکل ، سـختی و حرمـان مـن نيـز ھسـت 

چارچوب و بنيان اوليه زندگی ما در این جلسه تعيين و ریخته شـد ، یکـی دو م.قـات دیگـر بـه 

  .ویژته با پدر خانواده صورت گرفت و موافقت نھایی برای شروع این وصلت گرفته شد 

زندگی مشترک ما آغاز شـد ، جشـن سـاده و کـوچکی  ٥٢ن ترتيب در اول مھر ماه سال به ای

نيز به اصرار خانواده برپا کردیم و قدم به دنيای تأھل گذاشتيم ، برای کـاھش ھزینـه ھـا در دو 

  .اتاق از منزل پدرم ساکن شدیم 

  

  



 ١٤٤

  ماه عسل در زندان
تلفـن خانـه زنـگ زد ، گوشـی را  دو سه روزی بيشتر از آغاز زندگی جدیـدم نمـی گذشـت کـه

آقا ما از اداره مخابرات ھسـتيم ، خـط شـما را داریـم : " برداشتم ، یکی از آن سوی خط گفت 

  ."کابل برگردان می کنيم ، لطفاً آدرستان را بدھيد تا ما شماره جدید را بدھيم 

برات خـود ھمـه من فھميدم که اینھا دارند خانه را کنترل می کنند ، زیرا می دانسـتم کـه مخـا

آدرس ھا را دارد ، از این رو از ارائه آدرس به او طفره رفتم ، ب.فاصله با بـرادرم تمـاس گـرفتم و 

را گرفته اند و ا?ن  )١(احمد حاج آقا ?ھوتی : " مسئله را برایش شرح دادم ، حاج مھدی گفت 

  ."دنبال من ھستند ، فع.ً بزن بيرون تا ببينيم چه اتفاقی می افتد 

_________________________  

در شـھر رشـت متولـد شـد ، او پـس از پيـروزی انقـ.ب  ١٣٠٦حجت ا?س.م حسن ?ھـوتی اشـکوری در سـال .  ١

اس.می عھده دار نمایندگی ولی فقيـه در اسـتان گـي.ن ، نماینـدگی مـردم رشـت در مجلـس شـورای اسـ.می و 

  .ود سرپرست سپاه پاسداران و امامت جمعه شھرستان رشت ب

  

من بدون این که به ھمسرم چيزی بگویم ، از خانه بيرون آمدم و به طرف مغازه آھنگری برادرم 

در خيابان شھباز رفتم ، دیدم که مغازه بسته است ، متوجه شدم کـه سـاواک تمـاس تلفنـی 

مرا با برادرم ردگيری کرده و سپس به سراغ او رفته است ، ولـی حـاج مھـدی موفـق بـه فـرار 

  . شده بود

شب از راه رسيد ، به منزل پدر زنم رفتم و در آنجا خوابيدم و صبح ھم بـه کارخانـه لعـاب قـائم 

رفته و مشغول کار شدم ، دلشوره و نگرانی شدیدی داشتم ، کار به خوبی پيش نمی رفـت ، 

  " شـما ؟ : " ساعتی گذشت ، با منـزل تمـاس گـرفتم ، غریبـه ای پشـت خـط بـوده و پرسـيد 

  " ا در منزل من ھستيد ، من که شماره خانه ام را گرفته ام ، شما که ھستيد ؟ شم: " گفتم 

         مـن احمـد ھسـتم ، حـا? بگـو ببيـنم آنجـا چـه : " گفـتم " خودتان را معرفـی کنيـد ؟ : " گفت 

ما دنبال مھدی احمد ھستيم ، تو ھم حق نداری به اینجا بيـایی ، بایـد : " گفت " می کنيد ؟ 

  ."برادرت را بگویی و گرنه دستگيرت می کنيم  محل اختفای

ما دسـتور داریـم ھـر : " گفت . " آنجا خانه من است ، زن و مادر و پدرم آنجا ھستند : " گفتم 

گوشی را گذاشته و به سـراغ شـھيد صـادقی ." کسی را که به اینجا وارد شود دستگير کنيم 

  .تأکيد کرد که مدتی به خانه نروم  اس.می رفتم و موضوع را با او در ميان گذاشتم ، او

از این رو ده شبانه روز از رفتن به خانه سرباز زدم ، با نزدیـک شـدن بـه مـاه مبـارک رمضـان در 

حالی که از سرنوشت اعضای خانواده اط.عـی نداشـتم ، دیگـر طاقـت نيـاورده و در شـب اول 

  .رمضان به سوی خانه رفتم 

کردند ، در ھمـان جـا کمـی سـؤال و بـازجویی کردنـد و به محض ورود به حياط خانه دستگيرم 

ک محل اختفای حاج مھدی را خواستند ، اظھار بی اط.عی کردم ، از این رو بـه کميتـه مشـتر

منتقلم کردند ، در حالی که باقی افراد خانواده ، پدر ، مادر و ھمسرم در اتاق  )١(ضد خرابکاری 

  .محبوس و تحت کنترل بودند 

  

  



 ١٤٥

__________________________  

برای تـداوم و ھمـاھنگی مبـارزه عليـه گـروه ھـا و جریـان ھـای مخـالف و نيـز  ١٣٥٠رژیم طاغوت در اواسط سال .  ١

سرکوبی سریع تر آنھا ، تشکي.ت جدیدی بـه نـام کميتـه مشـترک ضـد خرابکـاری یـا کميتـه مبـارزه بـا خرابکـاری بـا 

ارتش به وجود آورد ، اولين رئيس این کميته سرتيپ طـاھری بـود  شرکت شھربانی ، ژاندارمری ، ساواک و اداره دوم

، محل کميته در ساختمان زندان موقت شھربانی در مجاورت شھربانی کل و در مرکز شھر در بـاغ ملـی واقـع بـود ، 

  .این موقعيت برای دسترسی و سرعت عمل نيروھای عملياتی کميته بسيار مناسب بود 

بـرای اجـرای سياسـت اختنـاق ، : " سـاله ایـران مـی نویسـد  ٢٥اب تاریخ سياسی سرھنگ غ.مرضا نجاتی در کت

سرکوب و شکنجه کميته مشترک ضد خرابکاری تأسيس گردید ، گرداننـدگان ایـن کميتـه مخـوف ، افسـران و درجـه 

در  داران ارتش و شھربانی و مأموران کـار آزمـوده سـاواک بودنـد ، گذشـته از کميتـه مشـترک ، کميتـه ھـای دیگـری

ساواک و زندان اوین تشکيل شده بود که به طور مستقل یا ھمکاری با کميته مشترک فعاليت می کردند ، عمليـات 

کميته ھا منحصر به شکنجه دادن زندانيان و اقرار گـرفتن از آنھـا نبـود ، اعضـای کميتـه جنایـات متعـددی نيـز مرتکـب 

  ."و گاه به طور دسته جمعی افرادی را کشتند  شدند و زنان و مردان بی شماری را سر به نيست کردند ،

  

نام کميته مشترک برایم نامی آشنا بود ، ولی برای اولين مرتبه بود که مرا به آنجا می بردند ، 

وقتی به آنجا رسيدیم مرا به اتاقی برده و با مشت و لگد بـه جـانم افتادنـد ، بـه جھـت تجربـه 

بـرای : " ... داد و فریاد و اعتراض کردم و گفـتم  ھای قبلی در قبال ضرب و شتم آنھا شروع به

مگر نمی دانيد کـه ھيئـت ! مگر شما بازجو نيستيد ! چه مرا می زنيد ؟ مگر شما عقل ندارید 

مؤتلفه مشی و حرکتش مبارزه مسلحانه نيست ، پس بـه مـن کـه سـابقه مبـارزه مسـلحانه 

ی ھستند و من ھيچ اط.عی از آنھا دارم چه ارتباطی دارد ؟ آنھا یک سری ھيئت و گروه تبليغ

  . "ندارم 

مگر برادرم : " گفتم ." ما تو را گروگان نگه می داریم تا برادرت خودش را معرفی کند : " گفتند 

مغز خر خـورده کـه بيایـد خـودش را معرفـی کنـد ، ا?ن بيشـتر از ده روز اسـت کـه خانـه مـا را 

  ."توانيد او را دستگير کنيد محاصره کرده اید ، چه گيرتان آمده ، شما نمی 

ج.دان کميته شب اول به شدت و به سختی مرا کتک زدند ، ھر چه سؤال کردنـد جـواب سـر 

با? دادم ، این بازجویی و شکنجه با ھدایت مستقيم منـوچھری معـروف بـه دکتـر صـورت مـی 

گونـه گرفت ، او فردی بی رحم ، قوی ، چاق و بدھيکل بـود کـه جـای بریـدگی و جراحـت روی 

سانتيمتر وجود داشـت ، یـک جـ.د بـه تمـام معنـا بـود ،  ٤راست و پایين خط ریشش به طول 

  .استفاده می کردند  )١(شکنجه گران با ناشيگری از دستگاه شکنجه ای معروف به آپولو 

______________________  

و مھار می کردنـد و بـر سـرش تـا  آپولو دستگاھی برای شکنجه بود که در آن دست ھا و پاھای زندانی را بسته.  ١

گردن ک.ه کاسکت می گذاردند تا صدای ناله و فریاد زندانی ناشی از شکنجه بـه بيـرون نـرود ، در نتيجـه فریادھـای 

  .پاره شود بلند زندانی گاھی ممکن بود پرده ھای گوشش 

  

 ٥/١×٥/٢اد حـدود آنھا بعد از این که از کتک و بازجویی من نتيجه نگرفتند ، به یک سلول با ابع

متر مربـع منـتقلم کردنـد ، قبـل از مـن فـردی آنجـا بـود کـه پاھـایش زخمـی شـده بـود ، ولـی 

زخمھـایش خيلـی جــدی نبـود ، او بــا ایـن کـه مــاه رمضـان بــود نـه نمـاز مــی خوانـد و نــه روزه             

زبـان  می گرفت ، ولی من از ھمان شب نيت تمام روزه ھای مـاه مبـارک رمضـان را بـه قلـب و

آوردم و الحمدهللا با وجود فشار و شداید زیادی که بر من روا شـد توانسـتم تمـام روزه ھـایم را 



 ١٤٦

بگيرم ، ناھار را برای افطار و شام را برای سحری نگه می داشتم تـا از نظـر غـذایی مشـکلی 

  .برای بدنم پيش نياید 

قد و با?یی را به داخـل  روز سوم ، در سلول باز شد و در پی آن جوان رشيد ، ھيکلی و خوش

سلول ھل دادند ، قيافه او خيلی مضطرب بود ، گویا برای اولين بار بود که قدم به چنين مکانی 

گذاشتھت بود ، بعد از دقایقی او شروع به صحبت کرد و گفت که قھرمـان پرتـاب نيـزه اسـت و 

ام دانش بـود ، کـه می گفت علت دستگيریش را نمی داند ، از بد حادثه بازجوی او کسی به ن

  .فردی حقير ، زبون و عقده ای بود و زندانی ھایش را خيلی اذیت می کرد 

صبح روز بعد قھرمان ورزش را برای بازجویی بردند ، دانش برای شکنجه او از آپولو استفاده کرد 

و او را بــه طــرز وحشــيانه ای شــکنجه داد ، بعــدازظھر کــه مــن در کــف ســلول دراز کشــيده و 

می کردم ، ناگھان از پادری دو پای بزرگ و خون آلود دیدم ، از جا برخاسـتم ، در بـاز  استراحت

شد و قھرمان را به داخل ھل دادند ، او نتوانست روی پایش بایستد و با سر و سينه محکم به 

  .زمين خورد 

طرف از پاھای او چرک و خون جاری بود ، به طرف او رفتم و سرش را روی زانویم گذاشته و به 

خودم برگرداندم ، دیدم در حال احتضار و جان دادن است و ھنگام نفـس کشـيدن خـر خـر مـی 

کند ، فھميدم که خون جلو تنفس او را گرفته است ، با دسته قاشق رویی دھانش را باز کرده 

و چرک و خون را از دھانش بيرون کشيدم ، به یکباره راه تنفس او باز شد و چند نفـس عميـق 

  .د از ھوش رفت کشيد و بع

او را با آن فردی که از قبل آنجا بـود جابجـا کـردیم ، سـپس دسـت و پـا و صـورتش را از خـون و 

جراحت پاک و تميز کردم و بعد رویش را پتو کشيدم ، برای دقایقی پاھایش را ماساژ دادم ، در 

  .ھمين حين احساس کردم که او کمی جان گرفت 

ــه تيمــار کــردن قھرمــان ادامــه دادم ــه حلــق او                      ب ــا قاشــق آش و مایعــات ب ، در روزھــای بعــد ب

می ریختم ، او سه روز قادر به حرکت نبود و در ھمان جا ادرار می کرد ، از روز چھـارم بـه بعـد 

زیر بغل او را می گرفتم و او ھم با گرفتن دسـتش بـه در و دیـوار از جـا بلنـد شـده و بـه توالـت              

  .فت ، با این نحو نگھداری و مراقبت در روزھای بعد حال او رو به بھبود رفت می ر

در حالی که به تيمار قھرمان مشغول بودم چند بار برای بازجویی رفتم ، یکبار وقتـی وارد اتـاق 

ساله را برھنـه روی ميـز خوابانـده و بـا کابـل بـه بيضـه  ١٧ – ١٦بازجویی شدم ، دیدم پسری 

ریاد دلخراش و نعره ھای گوش خراش او چارچوب بدن انسان را بـه لـرزه در ھایش می زنند ، ف

می آورد ، دیدن این صحنه برایم بسيار دردآور و کشنده بود و اعصاب و روانم را به ھم ریخـت ، 

  .برای لحظاتی او را رھا کردند ، ولی او ھمچنان ناله و زاری می کرد 

ــازجو از مــن پرســيد  ــن لحظــه ناگھــان آن جــوان." احمــد احمــد  : "گفــتم " اســم ؟ : " ب           در ای

ضجه اش قطع شد و برگشت به من نگـاه کـرد ، وقتـی دوبـاره شـروع بـه زدن او کردنـد او داد             

مـن از .... به خدا من کاری نکردم ، من نمی دانم آنھا کـه ھسـتند : " .... می زد و می گفت 

  .... "نه حاج مھدی خبر داشت نه پدرم ?ھوتی روی بچگی رفتم و یک کاری کردم ، 



 ١٤٧

من با شنيدن این جمله جا خوردم ، او داشت با فریاد خود به من پيامی می داد ، دریافتم کـه 

است و موضوع تعقيب و دستگيری حاج مھدی جـدی اسـت ، از ایـن کـه  )١(وی وحيد ?ھوتی 

  .شدم  آنھا تا آن لحظه موفق به دستگيری وی نشده بودند خوشحال

___________________________  

وحيد ?ھوتی فرزند حجت ا?س.م حسن ?ھوتی اشکوری به اتھام حمله به یک پاسبان در شھرستان قم برای .  ١

  .خلع س.ح وی دستگير شد و مھدی احمد را به عنوان رھبر عملياتی خود معرفی کرده بود 

  

ر داشـت کـه محـل اختفـای بـرادرم را بگـویم ، در بازجو به سؤا?ت خود از من ادامه داد و اصـرا

حالی که من واقعاً نمی دانستم او کجاست ، به آنھا گفتم برادرم که خنگ نيست ، مـی دانـد 

که شما دنبالش ھستيد ، او در جایی نمی ماند که شـما برویـد و او را دسـتگير کنيـد ، گرچـه 

ــرق                مــن دارای ســابقه فعاليــت سياســی ھســتم ، ولــی خــط مشــی و فع ــا او ف اليــت مــن ب

  .می کند 

نيمه شب انجام می شد و منوچھری ج.د معروف کميتـه  ٢بازجویی ھا گاھی پس از ساعت 

با الفاظ و کلمات خيلی رکيک سعی می کرد احساسات زنـدانيان را جریحـه دار و غرورشـان را 

رای ایجـاد رعـب و وحشـت ھنگـام خرد کند تا آنھـا را وادار بـه تسـليم نمایـد ، بارھـا و بارھـا بـ

ــاد پخــش                          ــنده جيــغ و فری ــده ناھنجــار و کش ــبط ش ــل صــدای ض ــاق ھــای بغ ــازجویی از ات ب

  .می کردند 

در یکی از شب ھا ، منوچھری با دو شکنجه گر دیگر مرا به سوی خانه مان در چھـارراه لشـکر 

م کسی در منزل نبود ، وقتی پدرم در را باز کـرد برد ، گویا آن شب به غير از پدرم و بچه خواھر

از دیدن من و مأمورین جا خورد ، آنھا از وی خواستند که محل اختفای مھدی را نشان دھـد تـا 

  .مرا آزاد کنند 

آخر این پسره چند روز بيشتر نيسـت کـه ازدواج کـرده و سـر و سـامان : " پدرم در جواب گفت 

مأمورین ھـر " نيد ، مرا به جای او ببرید ، با او چه کار دارید ؟ گرفته است ، تو را به خدا ولش ک

چــه بــه پــدرم اصــرار کردنــد کــه جــای حــاج مھــدی را بگویــد ، نتيجــه ای نگرفتنــد و پــدرم مــدام              

  ."وهللا من نمی دانم که کجاست : " می گفت 

بسـته بـود بـه  ناگھان یکی از مأمورین خبيث و رذل که دست چـپش را بـه دسـت راسـت مـن

و ." اجـازه مـی دھيـد ؟ مـن ھمـين ا?ن از او اقـرار مـی گيـرم ! آقای دکتـر : " منوچھری گفت 

  .منوچھری با اشاره سر به او اجازه داد 

مأمور ھم با روحيه توحشی که داشت ب.فاصله اسـلحه کلـتش را کشـيد و روی شـقيقه مـن 

پـدر پيـرم ... ! " این یکی را بکشم پيرمرد می گویی که پسرت کجاست یا : " گذاشت و گفت 

که انتظار چنين صحنه ای را نداشت شوکه شد و نفسـش بـه شـماره افتـاد ، دسـت و سـایر 

اعضای بدنش به خصوص دھانش رعشه و لقوه گرفت ، مات و مبھوت و لرزان پشـت سـر ھـم 

  ... "نه ، نه .... من نمی دانم کجاست ... نه ، نه ، نمی گویم : " می گفت 

ی یک پدر پير دیدن پر پر شدن و از بين رفتن فرزند بسيار سخت و غير قابـل تحمـل اسـت ، برا

پدرم دیگر تاب ایستادن روی پاھایش را نداشت ، نزدیک بـود کـه روی زمـين بيفتـد ، بـا دسـت 



 ١٤٨

آنھـا ! اینھا کـی ھسـتند کـه مـرا بزننـد ! بابا ! بابا جان : " چپم که آزاد بود او را گرفتم و گفتم 

  .... "ت ندارند جرأ

د ، خـب ، : " از این عمل زشت و پليد آنھا به شدت عصبانی شده و بر سـر آن مـأمور داد زدم 

... " بزن ، دیگه بـزن و راحـتم کـن ، آخـر ایـن چـه ب.یـی اسـت کـه سـر ایـن پيرمـرد در آوردی 

: فـت منوچھری که عکس العمل و شدت عصبانيت مرا نسبت به آن مأمور دید رو به او کرد و گ

  .او ھم کشيد ! " دستت را کنار بکش " 

دقایقی گذشت تا کمی حال پدرم سر جا بياید ، ولی ھمچنان دست و دھانش لقوه و رعشـه 

  .داشت ، این حالت تا آخر عمر در پدرم باقی ماند 

  

  سيب ھای بھشتی
یـن بـار بـه آن شب مأمورین بدون آن که نتيجه ای بگيرند مرا به کميته مشترک باز گرداندنـد ، ا

سلولی در بندی دیگر بردند که یک روحانی به نام گرامی و یـک جـوان دانشـجو قبـل از مـن در 

متر مربع پھن  ٥/١بود و در کف سلول زیلویی حدود  ١٧شماره این سلول . آنجا محبوس بودند 

  . شده بود 

خاسـتم ، آن آن شب بی گفتگویی خوابم برد ، قبل از اذان صبح جھت آماده شدن برای نماز بر

روز باید بدون سحری روزه می گرفتم ، صبح که شد با کمال تعجب دیدم که آن روحانی شروع 

:    روحـانی پاسـخ گفـت ! " مگر ماه رمضان نيسـت ؟: " به خوردن صبحانه کرد ، با حيرت گفتم 

ما در حکم اسير ھستيم و نباید روزه بگيریم و تا وضـعيت مـان مشـخص نشـود نمـی تـوانيم " 

  .مسئله برایم غامض و پيچيده بود ، احتياطاً بحث را ادامه ندادم ." وزه بگيریم ر

نزدیک اذان ظھر بود که مأمورین جوان دانشجو را با خود برده و پس از دقایقی شکنجه ، کتـک 

و ضـرب و شـتم او را بازگرداندنـد ، بعـدازظھر نيـز ایـن عمـل بـرای دانشـجو تکـرار شـد ، او کــه 

ه اصفھان بود جرمش مشخص نبود ، ولی ھر چه بود او را به طرز وحشتناک دانشجوی دانشگا

و ددمنشانه ای می زدند ، به طـوری کـه ھنگـام غـروب وقتـی او را در کـف سـلول رھـا کردنـد 

  .پاھایش آن قدر متورم شده بود که دیگر درد و سرما و گرما را حس نمی کرد 

مع شده در زیر پوستش ترکيد و جـاری شـد ، در روز بعد او را آن قدر دواندند که خون و چرک ج

نتيجه عصب ھای حس او دوباره فعال شدند و از شدت درد فریاد می کشـيد ، تـا ایـن کـه درد 

بی امان او را بی ھوش کرد ، بـه او آمپـول آرام بخـش تزریـق کردنـد ، مـن ھـم کتـک خـورده و 

  .پاھایم باد کرده بود ، ولی نه به اندازه آن دانشجو 

ر او را از بازجویی برگرداندند ، پاھایش تا زانو غرق در خون بود ، شاید جانی در بدنش نبود یکبا

که در سلول رھایش کردند ، به سبب آمپول آرام بخشـی کـه بـه او تزریـق کـرده بودنـد وی تـا 

صبح آرام خوابيد ، صبح پزشکياری آمد و پانسمان ھای جـوان دانشـجو را بـاز کـرد و در ھمـين 

  .بار حال وی به ھم خورد  حين چند

تمام پشت بدن و پاھای او پر بود از تاول ھای چرکين و بيشتر نقاط بـدنش کبـود بـود ، پـس از 

چقـدر دیـه آدم را          : " تعویض پانسمان او را بلند کردند کـه ببرنـد ، در حـال رفـتن از مـن پرسـيد 
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و او در حـالی ." دا کمکت می کنـد اميدت به خدا باشد ، توکل کن ، خ: " گفتم " می دھند ؟ 

  .که ترس و اضطراب از چھره اش می بارید سری تکان داد و رفت 

صدای کتک خوردن وی فقط با چند فریاد دلخراش توأم بود ، دیگـر صـدایی نيامـد ، اعصـاب مـن 

کام.ً به ھم ریخته و متشنج بود ، طاقت پر پر شدن چنين جوان رعنایی را نداشـتم ، او خـوب 

ومت کرده بود ، می خواستم که جای او شکنجه شوم ، چند صدای دردآلود دیگر شـنيدم ، مقا

یـا هللا : " ... نمی دانستم کدام یک متعلق به اوست ، یکی خدا و ائمه اطھار را صدای می زد 

  ... "تو را به خدا بس کنيد ، غلط کردم : " ... و یکی ھم چنين می گفت " یا حسين ... 

حنه ھا برای من بسيار سخت و دردناک بود ، دیگر فراموش کرده بودم که مـن مشاھده این ص

تازه داماد دربند ھستم و باید به فکر رھایی خویش باشم ، شکنجه این جوان و سـایرین تـأثير 

  .شدید روحی بر من گذاشت و سلسله اعصابم را ضعيف و ضعيف تر کرد 

گوشه ای از سلول کز کرد و دقایقی ساکت بود ، به بعدازظھر او را به سلول بازگرداندند ، او در 

:        کنار او رفتم و دستم را زیر سـرش گذاشـتم ، بغضـش ترکيـد و شـروع بـه گریـه کـرد ، گفـتم 

برای چه گریه می کنی ؟ خب کتک خوردی ، این دفعه اولت که نبود ، فکر می کنم کـه ایـن " 

  "یه می کنی ؟ بار آخرین مرحله بود ، دیگر تمام شد ، چرا گر

مایل نبود بگوید که چه بر او گذشـته اسـت ، " نمی دانی چه ب.یی بر سرم آوردند ؟ : " گفت 

از این در کـه بيـرون رفـتم منـوچھری یقـه ام را : " ولی پس از کمی استمالت و دلجویی گفت 

تاد ، تـاول گرفت و کله ام را به آھن ھا کوبيد ، من افتادم زمين ، بعد او رفـت روی پاھـایم ایسـ

پاھایم ترکيد و چرک و خون بيرون زد ، از درد فریادم به آسمان بلند شد ، قلبم از جا کنده مـی 

شد که بی ھوش شدم ، وقتی به ھوش آمدم دیدم دست ھایم را به آن آھن ھا بسته انـد و 

  ... "مصيبت تازه شروع شد ... بدنم شل و ول آویزان است ، سرام را بلند کردم 

او باز از گفتن خودداری می کرد ، گفتم که دیگر نمی توانند بزنندت ، " چه مصيبتی ؟ " : گفتم 

این بی شرف ، بی پدر و مادر ، منوچھری وقتی دست ھایم : " ناراحت نباش ، دانشجو گفت 

را به آھن ھا بسته بودند ، آمد و دستش را به نرده ھای آھنی گرفـت و رفـت روی شـانه ام ، 

  ... "ين کشيد و ادرار کرد ، از فرق سر تا نوک انگشت ھای پایم نجس شد شلوارش را پای

ایـن کـه چيـزی ! بـرادر مـن : " حرفش که به اینجا رسيد ھق ھق شروع به گریه کـرد ، گفـتم 

تو ا?ن سر تا پایت نجس است ، ولـی قـب.ً خـونين و چـرکين بـود ، ! نيست ، شکنجه نيست 

با ھمين وضع ، تيمم کن ، دستت را : " گفتم " نماز بخوانم ؟ آخر چطور : " گفت ." گریه ندارد 

روی ھمين زیلو بزن و تيمم کن ، با ھمين سر و وضع خونی نماز بخوان ، ?یکلـف هللا نفسـاً ا? 

وسعھا ، و تو باید افتخار کنی که به خاطر مبارزه در راه خدا این ب. سرت آمده ، بـدان کـه ایـن 

  ..."در ھر وقت دیگر مقبول تر است نمازت از ھر نماز دیگرت 

چند روز گذشت ، حال دانشجوی مسلمان بر اثر آزار و اذیت ھای روانی رو به وخامت گرایيـد ، 

مثـل ! تـو ھنـوز نمـردی : " پزشکيار کميته وقتی به بالين او آمد تا تجدید پانسمان کند ، گفت 

  ! ..."ا را راحت کنی سگ ھفت جان داری ، نمی شد حرف بزنی ، ھم خودت را و ھم م
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آقـا مـن : " نمی دانم که چه فکر و چه ھوسی در مغز و نفس او حلول کرد که یک دفعه گفت 

وی که آن ھمه مقاومت و ایستادگی کرده " چی ؟ بگو : " پزشکيار گفت ! " یک خواھش دارم 

  !..." سيب ، به من یک سيب بده : " و حماسه ای در خور ستایش رقم زده بود گفت 

مگر اینجا خانه خاله است ، خوب است وهللا ، پروار : " تعجب کردم ، پزشکيار با تمسخر گفت 

ده ، یازده : " .... جوان مستأصل گفت ... " بسته اند اینجا ، من سيبم کجا بود که به تو بدھم 

انی پزشـکيار کـه عصـب." تومان در جيبم دارم ، آن را از زندانبان بگير و برای من یک سيب بخـر 

شده بود غرولند کنان کار پانسمانش را تمام کرد و بدون توجه به خواسته این جـوان از سـلول 

  .خارج شد 

ایــن چــه ! پســر : " ســر جــوان دانشــجو را روی زانــویم گذاشــتم تــا بخوابــد ، آرام بــه او گفــتم 

خواھشی بود کردی ، تو که اسطوره مقاومت ھستی ، ایـن ھمـه شـکنجه را تحمـل کـردی و 

ت را برای آنھا نشکستی ، اگر کوه بود در برابر این شکنجه ھا آب می شد ، ولی تـو صـبر خود

  ! ..."کردی ، آخر این چه کاری بود و چه درخواستی ؟

احساس عجيـب و غریبـی داشـتم ، شـنيده ! " می خواھم دیگر : " دوباره زد زیر گریه و گفت 

يـزی از عمرشـان بـاقی نمانـده ، در آن بودم که انسان ھا در حال احتضـار و رو بـه مـوت کـه چ

لحظه ھای آخر اميال مـورد ع.قـه شـان را طلـب مـی کننـد کـه گـاھی غيـر منطقـی بـه نظـر          

می رسد ، با این فکر خيلی ترسيدم ، احساس کردم که این جوان معصوم نيز در حال احتضـار 

  .بکنم ناراحت بودم است ، دلم برایش سوخت و از این که کاری برای او نمی توانستم 

وقتی که سرش روی زانویم بود دیدم کـه از تـب مـی سـوزد ، بـا کمـک آن روحـانی او را جـای 

مناسبی گذاشته و قرص و دارو به او دادیم ، ولـی فایـده ای نداشـت ، گویـا از درون بـدنش در 

حال سوختن بود ، شروع به پاشویه کردم و بر سرش دستمال خيس می گذاشتم ، تـا سـحر 

ر بالين او نشسته و به پرستاری و مراقبت از او پرداختم ، او از درد و تب به خود مـی پيچيـد ، ب

سحر که شد سـحری را خـوردم و بعـد از اذان نمـاز خوانـدم و دوبـاره بـر بـالين ایـن جـوان رنـج 

  .کشيده نشستم ، نمی دانم که چطور شد در ھمان جا خوابم برد 

خسته و کوفته در کف سلول بی اختيـار بـه خـواب رفتـه صبح در حالی که من  ٩ساعت حدود 

بودم ، با صدای باز شدن در سلول از خواب جستم ، مـردی بلنـد قـد در حـالی کـه یـک گـونی 

دستش بود وارد شد ، در گونی را باز کرد ، بوی سيب تمام سلول را فرا گرفت ، مـرد دسـتش 

يـرون کشـيد و بـه طـرف دانشـجو را داخل گونی برد و سه عدد سيب قرمز ، درشت و معطـر ب

  گرفت ؛ 

جوان که عطر سيب به مشامش خورد چشمش را بـاز شـد و بـا ولـع سـيب ھـا را برداشـت و 

شــروع بــه بوســيدن و بویيــدن کــرد و روی چشــمھایش گذاشــت ، صــحنه ای دیــدنی و وصــف 

نشدنی بود ، سيب ھا را به آغوش می گرفت ، می بوسيد ، روی صورتش می کشـيد و بعـد 

ھم سه سيب داد و بـدون حـرف و ) من و روحانی(آن مرد غریب به ھر یک از ما .... ویيد می ب

  .سخنی از سلول خارج شد ، جوان توجھی به خروج آن مرد نکرد و به کار خود مشغول بود 

نمی دانستم که چه اتفاقی روی داد ، حال جـوان زیـر و رو شـد ، بـه او گفـتم کـه مگـر سـيب  

صـبح تـا عصـر ھـر سـه سـيبش را خـورد ، مـن          ١٠او در فاصـله ! ر نمی خواستی ، پـس بخـو
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سيب ھایم را به او دادم ، و او ھم گرفت و ھر یک را ابتدا می بویيـد ، بعـد مـی خـورد ، نمـی 

دانم که چه پيش آمد ، با خوردن سيب ھا به طرز شگفت انگيـزی حـالش رو بـه بھبـود رفـت و 

از این که شب قبل ھيچ اميدی به زنـده مانـدن او نداشـتم ، در تحير بودم . حياتی دیگر گرفت 

ولی اکنون اثری از مرگ در او دیده نمی شود ، راحت صحبت می کـرد ، راحـت مـی نشسـت       

  .... و 

بعدھا من برای کسانی که در کميته مشترک بودند مـاجرای سـيب و خـوب شـدن دانشـجو را 

مگـر بـرای شـما نياوردنـد و : " مـی کننـد ، پرسـيدم  تعریف کردم ، دیدم آنھا با تعجب مرا نگاه

جواب منفی توأم با تعجب دادند ، تأکيد کردم که یک گـونی سـيب بـود و بـه ھمـه " نخوردید ؟ 

  .می رسيد ، ولی آنھا گفتند که چنين کسی پيش آنھا نرفته است 

و تمسخر جـواب  در ھمان روزھا ھم از مأمورین کميته درباره توزیع سيب سؤال کردم ، با خنده

مـی گفتنـد کـه اصـ.ً کسـی وارد ! " مگر خانه خاله است که سـيب برایتـان بياورنـد : " دادند 

اص.ً در کميته سيب نمی دھند ، ھر چه جستجو کردم کمتر یافتم و بـه نتيجـه ! کميته نشده 

  . نرسيدم 

عيـت بـود کـه آن ھيچ کس جز آن دانشجو و روحانی حرفم را باور نمی کردند ، ولی این یک واق

سيب ھا دانشجو را حيات دوباره بخشيد ، به طوری که پزشکيار وقتی دفعه بعد بـرای تعـویض 

  .پانسمان و درمان او آمد از بھبود حال دانشجو سخت در شگفت شد و ھيچ نداشت که بگوید 

  

  بيماری پر سر و صدا
يف و ضعيف شده بـود روزھای آخری که من در کميته مشترک بودم ، به خاطر روزه جسمم نح

، زیرا غذای گرم نمی خوردم ، ناھار را به عنوان افطار و شام را در سحر می خوردم ، ع.وه بر 

آن به خاطر چرک و خون بدن آن دانشجوی جوان فضـای سـلول غيـر بھداشـتی و آلـوده بـود و 

  .امکان فاسد شدن غذای مانده را چند برابر می کرد 

اس دل درد شدیدی کردم ، می بایست به دستشویی مـی روزی پس از خوردن سحری احس

رفتم ، ولی به خاطر مقررات داخل زندان باید تا ساعت مقرر صبر مـی کـردم ، دقـایقی منتظـر 

بـی خـود در : " شدم ، اما تاب و تحملم به سر رسيد ، شروع کردم به زدن در ، نگھبان گفـت 

  ... "ھنوز وقتش نشده  نزن ، اگر وقتش باشد خودمان در را باز می کنيم ،

نيم ساعت دیگر گذشت و من دائم این پا و آن پا می کردم و با دست شکمم را گرفتـه بـودم ، 

خيلی بی تاب شدم ، وضعيت دردآور و رقت انگيزی بود ، بی اختيار با ضربات سنگين مشـت و 

مـن اسـھال          "  :لگد به در کوفتم ، بـی فایـده بـود ، بـه کـوفتن در ادامـه دادم و فریـاد کشـيدم 

ھـر : " گفـتم ." شده ، خفه شو ، وگرنه خودم خفه ات مـی کـنم : " ... نگھبان گفت . " دارم 

  ... "کاری می خواھی بکن ، من دیگر طاقت ندارم ، مریضم ، اسھال دارم 

زندانی ھا بيشتر شبيه به یـک شـورش بـود ، .... درھا و ھفده ، ھفده .... صدای تاق ، تاق ، 

دانبان احساس خطر کرد ، سریع و با ترس آمد و در سلول را به رویـم گشـود ، مـن دویـدم ، زن

درد امـانم را بریـده بـود ، عـرق از سـر و رویـم          . چطوری ؟ و با چـه سـرعتی ؟ گفتنـی نيسـت 

می ریخت ، تا در دستشویی را باز کردم آنچه ه نباید بشود ، شـد ، تمـام لبـاس و کـف توالـت 
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شد ، بعد ھم سلوليم برایم شلوار و پيراھنی دیگر آورد تا با لباس ھای آلـوده ام تعـویض آلوده 

  .کنم 

شاید ھر نيم ساعت یک بار درد ناحيـه شـکمم را مـی گرفـت و مـی بایسـت بـه دستشـویی       

می رفتم ، پس از آن حادثه و سر و صدا ، ھر وقت نگھبان را صدا می زدم او به شتاب می آمد 

  .می گشود ، جالب این که با آن حال نزار و مریض ، روزه آن روز را نيز گرفتم  و در را

  

  دیدار با حجت ا?س.م ?ھوتی
در ساعتی بعد از افطار ، طبق یک برنامه تنظـيم شـده ، زنـدانبان در سـلول را بـرای رفـتن بـه 

شدم ،  دستشویی می گشود ، یک روز پس از بيماری پر سر و صدا وقتی از دستشویی خارج

ناگھان مأموری محکم دستم را گرفت و در راھرو به دنبال خود کشيد ، به انتھا راھرو که رسيد 

  .به طرفی پيچيد ، در سلولی ایستاد ، از آنچه که دیدم جا خوردم 

حاج آقای ?ھوتی پایش را باز کرده و نشسته بـود ، سـ.م و عليـک کـردم ، خواسـتم کـه وارد 

را کشيد ، فھميدم که باید در ھمـان جـایی کـه ھسـتم بایسـتم ،  سلول شوم ، مأمور دستم

  ."بله ، حاج آقا : " گفتم " تو را ھم گرفته اند ؟ ! احمد : " آقای ?ھوتی پرسيد 

بله او را یـک بـار : " گفتم " وحيد ھم اینجاست ؟ : " پرسيد ." صدایت را می شنيدم : " گفت 

:  گفـتم ! " طی با من نداری ، کار من به تو چه مربـوط ات تو اص.ً ھيچ ارتبا: " گفت ." دیده ام 

حاج آقا من اص.ً شما را فقط در زندان قـزل قلعـه دیـدم و آشـنا شـدم ، بعـد از آن ھـم ھـيچ " 

  ! "ارتباطی با شما نداشتم 

من ھم به آنھا ھمين را گفتم ، گفتم که من احمد را فقط یک مرتبه در زندان دیـدم : " او گفت 

خواستم در معرفی ھمسر به او کمک کنم ، ولی خودش کسی دیگر را پيدا کـرد و بـه می ... 

حاج آقا اینھا مرا به خاطر حاج مھدی گرفتـه انـد ، در حـالی : " گفتم ." دنبال زندگی اش رفت 

  ." که من از او ھيچ اط.عی ندارم و بيگناه اینجا ھستم 

کارھایی ھم کرده باشد ، به من ارتباطی ندارد مرا ھم بيگناه گرفته اند ، گيریم وحيد : " گفت 

، او بچگی کرده است ، مثل این که با یکی دو تا از بچه ھـای مدرسـه شـان بـا چـاقو بـه یـک 

بعد موضوع را در مدرسه تعریف می کنند و به این ترتيب به گوش مـأمورین .... پاسبانی حمله 

زننـد تـا بگویـد مھـدی احمـد رھبـر و  می رسد و آنھا را دستگير می کنند ، وحيد را خيلی می

من می دانم که تو بی تقصيری و تازه ازدواج کرده ای ، ولی ! پدرم مشاور من بوده اند ، احمد 

  .... "بدان که مرا ھم بيگناه گرفته اند 

خ.صه ما در آنجا صحبت ھا و مواضع مان را ھماھنگ و یکی کردیم ، سپس گروھبـان مـرا بـه 

آن شب تا صبح نخوابيدم و مسائل مختلف چون حملـه وحيـد بـه پاسـبان ،  سلولم باز گرداند ،

اختفای حاج مھدی و این که حاج آقای ?ھوتی توانسته با ک.م نافذش مأمور را تحت تأثير خود 

قرار دھد ، فکر می کردم و کمی ھم می ترسيدم که نکند سر آقای ?ھوتی ھم ک.ه گذاشته 

  ..م و نفوذ او بيشتر ایمان آوردم باشند ، ولی بعدھا به قدرت ک
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  به سوی آزادی
روز بود که من در کميته مشترک به سر می بردم ، روزی در سلول بـاز شـد و فـردی  ٢٠حدود 

متوسط القامه ، نسبتاً ?غر ، با قيافه ای عادی وارد شد ، منـوچھری و دو نفـر دیگـر ھمـراه او 

  .احترام می گذاشتند  بودند و مدام او را جناب تيمسار صدا کرده و

ابتــدا از دو ھــم ســلولی دیگــرم علــت و مــدت دســتگيری شــان را ســؤال کــرد ، ســپس از مــن           

بـه او " جرمـت چيسـت ؟ : " پرسـيد ." احمـد احمـد : " گفـتم " تو کی ھسـتی ؟ : " پرسيد 

کنـد ، و  توضيح دادم که جرمی ندارم و مرا گروگان نگه داشته اند تـا بـرادرم خـودش را معرفـی

این که من بی گناھم و کارھای او ربطی به من ندارد ، اگر نمی توانيد او را بگيریـد تقصـير مـن 

چيست ؟ تصریح کردم که چند روز بيشتر از ازدواجم نمی گذشت که مـرا دسـتگير و بـه اینجـا 

فـتم آورده اند و این ظالمانه است ، دليل آوردم که اگر من می خواستم مبارزه کنم کـه نمـی ر

  .زن بگيرم 

گویا صحبت ، گ.یه و شکایت من در او مؤثر افتاد ، چرا که روز بعد قرار منع تعقيب بـرایم صـادر 

شد ، ولی منوچھری خباثت کرده و اجازه اع.م آن را نداده بـود ، بعـدھا فھميـدم کـه ایـن فـرد 

بـود کـه پـس از مغز متفکر ساواک و رئيس کميته مشترک  )١(متوسط القامه تيمسار زندی پور 

  .صحبت با من موجبات منع تعقيب مرا فراھم کرده بود 

__________________________  

ھيچگونه سابقه خشونتی ندارد ، وی عضو دفتر ویـژه  ٥٢سرتيپ رضا زندی پور تا پيش از ریاست کميته در سال .  ١

ين فردوست معتقـد بـود فشـارھای سـاواک بود و از آنجا به کميته آمد ، از آنجا که تيمسار حس) فردوست(اط.عات 

به ازدیاد مخالفان و دشمنان شاه کمک می کند ، سعی کرد با تحميل زندی پـور از ایـن فشـارھا کاسـته و تعـدیلی 

زندی پور ترمز فشار در کميته بـود و ھنگـام بازدیـد وی از اتـاق ھـای بـازجویی و زنـدان کميتـه ، مـأمورین . ایجاد کند 

جه را حتی المقدور از دید وی مخفی می کردند ، ترور او شرایط کميتـه را از ایـن نظـر حـاد کـرد و وسائل و ابزار شکن

  ) به نقل از یادداشت ھای آقای خسرو تھران(                   . دست بازجویان برای فشار و شکنجه بيشتر باز شد 

  

  

روحی و روانی ، نامتعـادل و ج.دان و شکنجه گران ساواک و کميته ، غالباً افرادی با مشک.ت 

غير طبيعی و بسيار وحشی بودند ، از سر روی آنھا فساد و تباھی می ریخـت ، یکـی از آنھـا 

  .بود ، وی حتی از منوچھری ھم کثيف تر و پليدتر بود ) ١(فردی به نام رسولی 

_________________________  

مدتی در اسرائيل و یونان به سر برد و سرانجام بـه آمریکـا رسولی در بحبوحه انق.ب به خارج از کشور گریخت ، .  ١

  .رفت 

  

  

فردی ھتاک ، دھان لق ، بی ادب ، الکلی و دائم الخمر بـود ، او در گـرفتن اعتـراف از دسـتگير 

در بـی ) رسـولی و منـوچھری(شدگان گاھی بـا منـوچھری مسـابقه مـی گذاشـتند ، ایـن دو 

  .رحمی و قساوت قلب کم نظير بودند 
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ل به وقت مستی کارھای عجيب و غریبی می کرد ، شبی در سلول باز شد و به ھمـراه رسو

آن بوی تند الکل فضای سلول را در بر گرفت ، رسـولی وارد شـد ، کـام.ً مسـت و ناھوشـيار ، 

زد و فحش ھایی ھم بـه زبـان آورد و ) روحانی ، دانشجو و من(سيلی به زیر گوش ھر سه ما 

  .و از سلول خارج شد ! " وار بسته اند اینجا پر: " .... گفت 

صدای چک و سيلی از سلول ھای دیگر نيز شنيده شـد ، او پـس از نـواختن سـيلی بـه گونـه 

ھمه زندانيھا بازگشت و به ھر کس یکی دو نخ سيگار وینستون داد ، جالب بود اگـر سـيگار را 

  .نمی گرفتی باز ھم سيلی می خوردی 

وز حـالش غيـر عـادی بـود ، ولـی کمـی بھتـر شـده بـود ، از مـن او دوباره وارد سلول شد ، ھن

:   محکم با سيلی بـه گوشـم زد و گفـت ." احمد احمد : " گفتم " اسمت چيست ؟ : " پرسيد 

دروغ مـی گـویی بـرای : " گفت ." است نه ، اسمم احمد احمد : " گفتم ." دروغ می گویی " 

او در حالت مسـتی ایـن خبـر را بـه ... " اند احمد سه روز است که قرار منع تعقيب صادر کرده 

  .من دارد ، در حالی که مسئول پرونده بازجویی من منوچھری بود 

از ایـن .... این منوچھری جـا : " رسولی دست مرا گرفت و دنبال خود کشيد ، او بين راه گفت 

نکرده کارھا زیاد می کند ، به یکی که مشکوک شود ولش نمی کند ، دیده تو مشکوکی ولت 

وارد اتاقی شدیم ، او پشت ميزی رفت و شروع به گرفتن شماره تلفن کـرد ، گویـا ...."  است 

به دفتر منوچھری زنگ زد ، ولی او نبـود ، بـه چنـد جـای دیگـر نيـز زنـگ زد و بـا?خره او را پيـدا         

  .کرد 

اسـت ،  از صدا و لحنی که از گوشی تلفـن بـه گـوش مـی رسـيد پيـدا بـود کـه او ھـم مسـت

بـه تـو چـه : " منوچھری جواب داد " چرا احمد احمد را آزاد نکرده ای ؟ : " رسولی از او پرسيد 

تـو رفتـی ... بھت نشان می دھم که چـه ربطـی دارد ، جـا : " رسولی گفت .... " ربطی دارد 

ی رسول... " آنجا خوشگذرانی آن وقت ما اینجا داریم جان می کنيم ، بعد می گویی به تو چه 

  .گوشی را گذاشت ، آنھا واقعاً با این لحن کثيف با یکدیگر صحبت می کردند 

فردای آن شب دانشجوی اصفھانی را خواستند و آزادی او را اع.م کردند ، وی لباس ھایش را 

ولی ھر . برداشت و با ما خداحافظی کرد و رفت ، او رفت و از سرانجامش ھيچ اط.عی ندارم 

قھرمانانه اش می افتم او را در دل تحسين می کنم ، او واقعاً فردی مبارز و گاه به یاد مقاومت 

مقاوم بود و تا آخرین روز نه تنھا به مأمورین حتی به ما ھـم نگفـت کـه چـه کـاره اسـت و چـه         

  .کرده 

از برخورد و رفتار او پيدا بود که به گروه ھای مسلحانه کوچک و مسلمان وصل است و برای بار 

ل بود که به زدان می آمد ، او نيز ھيچ وقت از من نپرسيد که برای چه دستگير شده ام و که او

ھستم ، من ھميشه از او به عنوان یک فرد مؤمن ، معتقد و مبارز و مقاوم یاد می کنم کـه در 

آن زمان نماز خواندن و روزه گرفتنش با آن حال نزار برای ما طمأنينه خاطر و آرامش بخش بود ، 

  .اميدوارم که عاقبتش ھم ختم به خير شده باشد 

 ١٣٥٢آبان ماه سال  ١٥سه روز پس از افشای خبر قرار منع تعقيب من توسط رسولی ، حدود 

سـپس چشـم ھـایم را بـا  )١(.زندانبان آمد و اع.م کـرد کـه لبـاس ھایـت را جمـع کـن ، آزادی 

  .چشمبند بست و از بند بيرون آورد 
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_____________________  

ذکر شده است ، علت این اخت.ف به خـاطر تـأخير در ابـ.غ آزادی وی  ٨/٨/١٣٥٢در پرونده احمد تاریخ آزادی وی .  ١

  .به خاطر کينه ورزی منوچھری است 

  

نزدیک در آھنی بزرگ عقب زندان ، چشمبند را از چشـمھایم برداشـت ، قبـل از ایـن کـه از در 

ب به بقيه مأمورین گفت که برگردند ، بعد از دست خارج شوم منوچھری دستم را گرفت و خطا

تو می روی و چریک می شـوی ، اگـر یـک دفعـه دیگـر تـو را ! احمد : " به سينه من زد و گفت 

ھيچ مطلب ، اعتراف و اط.عـی ! ھستم اگر در جا تيری توی سرت خالی نکنم ... بگيرم مادر 

م تا ھمه راحت شوند ، ھر جا ببينمت از تو نمی خواھم ، فقط یک تير توی مغزت خالی می کن

من در دل به ..." می زنمت ، پس حواست باشد وقتی چشمت به من افتاد بدان که مرده ای 

  ! عقده ای که او داشت خندیدم و گفتم که خدا را چه دیده ای شاید من تو را زدم و کشتم 

ا یک جفت دمپایی که به پا او تا در باغ ملی با من آمد و کلی تھدید و ارعاب کرد ، سپس من ب

داشتم راھی منزل شدم ، در حالی که وقتی مرا به کميته می بردند یک جفت کفش ورنی نو 

ماشينی را دربست گرفتم و چون پول نداشتم آن را تا .... که برای روز دامادیم بود به پا داشتم 

ننده تاکسی ھم از دریافـت ایـن ریال آورده و کرایه ام را پرداختم ، را ١٥در خانه بردم و از منزل 

  .مبلغ خوشحال شد و از آنجا دور شد 

  

  ارزیابی کميته مشترک
کميته مشترک ضد خرابکاری ، با این که تشکي.تی نو پا بود ولی مخوف و قدرتمند بود ، گرچه 

 دوره زندان من در آنجا کوتاه بود ، ولی توانستم تجربه فراوانی را کسب کنم و بيشتر به فنون و

  .اصول مبارزه آشنا شوم 

در کميته بود که رمز موفقيت پنھان نگه داشتن مطالب و اط.عات را حتی از ھم سلولی ھایم 

به صورت عملی تجربه کردم ، در آنجا با تعدادی از بچـه ھـا روی در و دیـوار سـلول ھـا و حتـی 

مراقـب ! ھـا  بچه: " دستشویی ھا ھشدارھایی مبنی بر حفظ اط.عات می نوشتيم ، مانند 

  ." باشيد از ھر دو نفر یک نفر جاسوس است 

از این رو حتی ھم سلولی ھای من اط.عات دقيقی از خود و فعاليت ھایشان بـرایم نگفتنـد ، 

افراد ھمدیگر را به نام نمی شناختند و تنھا یکدیگر را با نام شماره سلول صدا می زدند ، مث.ً 

  .ختند می شنا"  ١٧شماره " مرا به عنوان 

را حتـی بـر نيروھـای ) چـون آقـای ?ھـوتی(در کميته از نزدیک قدرت و توفيق و تـأثير روحانيـت 

ساواک و مأمورین جبار کميته لمس کردم ، ھمچنين شقاوت ، سنگدلی و بی رحمی جـ.دان 

  .خون آشامی چون منوچھری و رسولی را دیدم و چشيدم 

بدون علت نزدیک به چھل روز در کميته مشـترک بعدھا بسيار به این موضوع فکر کردم که چرا 

زندانی شدم ، ولی به جواب مشخص نرسيدم ، جز این که حدس می زنم خدا مـی خواسـته 

من در بند شوم تا در آنجا از دو زندانی که سبعانه شکنجه شدند پرستاری کنم و ابزار و سبب 

  .مراقبت از آنھا باشم 
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  سرانجام محاصره 

مادرم مات و مبھوت نگاھم می کـرد ، حـال ناخوشـی داشـت ، پـدرم را  وقتی وارد منزل شدم

دیدم که بر اثر حادثه آن شب ھمچنان دست و دھانش رعشه و لقوه داشت ، ھمسرم نيز که 

نو عروس بود و به اصط.ح تازه به خانه بخت آمده در کنار آنھا بـود ، جلـو رفتـه و دسـت و روی 

  . پدر و مادرم را بوسيدم 

مادرم غـرق در اشـک شـد ، سـراغ ھمسـر و فرزنـدان حـاج مھـدی را از ھمسـرم  چشم ھای

گرفتم ، گفت ھمگی فرار کرده اند ، بی اختيار چھره ام باز شد و خنـده بـر لبـانم آمـد ، قضـيه 

  .فرار و اختفای حاج مھدی ، ھمسر و فرزندانش خيلی جالب است 

د اتاق با حالـت خاصـی بـود ، یکـی از این خانه با کمک مالی برادرم خریداری شده و دارای چن

این اتاق ھا نزدیک در اصلی بود که ساواکی ھا در آن مسـتقر شـده بودنـد ، زن و بچـه ھـا در 

اتاق ھای پشتی بودند ، یکی از اتاق ھا به حياط خلوت مجاور راه داشت ، از حياط خلـوت نيـز 

  .دری کوچک و چوبی به کوچه پشتی ساختمان باز می شد 

بعدازظھر خانم ھا که در قسـمت اتـاق ھـای  ٢ز پس از دستگيری من ساعت حدود دو سه رو

پشت بودند صدای بچه ھایی را که فوتبال بازی می کردند می شنوند ، گویا یکی دو صـدا بـه 

گوش خانم حاجی آشنا می آید ، او شک می کند و به فکر فـرو مـی رود کـه سـابقه نداشـته 

  .مردم بچه ھا در کوچه بازی کنند است این وقت روز ھنگام استراحت 

و بعد کاغذی را ?ی در می بيند ، آن را می کشـد ... از روی کنجکاوی به حياط خلوت می رود 

، در ھمــين حــين یکــی از بچــه ھــا کــه از درز در بــه درون حيــاط نگــاه مــی کــرد خــود را عقــب          

ی بينـد کـه بچـه ھـای شـریک می کشد ، خانم حاجی از ھمان جا به بيرون نگاه می کند و م

  .با چند بچه دیگر در حال بازی کردن است ) که در خرید این ساختمان شریک بودند(قبلی 

خانم حاجی سریع به اتاق بر می گردد ، می بيند کاغذ حاوی یادداشتی از طرف حاجی است 

ا بـا مبنی بر این که ف.ن ساعت بـا بچـه ھـایش بـه حـوالی ميـدان منيریـه بـرود و ماشـينی ر

  .مشخصاتی که گفته بود بيابد 

خانم حاجی جزیيات مطالب را برای ھمسرم تعریف می کند ، فاطمه ھم به او می گوید که از 

جانب مادر و پدر خيالش آسوده باشد ، چرا که خود از آنھـا مراقبـت و نگھـداری مـی کنـد ، زن 

گریخته و بـه شـوھرش برادرم به ھمراه سه فرزندش طبق نقشه حاج مھدی از حلقه محاصره 

می پيوندد ، آنھا پس از مدتی به شھر مقدس مشھد رفته و در آنجا زندگی مخفی خود را پی 

  .می گيرند 

ھمسرم تعریف کرد که در یکی از روزھا محمد حسن ابن الرضا بی خبر از ھمه جا به منزل مـا 

ه می شـود ، بـه جھـت می آید ، وقتی در خانه را به صدا در می آورد با مأمورین ساواک مواج

         تجربه ای که داشته متوجـه غيـر عـادی بـودن اوضـاع مـی شـود و سـریع خـود را جمـع و جـور 

  . می کند 

سراغ مرا می گيـرد ، مـأمورین او را بـه داخـل ھـدایت مـی کننـد و یـک روز تمـام او را در خانـه 

به خوبی ساواکی ھـا را  بازداشت می کنند ، ولی چيزی از او به دست نمی آورند ، ابن الرضا

فریب می دھد و حتی اسمش را عوضی گفته و می گوید که معلم اسـت و از دوسـتان دوران 
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معلمی من است ، با?خره مأمورین او را شب ھنگام آزاد می کنند ، ابـن الرضـا نيـز بـه محـض 

  ! ید رھایی با سایر دوستان و مرتبطين تماس می گيرد که دور و بر خانه احمد آفتابی نشو

شب زنگ تلفن به صدا در آمد ، گوشی را برداشتم ، دیدم صـدای  ٩ھمان روز آزادی ، ساعت 

حاجی برای چه زنگ زدی ؟ : " حاج مھدی است ، پس از س.م و عليک معترض شدم و گفتم 

نگران نباش ، خودم حسابش را دارم : " گفت ." ا?ن گرای خط را می گيرند و پيدایت می کنند 

  ... " من زنگ زدم ببينم رو به راھی ... لش ، حالت چطوره ؟ ، بی خيا

احمد من بـه خـاطر ایـن خـودم را : " او که فکر می کرد من از دستش دلخور باشم توضيح داد 

معرفی نکردم که چون می دانستم آنھا نمی توانند بدون مدرک و دليل تو را بيش از ایـن مـدت 

  ." نگھدارند ، حا? دیگر مواظب خودت باش

..." حاجی خوب کردی که خودت را معرفی نکردی ، می بينی که با?خره آزادم کردند : " گفتم 

  .بعد اصرار کردم که دیگر تماس نگيرد و مراقب خود و فرزندانش باشد 

  

  "  حصار در حصار" 

  دخالت ھای بی پایان ساواک 
نم ؟ مسئوليت زنـدگی جدیـد یکی دو روز پس از آزادی ، فکر اصلی من این بود که چه باید بک 

لحظه ای آرامم نمی گذاشت ، در گذشته و در دنيای تجرد با فراغ بـال دنبـال بسـياری از امـور 

می رفتم ، ولی با متأھل شدن و ھمچنين پير و فرتـوت شـدن پـدر و مـادرم ، نيـاز بـود کـه بـه 

  .مسائل زندگی و مسئوليت ھای آن جدی تر نگاه کنم 

بود که در تمام فراز و نشيب ھا یارم باشـد ، ولـی بایـد بـرای معـاش  ھر چند ھمسرم پذیرفته

خانواده فکری اساسی می کردم ، دخالت ھای گاه و بيگاه ساواک کار را مشـکل کـرده بـود ، 

ع.وه بر آن برخی صاحبان مشاغل از ھمان ابتدا که از سوابق زندانی بودنم آگاه می شـدند ، 

  .کردند از ارائه کار مناسب خودداری می 

بـه سـراغم آمـد و  )١(در ب.تکليفی دست و پا می زدم که روزی شھيد محمد صادق اس.می 

بـرایش توضـيح دادم کـه وجـود مـن در آنجـا . دليل حاضر نشدن سر کار را پس از آزادی پرسيد 

مایه دردسر است و ساواک موی دماغ آنھا خواھد شد ، ولی او د?یل مرا نپذیرفت و اصرار کرد 

  .ز فردا سر کار خود برگردم که ا

___________________________  

در تھـران متولـد شـد ، در خـانواده ای مـذھبی تربيـت یافـت ، او از  ١٣١١شھيد محمد صادق اس.می در سـال .  ١

ھمان دوران کودکی ضمن تحصيل به کار در بازار پرداخت و شب ھا نيز به فراگيری علوم اس.می در مسـاجد ھمـت 

 ١٣٣٦بـرای کـار در شـرکت مخـابرات رفـت و در سـال  ١٣٣٥وی پس از پایان تحصي.ت متوسطه در سـال . گماشت 

بـه خـاطر اخـت.س مـدیر عامـل  ١٣٤٠استعفا داد ، با تأسيس سازمان آب در آنجا مشغول به کار شد ، وی در سال 

خراج شد ، چندی بعد مـدیر شـرکت فراماسونر سازمان آب ، عليه او دست به افشاگری زد و به ھمين علت از آنجا ا

  .و مدیر عامل شرکت مرغ دانه شد ) لعاب قائم(پارس متال و مدتی مدیر عامل شرکت قائميان 

شھيد اس.می در طول زندگی سياسی خود از مؤسسين گروه شيعيان ، عضـو مـؤثر نھضـت آزادی و سـپس عضـو 

بـا  ٥٤تـا  ٥٠منصور دو سال زنـدانی شـد و در سـال شورای مرکزی ھيئت ھای مؤتلفه اس.می بود ، او پس از ترور 

ھمـراه شـھيد  ٥٥سازمان مجاھدین خلق ارتباط و ھمکاری داشت ، با انحـراف سـازمان از آن جـدا شـد و دود سـال 



 ١٥٨

او پس از شـھادت شـھيد انـدرزگو بـاز دسـتگير و . سيد علی اندرزگو به تشکيل یک گروه ضربت عليه شاه دست زد 

در ھنگامـه پيـروزی انقـ.ب اسـ.می مسـئول انتظامـات کميتـه اسـتقبال از امـام بـود ، پـس از  روانه زندان شـد ، او

تأسيس حزب جمھوری اس.می به عضویت شورای مرکزی حـزب در آمـد و ھمچنـين معـاون پارلمـانی و ھمـاھنگی 

شـھيد شـد و  ١٣٦٠وزارت بازرگانی بود ، سرانجام با انفجار دفتر مرکزی حزب جمھوری اس.می در ھفتم تيـر سـال 

  .به لقاء هللا پيوست 

  

تو بيا سر کارت چه کار به این کارھا داری ؟ مگـر آنجـا فقـط  تـو تحـت نظـر سـاواک : " او گفت 

او توانست مرا متقاعد کند که به کارخانه لعاب قـائم بـاز ." ھستی ؟ بقيه بچه ھا ھم ھستند 

  .گردم 

، فھميـدم کـه سـاواک بـه شـھيد اسـ.می  با ورود به کارخانه متوجه تغيير وضعيت آنجا شـدم

مراجعه کرده و او را به خاطر به کار گيری من و سایر محکومين و سابقه داران سياسی ، تحت 

  . فشار گذاشته است 

شھيد اس.می به آنھا گفته بود که باید از من ممنون باشيد که افراد سياسی و مبارز و دارای 

ه آنھا کار داده ام و سرشان را با کار گرم کرده ام ، او با این سابقه زندان را اینجا جمع کرده و ب

  .توجيھات برای مدت کوتاھی توانست از دخالت ھا و اعمال نفوذ ساواک در آنجا جلوگيری کند 

به ھر حال من در این کارخانه دوباره مشغول به کـار شـدم ، ولـی منـوچھری ھمچنـان در پـی 

بـار بـه شـھيد اسـ.می زنـگ مـی زد و او را بـه بـاد ناسـزا             اذیت و آزار من بود و ھفته ای چند

  .می گرفت و تھدید می کرد که تو چرا امثال احمد را آنجا جمع کرده ای 

روزھا از پی ھم می گذشت و فشار ساواک بر شھيد اس.می روز به روز بيشتر می شـد ، او 

حـدود . فشـارھا بـا مـن حرفـی نمـی زد که دارای اخ.ق و فضایل زیادی بود ، ھيچگـاه از ایـن 

شش ماه از شروع کار من می گذشت ، روزی سر زده وارد اتاق کار شـھيد اسـ.می شـدم ، 

  :کسی در اتاق نبود و او پشت به در و رو به دیوار با تلفن صحبت می کرد 

و را ھر کاری که می خواھيد بکنيد ، ولی من ا! مؤدب باشيد ! چرا فحش می دھيد ؟ آقا ".... 

اخراج نمی کنم ، او تازه ازدواج کرده ، از نان خوردن می افتد ، او یک انسان است و بایـد چـرخ 

زندگيش را بگرداند ، او اص.ً در اینجا کاری به مسائل سياسی ندارد ، چرا اذیتش مـی کنيـد ؟ 

  ...."بگذارید راحت باشد 

گفت ، پيـدا بـود کـه کسـی در آن  حاج آقا اس.می این جواب ھا را با عصبانيت و ناراحتی می

سوی خط به او پرخاش می کنـد و ناسـزا مـی گویـد ، فھميـدم کـه موضـوع صـحبت آنھـا مـن 

  .ھستم ، او به محض این که گوشی را گذاشت ، برگشت و مرا دید 

سـر جــایش ! " چنـد دقيقـه اســت : " گفــتم " کــی آمـدی ؟ : " ابتـدا جـا خــورد و بعـد پرسـيد 

ببين حاج آقا ما با ھم برادریم ، دوستيم ، نمی دانـم رفيقـيم ، : " فتم نشست ، جلو رفتم و گ

  ."ھر چه ھستيم از برادر به ھم نزدیکتریم ، ولی بدان که من دیگر اینجا نمی مانم 

می دانستم که از بحث نتيجه ای نمی گيرم و اس.می سر حرفش می ماند ، از این رو به کار 

چنـد روزی . پس از گرفتن حقوق آن ماه دیگـر بـه کارخانـه نـرفتم خود تا پایان ماه ادامه دادم ، 

پــس از خــروج از کارخانــه لعــاب قــائم بيکــار بــودم و ایــن وضــعيت عــذابم مــی داد ، تــا ایــن کــه 

  .ابوالحسن ف.حتی و احمد روحی به سراغم آمدند 
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زندان با ھم آنھا از دوستان خوب ، صدیق ، مؤمن و مبارز حزب ملل اس.می بودند که از دوران 

رابطه ای گرم و صميمی داشتيم ، آنھا مرا با خود به بنگاه آھن قراضه بردند ، این کارھا متعلق 

و حــاج احمــد تحصــيلی بــود کــه                  )١(بــه دو نفــر از متــدینين بــه نــام ھــای علــی اصــغر حــاج بابــا 

  .ند آھن ھای قراضه و اوراق را می خریدند ، پرس می کردند و می فروخت

_____________________________  

در تھران متولد شد ، وی از جوانی در مسير مبارزه قرار گرفـت و پـس از پایـان  ١٣١٠علی اصغر حاج بابا در سال .  ١

بـه اتھـام اقـدام عليـه امنيـت کشـور  ١٣٤٠تحصي.ت متوسطه به کار فروش آھن آ?ت پرداخت ، او یـک بـار در سـال 

آزاد شد ، بار دوم پس از ترور حسنعلی منصور به دليل ایـن کـه شـھيد  ٤١و در فروردین سال  دستگير و زندانی شد

  .محمد بخارائی شاگرد مغازه وی بود دستگير و زندانی شد 

  

به این ترتيب وارد کار جدیدی شدم و توانسـتم مـدتی در بـازار بـه ایـن کـار بپـردازم و بـا پـيچ و 

شوم ، مرکز فعاليت من مغازه ای واقع در ميدان شوش  خمھای کار و رمز و رموز کاسبی آشنا

، کوچه دباغ خانه بود که در آن آھن ھا و اوراق قراضه را با باسکول وزن کرده و می خریدم ، به 

  .به من پرداخت می شد ) تومان در روز ٢٠حدود (ازای این کار حقوق خيلی خوبی 

  

  )١( آغاز ھمکاری با سازمان مجاھدین خلق
پس از آزادی از کميته مشترک سر و کله عليرضا سپاسـی آشـتيانی بـه بھانـه احـوال یک ماه 

از زمـان عضـویت در حـزب ملـل اسـ.می تـا (يدگی پيدا شد ، من مدتی طو?نی پرسی و رس

ــودم ) تأســيس حــزب هللا و اداره آن ــا وی دوســت ب ــا ســازمان . ب ــس از ادغــام حــزب هللا ب او پ

  .ان در آمد و به زندگی مخفی روی آورد مجاھدین خلق به عضویت رسمی سازم

_____________________________  

به وسيله سه تن از اعضای نھضـت آزادی ایـران پایـه گـذاری شـد ، در  ١٣٤٤سازمان مجاھدین خلق در شھریور .  ١

مـی  )ره(خصوص این سه تن اخت.ف وجود دارد ، آقای سيد حميد روحانی در جلد سوم کتاب نھضـت امـام خمينـی 

دو تن از اعضای جبھه ملی به نام ھای محمد حنيف نژاد و سـعيد محسـن و یکـی از اعضـای  ٤٤در سال : " نویسد 

در کتـاب . نھضت آزادی به نام عليرضا نيک بين رودسری معروف به عبدی گرد ھم آمدند و سـازمانی را بنيـاد نھادنـد 

ضـای ه بـه عنـوان بنيانگـذار ، بلکـه بـه عنـوان یکـی از اعھا و نوشته ھای سازمان تا کنون نام عبدالرضـا نيـک بـين نـ

سازمان نيز برده نشده است ، علت کنار رفتن و یا کنـار گذاشـتن او نيـز بـه درسـتی روشـن نيسـت ، در تاریخچـه و 

 !دیگر نوشته ھای سازمان از اصغر بدیع زادگان در کنار حنيف نژاد و سعيد محسن به عنوان بنيانگذاران نام بـرده انـد 

  ."و این خود از سرشت منافقانه سازمان ریشه می گيرد 

  

رفت و آمدھای عليرضـا بـه منـزل مـا ادامـه یافـت ، وی در ایـن دیـدارھا ، مسـائل سياسـی و 

مذھبی را پيش می کشـيد ، ابتـدا بـه طـور ضـمنی و بعـد خيلـی روشـن و صـریح از مواضـع ، 

رد و از من برای ھمکاری بـا آن فعاليت ھا ، اقدامات و مشی سازمان مجاھدین خلق صحبت ک

  .دعوت کرد ، ولی من نپذیرفتم 

به تدریج ع.قه بيشتری به من نشان می داد و سعی مـی کـرد خـود را موافـق نظرھـای مـن 

نشان دھد ، او به موقع نماز می خواند و در نماز جماعت به من اقتـدا مـی کـرد ، در سـخن از 

.... کلمات را با لفاف اس.می بـه زبـان مـی آورد و  آیات و احادیث استفاده می کرد و عبارات و
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البته من به طور کامل با سازمان ، افکار ، ایدئولوژی و مش مبارزاتی آن آشنا بودم ، چرا که در 

  .چند دوره قبلی زندان با بسياری از افراد آن آشنا ، ھم صحبت و ھم بحث بودم 

بی و اس.می سازمان و اھـداف متعـالی آن ھمچنان در دیدارھایش از آرمان ھای انق.عليرضا 

صحبت می کرد ، دليل می آورد که من به وضعيتی رسيده ام کـه دیگـر امکـان زنـدگی علنـی 

برایم وجود ندارد و باید زندگی مخفی را شروع کنم تا به این وسيله زیر چتر امنيتی و پوشـش 

  .حمایتی سازمان قرار بگيرم 

اوان و نيز فشار روز افزون ساواک و جوی کـه بـرایم در محـيط پس از مذاکرات طو?نی و تأمل فر

کار و زندگی ایجاد کرده بودند ، به تقاضای آشتيانی جدی تـر فکـر کـردم و سـرانجام ھمکـاری 

  .محدودی را با سازمان پذیرفتم 

عليرضا از آن پس جلسات بحث و تبادل نظری نيز با زن و مادر زنم برگـزار کـرد و در آن جلسـات 

با این که فاطمه آن روزھا حامله بود . باحث ایدئولوژیک ، اعتقادی و سياسی می پرداخت به م

، ولی با ع.قه پای این جلسات می نشست ، گرچه او خيلی جوان و کـم تجربـه بـود ولـی از 

نظر بينشی تا حدی رشد یافته بود و ازدواج او با من که دارای سوابق سياسی و زندان بودم ، 

  .ر این مدعاست خود دليلی ب

با این که در ابتدای زندگی به وی نھيب زده بودم که روزھای پـر مخـاطره ای را در پـيش دارد ، 

ولی در عمل سعی می کردم که ھـر خطـر و مشـکلی را از زنـدگی او دور کـنم ، از ھمـين رو 

کر او ھيچگاه از او نخواستم وارد مبارزه شود ، در عين حال کوشش زیادی برای رشد بينش و ف

کردم ، به ھمين خاطر جلسات سپاسی آشتيانی را به حـال او مفيـد دیـدم و بـا آن مخـالفتی 

  .نکردم 

در اوایل زمستان پس از گذشت چند جلسه و خواندن اع.ميه ھا و کتب مربـوط بـه سـازمان ، 

عليرضا پيشنھاد داد که ما زندگی مخفی خود را شروع کنيم ، لذا پس از مشورت با ھمسرم و 

سب رضایت و رغبتش به این عمل به زندگی جدیدی رو آوردیم و زندگی نيمه مخفی را آغـاز ک

  .کردیم 

برای مدتی محل زندگی ما بين منزل پدرم و پدر زنم جابجا می شـد ، بعـد از سـازمان دسـتور 

رسيد که ما باید زندگی کام.ً مخفی خود را شروع کنيم ، اما مـن اعـ.م کـردم تـا وضـع حمـل 

  .چنين نخواھم کرد ھمسرم 

  

  تولد دو قلوھا
او بـه شـدت تحـت . ھر روز که از بارداری ھمسرم می گذشت ، شرایط سـخت تـر مـی شـد 

ولـی عصـر (مراقبت ھای پزشکی خانم دکتر سرورآھی در درمانگاھی واقـع در خيابـان اميریـه 

کتـر بـه عھـده قرار داشت ، با اصرار من و ھمسرم قرار بود که عمل زایمان را خود خـانم د) عج

  .بگيرد 

خ.ف قول و وعده ای که خانم دکتـر داده بـود ، وقـت موعـود بـه مرخصـی رفتـه و در درمانگـاه 

حاضر نبود ، به جای او یک پزشک مرد کشيک آن شب بود ، زمانی این خبر را به ما دادنـد کـه 

  .ساعت می گذشت  ١٢شب بود و از حضور ما در آنجا  ١١ساعت 
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ی و مخمصـه آميـزی پـيش رو بـود ، مسـئولين درمانگـاه اعـ.م کردنـد کـه شرایط وخيم ، بحران

امکان آوردن پزشک زن بر بالين ھمسرم نيست ، تصـميم گـرفتم او را بـه جـای دیگـری ببـرم ، 

ولی کادر درمانی ممانعـت کردنـد و حـال او را وخـيم گـزارش دادنـد ، آنھـا گفتنـد حمـل و نقـل 

  .ود و اجازه خروج ندادند ھمسرم موجب به خطر افتادن جانش می ش

از این رو بين من و آنھا درگيری پيش آمد ، نزد ھمسرم رفتم و ماجرا را برایش گفـتم ، او گفـت 

بـا ایـن جملـه او آتـش نـاراحتی و . که حاضر است بميرد ولی پزشک مرد برای زایمانش نيایـد 

با داد و فریـاد ، تھدیـد عصبانيت بيش از پيش در من شعله ور شد ، نزد رئيس درمانگاه رفتم و 

کردم که اگر خواسته ما عملی نشود ، درمانگاه را به ھـم مـی ریـزم و سـقفش را بـر سـرتان 

  .خراب می کنم 

خودتـان را کنتـرل کنيـد ، ا?ن ! خـواھش مـی کـنم آقـا : " او که جا خورده و ترسيده بود گفت 

! خـانم : " و گفـت بعـد گوشـی تلفـن را برداشـت و شـماره ای گرفـت ." درستش می کنـيم 

این مرد دیوانه شده و ا?ن است که درمانگاه را به ھم ... خواھش می کنم خودتان را برسانيد 

  ..." بریزد 

! " دیوانـه پـدرت اسـت : " من بيشتر عصبانی شده و با دستم محکم روی ميز کوبيدم و گفتم 

دقيقه بعـد در حـالی کـه  ١٥. او معذرت خواست و آن خانم را متقاعد کرد که به درمانگاه بياید 

من از شدت ناراحتی آرام و قرار نداشتم ، اتـومبيلی جلـو درمانگـاه توقـف کـرد و دو خـانم از آن 

  .پياده و وارد بخش شدند 

ساعتی بعد صدای گریه ای در فضای درمانگاه طنين انداخت ، خانمی از اتاق عمل خارج شـد 

ض برایــت یــک دختــر   ناراحتيد ؟ عيب ندارد ، در عو ھنوز! حاج آقا : " و به سوی آن آمد و گفت 

  ." خوشگل گرفتيم 

به اتاق عمل بازگشت ، من آرام گرفتم و شـروع بـه راز و نيـاز بـا خـدا کـردم ، حـدود پـانزده تـا 

."   مـژده یـک دختـر دیگـر نيـز برایـت گـرفتيم ! حـاج آقـا : " بيست دقيقه بعد دوباره آمد و گفت 

الحمدهللا ، خدایا صد ھـزار مرتبـه : " سوی آسمان بلند کرده و گفتم  دست ھا را بی اختيار به

  ...."شکر 

فضــای درمانگــاه از صــدای نــوزادان آکنــده بــود ، تمــام خشــم و عصــبانيتم فــرو خفتــه بــود ، از 

خوشحالی سر از پا نمی شناختم ، گویی با تولد دو قلوھا من نيز دوبـاره متولـد شـدم ، تمـام 

عشق و اميد به آینده بود ، آینـده ای پـر از سـؤال ، آینـده ای کـه ھنـوز  وجودم یکپارچه شور و

  .نيامده بود و فردایی که در انتظار دخترانم بود 

خوشحالی من اندازه نداشت ، شاید اگر می دانستم که چه سرنوشت غم انگيـزی در انتظـار 

، زندگی راحـت ، بـی  این دو دختر است ، شادی را با بغض فرو می بلعيدم ، مانند پدران دیگر

خطــر و کــم مشــقتی را بــرای دختــرانم آرزو مــی کــردم ، غافــل از ایــن کــه خداونــد بــرای آنھــا 

آزمایشھای بزرگی را در نظر دارد ، آزمایشھا و امتحانات بزرگی که دخترانم با سختی ، حرمان 

يشـه بـر و معصوميت خود با توکل به خدا از سر گذراندند ، گرچه انـدوه آن روزھـای سـخت ھم

  .قلب و دل من سنگينی می کند 
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  !زندگی در خانه امن 
، زندگی ما را وارد مرحله جدیدی کرد ، وجود  ١٣٥٣تولد دو قلوھا در بيستم شھریور ماه سال 

دیگـر ھـيچ وقـت   . این دو عطيه الھی ، مریم و زھرا ، کـانون زنـدگی مـا را گرمتـر از پـيش کـرد 

بـزرگ . یگری غير از تربيت و پرورش کودکان مـان بيندیشـيماضافه ای نداشتيم که به مسئله د

کردن ھم زمان این دو خيلی سخت بود ، اگر یکی می خوابيـد دیگـری او را بـا گریـه اش بيـدار  

  .می کرد و اگر آن یکی شير می خورد دیگری از گرسنگی شروع به گریه و زاری می کرد 

ودیم و تمام فکـر و ذھـن خـود را معطـوف ما که سخت مشغول تر و خشک کردن این دو نوزاد ب

این مسئله کرده بودیم وعده ھای فعاليت با سازمان را از یاد بردیم ، تا این که روزی سپاسـی 

  .آشتيانی خبر آورد که سازمان خواسته است تا شما خانه مخفی و امنی را تھيه کنيد 

با توجه به وعده ای کـه از قبـل من ابتدا از پذیرش آن طفره رفتم ، ولی بعد با فشار سازمان و 

چون در شکت آھن قراضه مشغول کـار بـودم و فرصـت بـرای جسـتجوی . داده بودم ، پذیرفتم 

  . خانه نداشتم ، این وظيفه را ھمسرم پذیرفت 

او ھر روز یکی از دخترانم را بغل می گرفت و در کوچه پس کوچـه ھـای شـھر دنبـال خانـه ای 

می گشت ، من چند نقطه ای را که مناسب می دانستم بـه او  مناسب و امن با چند راه گریز

  .معرفی کردم تا در آن مناطق به جستجو ادامه دھد 

پس از چند روز خانـه ای را در خيابـان زریـن نعـل شناسـایی کـرد ، مـن بـرای اجـاره خانـه نـزد 

مـی آیـد و  پيرمردی که صاحب آن بود رفتم و گفتم برادر زنم نيز دانشجوست و گه گاه به اینجا

  .او ھم پذیرفت ، به این ترتيب راه را برای رفت و آمد سپاسی آشتيانی ھموار کردم 

فردای انعقاد قرارداد اجاره ، بدون این که آدرسی بـه کسـی بـدھيم ، اسـباب و اثاثيـه خـود را 

جمع کرده و به این خانه رفتيم ، به این ترتيب من اولين خواسته اساسی سازمان و بزرگتـرین 

  .شتباه زندگی خود را به جای آوردم ا

بـا . گرچه زندگی علنی برای من سخت بود ، ولی با تحمل ، صبر و کمی مراقبت ممکـن بـود 

شروع زندگی مخفـی مشـک.ت جدیـدی بـرایم فـراھم شـد کـه قـدرت تحمـل آن را نداشـتم ، 

مراجعـه ساواک نيز حساسيتش به من دو چندان شد ، در آن مدت چند مرتبـه بـه منـزل پـدرم 

  .کرده و سراغ مرا گرفته بودند 

زندگی با دو بچه کوچک در خانه مخفی بسيار سـخت بـود ، از ایـن رو ابتـدا یکـی از دو قلوھـا 

را بـا خـود بـردیم ، بـا اسـتقرار در ) زھرا(را برای نگھداری به مادر زنم سپردیم و دیگری ) مریم(

  .شاپورزاده را برای ھمسرم انتخاب کردند این خانه آنھا نام مستعار شاپور را برای من و نام 

پس از ایجاد ارتباط رسمی با سازمان و شروع زندگی پنھان ، سپاسی آشتيانی ارتباط خود را 

را به عنوان رابط سازمان به ما معرفی کرد ، پس از  )١(با ما قطع کرد و فرد دیگری به نام حبيب 

سرو و پرویز بـه عنـوان ھـم تيمـی روانـه خانـه چند روز سازمان دو نفر را با نام ھای مستعار خ

  .امن ما کرد 

_________________________  

  .نام اصلی این فرد در واحد تاریخ شفاھی دفتر ادبيات انق.ب اس.می مکتوب و مکتوم است .  ١
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پی بردیم که این دو با ھم برادرند و نام واقعـی شـان علـی و علـی ) ٥٧در اوایل سال (بعدھا 

شھرتشان ميرزا جعفر ع.ف است ، این دو ھـر روز صـبح بـه خانـه مـا مـی آمدنـد و در اصغر و 

جلسات آموزشی و سياسی شرکت می کردند و شب ھا به منزل و یـا خانـه تيمـی خـود بـاز 

می گشتند ، رفتار این دو در آنجا ھيچ نشانی از برادر بودن آنھا نداشت و ھميشه در قبال من 

  .ل و حدود اس.می را می کردند و ھمسرم رعایت کامل مسائ

نفری ما برنامه ھای فشرده خود را با مسئوليت حبيب آغاز کرد ، از جمله این برنامه ھـا  ٥تيم 

چين سرخ ، زردھای سرخ ، خرمگس ، مردی : " خواندن کتاب و نقد آن بود ، کتاب ھایی مانند 

را در ھمين دوران خواندیم و نقد " .... که می خندید ، مبارزات چه گوارا ، الفبای مارکسيسم و 

  .کردیم 

از برنامه ھای دیگر ، شھر گردی با ھدف آشنایی و شناخت کوچه و خيابان ھای شھر تھران و 

نيز راھھای گریز و فرار ھنگام تعقيب مأمورین بود ، برنامه شـھرگردی مـا را بـا سـاختار شـھر و 

  .فرھنگ مردم نيز آشنا می کرد 

قياد و تبعيت محـض از دسـتورات سـازمان و فـرد مسـئول و رده بـا?تر از در درس ھای نظری ان

آموزش داده می شد ، تا در عمل آنھا را بـه کـار بنـدیم ، کـار تشـکي.ت و منـافع ) مافوق(خود 

  .تشکي.ت بر کار فردی و منافع فردی رجحان داشت 

ــاد کامــل از  ــرو انقي ــه مقصــود را در گ ــل ب ــارزه و ني ــق در مب دســتورات تشــکي.ت              ســازمان توفي

می دانست ، ما حتی کارھا و برنامه ھای روزمره خود را بـر اسـاس مصـالح و منـافع سـازمان 

تنظيم می کردیم ، سازمان حتی قسمتی از حقوق و دستمزدی را که از زحمـت کـار در بنگـاه 

  .آھن قراضه به دست می آوردم ، به خود اختصاص می داد 

يز تکليف کرد مبلغ ک.نی را برایش تھيه کنم و چون در تھيـه آن بـا مشـکل سازمان یک مرتبه ن

مواجه شدم پيشنھاد اخت.س را به من دادند ، با توجيه این که این عمل نوعی مصادره اسـت 

ریـال  ٠٠٠/٢٧٠، دليل آنھا را پذیرفته و با تقلب در وزن آھن پاره و اوراق قراضـه توانسـتم مبلـغ 

به این ترتيب گام دیگری در وفـاداری بـه سـازمان   )١( .ازمان تحویل نمایم مصادره کرده و به س

  .برداشتم 

_________________________  

آقای احمد که از این عمل خود بسيار نادم است ، اظھار مـی دارد بعـدھا پـی بـه اشـتباه خـود بـردم ولـی دیگـر .  ١

تن و گرفتن ح.ليت از حـاج آقـای تحصـيلی و حـاجی بابـا را امکان و توان جبران این عمل را نيافتم ، حتی جسارت رف

نداشتم ، بازگویی این خاطره فرصتی است تا ضمن افشای اعمال کثيف سازمان به نـوعی از مسـئوليت ایـن عمـل 

  .شانه خالی کنم و از درگاه خداوند طلب بخشش نمایم ، اميدوارم آن دو نيز مرا بخشيده باشند 

  

تو به ھمسرت خيلی وابسته ھستی و این بـرای ادامـه : " ویز گفت پس از مدتی حبيب به پر

راه تو و سازمان مخاطره آميز است ، اگر در آینده با مشکلی مواجه شوی و دستگير و زنـدانی 

شوی ، این وابستگی تو را در موضع ضعف قرار خواھد داد ، در نتيجه لطمه و آسـيب سـازمان 

  ."حتمی است 
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طـرح چنـين مبـاحثی بـا پرویـز پرداخـت و بعـد از طـرف سـازمان بـه او  حبيب در روزھای بعد به

و آلبـالویی .ام.دستور داد که با یکی از دختران سازمان دوست شده و او را سـوار ماشـين بـی

  .رنگ خود کرده و ھر روز در محل سکونت خود تردد کند 

و آشـنایان و ھمسـایگان  پرویز در انقياد از سازمان تن به این کار داد و بـه ایـن ترتيـب دوسـتان

چندین مرتبه او را با آن دختر دیده و خبـرش را بـه ھمسـر پرویـز رسـاندند ، موضـوع بـه جـایی 

. کشيد که سازمان ترتيب یک سفر را به شمال و سواحل دریای خزر برای پرویز و آن دختر داد 

ایـن عکـس  عکسی ھم از آنھا تھيه کرد و در جيب کت پرویـز گذاشـت و ھمسـر پرویـز نيـز بـه

دست یافت و با توجـه بـه شـنيده ھـای قبلـی کـانون گـرم و محبـت آميـز خـانواده آنھـا از ھـم            

  .پاشيد 

این ابتدای بدبختی پرویز بود ، او که از وضـع مـالی خـوبی برخـوردار بـود و صـاحب مغـازه رنـگ 

عتبار و کسب خود را از فروشی در خيابان بوذر جمھری بود ، به تدریج ثروت ، خانه ، اتومبيل ، ا

  )١(. دست داد 

__________________________  

جریـان بـرادرم را : گفـت ) پرویز(در مصاحبه ای مطبوعاتی درباره برادرش علی ) خسرو(علی اصغر ميرزا جعفر ع.ف 

طـور کـه کـار سالگی شروع به فعاليت و کار کـرد و ھمـين  ١٤بگویم که او ھم فردی معتقد و مذھبی بود ، برادرم از 

ســال زحمــت کــار و تحصــيل را تحمــل کــرد تــا فــردی آراســته باشــد و زنــدگی  ١٥مــی کــرد درس ھــم مــی خوانــد و 

  .شرافتمندانه ای داشته باشد 

سر راه او سبز شدند و با وجود این که زن و دو کودک داشـت ، زنـدگيش را کـام.ً در اختيـار گـروه ) سازمان(اما اینھا 

يم گرفت که برادرم زنش را طـ.ق بدھـد و آن قـدر او را زیـر فشـارھای مختلـف گذاشـتند تـا گذاشته بود ، گروه تصم

روزنامـه . (مجبور شد زنش را ط.ق بدھد و بچه ھایش را سـرگردان کنـد ، پـس از آن امـوالش را ھـم چپـاول کردنـد 

  ) ٧/٢/١٣٥٧کيھان ، 

  

ی شـد ، تایـپ و تکثيـر ھر روز که می گذشت ، وظایف و تکاليف بيشتری به تيم مـا محـول مـ

اع.ميه ھا و جزوات سازمان و صحافی آنھا یکی از این وظایف بود ، با این کار مـا ضـمن انجـام 

ــو و دســت اولــی دســت  ــه اط.عــات ن ــده و ب ــه ھــا را خوان                    کــار تشــکي.تی ، جــزوات و اع.مي

  .می یافتيم 

د سـازمان آن را از یـک دسـتگاه دولتـی کار تکثير با دستگاه فتو استنسـيل کـه گفتـه مـی شـ

خدمات ، تعميرات و سـرویس ایـن نـوع دسـتگاه ھـا در . کرده است ، انجام می شد ! مصادره 

اختيار انحصاری چند شرکت خاص بود و آنھا وظيفه داشـتند اسـامی و مشخصـات افـرادی کـه 

  .این وسایل را برای تعمير و سرویس می آورند به ساواک اع.م کنند 

مان با وقوف به این مسئله سعی می کرد با اتخاذ شيوه ھای مختلـف ، ترفنـد سـاواک را ساز

خنثی کند ، گاھی که دستگاه تکثيـر تـيم خـراب مـی شـد ، پرویـز سـر و وضـع خـود را مرتـب              

می کرد و با پوشش بسيار مناسب و شيک ھمـراه یکـی از دختـران بـی حجـاب بـه شـرکت و 

با دادن اسامی و آدرس ھای غلط نسبت به تعمير سرویس دستگاه اقـدام  تعميرگاه مراجعه و

  .می کرد ، به این طریق ھيچ شکی در ذھن آنھا باقی نمی گذاشت 

ھر روز بيش از پيش بر کارھا و وظایف ما افزوده می شد ، ناچار شدم شغلم را در بنگـاه آھـن 

بـرای امـرار معـاش و تـأمين   . بکـاھم قراضه رھا کنم تـا از تـراکم و ترافيـک کارھـای سـازمانيم 
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ھزینه ھای خانواده به صورت آزاد و پاره وقت و به شکل واسطه ای وارد عرصه خریـد و فـروش 

آھــن قراضــه در بــازار شــدم و ھفتــه ای چنــد وانــت آھــن قراضــه مــی خریــدم و بــه متقاضــيان           

کـه البتـه پوشـش و محمـل  پس از مدتی برای تسھيل کار ، وانت بـاری خریـدم. می فروختم 

  .مناسبی برای توجيه کارھا و اقداماتم بود 

ع.وه بر معامله آھن قراضه ، سازمان فروش تعدادی از اتومبيـل ھـای خـود را بـه مـن سـپرد ، 

گاھی برای فروش اتومبيل ھایی که دارای اسناد جعلی بود به خيابان بوذر جمھری می رفـتم 

خریداران خيال می کردند که من ناشی و ھـالو ھسـتم ، . تم و آنھا را به قيمت نازل می فروخ

خطاب می کردند و ھر وقت وارد آن خيابان می شـدم ، ! " عمو " از این رو آنھا در بين خود مرا 

  ! " عمو آمد : " می گفتند 

  

     دیدار سبز
 سـازمان در فراینـدی جدیـد ١٣٥٠پس از گذشت سه سال از ضربه وارده به سـازمان در سـال 

ضمن بازسازی بدنه خود از نظر نيروی انسانی ، شروع به توليد برخی لوازم مورد احتيـاج خـود 

محلول شيميایی دودزایی است که در ساخت مواد منفجره کـاربرد دارد  )١( اسيد پيکریک. کرد 

  .، توليد این محلول به تيم ما واگذار شد 

__________________________  

ی است که از ترکيب سه محلول شيميایی در یک حرارت مناسب به دست می آید و قـدرت اسيد پيکریک محلول.  ١

  .انفجار و تخریب شدیدی دارد 

  

برای توليد اسيد پيکریک ابتدا کارگاھی را در سوله ای در جاده کرج در اطراف روستایی به نـام 

. سب مـایع مشـغول بـوددیگری در این مجتمع بود که به توليد چکارخانه  ، وردآورد اجاره کردیم

در  سرکشی و بازرسـی بـه آنجـا نمـی آمـد ، خانمی بود که ھيچ گاه برای مجتمعصاحب این 

بـه ھمـين  مشغوليم تا حساسيتی ایجاد نکنـيم ، توليد واکس این مجتمع وانمود کردیم که به

             منظـور تعــداد زیــادی قـوطی خــالی واکــس خریــدیم کـه مرتــب آنھــا را خـالی بــه داخــل کارگــاه 

  .دیم و خالی خارج می کردیممی بر

کـردیم و تقریبـاً تمـام نيـاز  کيلـو اسـيد پيکریـک توليـد مـی ٢٠ساعت نزدیک بـه  ٢٤در طی  ما

ھـای  هگفته می شد که سـازمان نيـاز سـایر گـرو.  سازمان را به این محلول تاُمين می کردیم

  .  کند مسلحانه را ھم تاُمين می

شـبی آن قـدر در .  در کارگـاه مـی مانـدیم) ، خسـرو و پرویـز  من( ھر شب یکی از ما سه نفر

در این وضعيت مایعی که باید قطـره  ز فرط خستگی بی اختيار خوابم برد ،کارگاه کار کردم که ا

بيشتر از مقدار ?زم شد که در پـی آن  وانه جمع می شد تا به چرخش درآیدپرقطره روی چرخ 

  .  گاه پخش شددود و گرد سبز رنگی در فضای کار

ته ام و ھمه جا سبز بود و من به خوبی یاد دارم که خواب می دیدم که مرده ام و به بھشت رف

تا نزدیکيھای طلـوع آفتـاب  در این شرایط بی حس و بی رمق.  لباس سبزی به تن داشتمھم 

 دیـدم گـرد و دود بـيش از نيمـی از فضـای بـا?یی. ناگھان ھراسان از خواب جسـتم. بسر بردم
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این ملحفه سبز مرا نپوشانده است، احساس می کردم کارگاه را در بر گرفته است، ولی ھنوز 

رخـی تمـام وجـودم را فـرا بی حسـی و ک. که راه تنفسم بند آمده و به سختی نفس ميکشم

با نـاتوانی و بـه سـختی و زحمـت . به زحمت بلند شدم و خودم را تا دم در رساندم. گرفته بود

ر را تا نيمه باز کنم و بدن خود را تا کمـر بـه بيـرون کشـيدم و بعـد ھمـان جـا زیاد موفق شدم د

دقایقی بعد خسرو از راه رسـيد و بـا پيکـر بـی رمـق مـن مواجـه . افتادم و از سکو آویزان شدم

  .با زحمت مرا بيرون کشيد او . شد

! شـاپور ! شاپور : ھنوز آفتاب کام.ً نزده بود ، احساس کردم صدایی می شنوم که می گفت 

ولـی ھنـوز گـيج و منـگ بـودم ، بـا نفـس ھـای . چشمھایم را گشـودم . بلند شو ! شاپور .... 

چی شده ؟ کمـی ایـن طـرف و آن طـرف را نگـاه ! شاپور : ، گفت ... نرو ... نرو : منقطع گفتم 

  .حا? صبر کن : کردم ، گفتم 

نمی دانـم چـه شـد ؟ : گفتم  دقایقی دیگر گذشت و با تنفس در ھوای آزاد حالم سر جا آمد ،

. فقط یادم می آید که کار می کردم و خوابم برد ، وقتی بيدار شدم دیدم ھمه جا سـبز اسـت 

خسرو وقتی از حال من مطمئن شد وارد کارگاه شد و از داخل در و پنجره ھا را باز کرد و ھوای 

  .ری سبز رفتم آلوده را تخليه کرد ، به این ترتيب من در شبی تيره و سياه به دیدا

  

  شيوه ھای ماندن
ــا  ــی ب ــرون از ســازمان بســيار محــدود شــد ، حت ــا بي ــا ب ــاط م ــدگی مخفــی ، ارتب ــدای زن                  از ابت

خانواده ھای خود فقط ارتباط تلفنی داشتيم ، برای تماس تلفنـی بایـد از تلفـن ھـای عمـومی 

قه به پایـان مـی بـردیم تـا بـه ایـن استفاده می کردیم و مکالمات مان را ظرف کمتر از سه دقي

  .ترتيب محل تماس ردیابی نشود 

در ھمين تماس ھا بود که دریافتم در این مدت ساواک چندین مرتبه به منزل پدر و پـدر خـانمم 

مراجعه کرده و سراغ مرا از آنھا گرفته است ، حتـی یـک مرتبـه سـاواک بـه منـزل پـدر خـانمم 

آنھا سعی کردند با تھدید . ت دستگير و بازداشت کرده بود ھجوم برده و آنھا را برای چند ساع

و ارعاب مادر و پدر خانمم را وادار به اعتراف محل اختفای ما کنند ، ولـی سـرانجام بـی نتيجـه 

  .دست از پا درازتر بازگشتند 

      گاھی در موارد لزوم و گاھی ھم بـرای تمـرین قرارھـایی در کوچـه و خيابـان بـا افـراد سـازمان       

تبادل می شد ... می گذاشتيم ، در این قرارھا اط.عات ، اخبار ، اع.ميه ھا ، جزوات ، کتاب و 

  .، گاھی بحث و صحبت شفاھی نيز می کردیم 

برای رفتن سر قرار سـعی مـی کـردیم کـه از خيابـان ھـای اصـلی اسـتفاده نکنـيم و یـا حتـی 

عبور کنـيم ، اغلـب از کوچـه و خيابـان ھـای ا?مکان در طول آن حرکت نکنيم و تنھا از عرض آن 

فرعی برای این منظور استفاده می شد ، زیرا در خيابان ھـای اصـلی امکـان مواجـه شـدن بـا 

  .نيروھای سواره کميته مشترک وجود داشت 

ریال جایزه تعيين کرده بود ، این  ٠٠٠/٢٥٠کميته مشترک برای زدن ھر چریک مبلغ  ٥٣در سال 

ن کميته انگيزه ای بود که مبارزین و چریک ھا را بکشند و دستگير نکنند ، ما جایزه برای مأموری

  .نيز برای مقابله با این پدیده ، تدابير امنيتی جدیدی به کار بستيم 
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از رفته به داخل کوچته و پس کوچه ھای ابا دارند ، زیرا این ) مأمورین(ما می دانستيم که آنھا 

احتمال داشت به دام بيفتند ، از ایـن رو قرارھـا و م.قـات ھـای اماکن برای آنھا خطرناک بود و 

ضروری خود را در دور افتاده ترین کوچه و پس کوچه ھای قدیمی تھران می گذاشتيم و اغلـب 

  .در این مواقع مسلح بودیم 

در برخی مواقع نيز فقط در طول یک مسير و در یـک زمـان حرکـت مـی کـردیم و بـدون ایـن کـه 

ھر روز بایـد رأس . و یا در جایی بایستيم در طول مسير با ھم مواجه می شدیم منتظر بمانيم 

ساعت معينی روی دیوار ، تيـرک ، دکـه یـا ھـر جـای مشـخص و معينـی بـه اصـط.ح ع.مـت 

  .س.مت می زدیم 

از تيم و رده ھای دیگر سازمان می آمدند و آن را کنترل می کردند ، وجود ایـن ع.مـت نشـانه 

ه چيز مرتب و منظم است و مشکلی وجود ندارد ، اگر ایـن ع.مـت در سـاعت و آن بود که ھم

وقت مقرر در مکان خود دیده نمی شد ، از یک خطر خبر می داد ، در این صورت رده ھـای بـا? 

ساعت تمام ارتباطات خود را با ما قطع و محـل خـود را پـاک کننـد و تغييـر  ٤موظف بودند ظرف 

  .دھند 

  

  خفاشی در آشيانه
ماھی بود که ما در خانه تيمی واقـع در خيابـان زریـن نعـل مسـتقر بـودیم ، روزی مـن  ٥حدود 

متوجه ترددھای مشکوکی در ساختمان مقابل شدم ، مسئله را با حبيـب در ميـان گذاشـتم ، 

  .او نيز به سازمان اط.ع داد ، دستور رسيد که سریع به محل جدیدی تغيير مکان دھيم 

ه ھمسرم محول شـد ، او توانسـت ظـرف مـدت کوتـاھی خانـه ای دیگـر بـا یافتن خانه جدید ب

بـا آمـدن بـه . کوچه مجد تھيه کند ) خرداد ١٥(رعایت مختصات امنيتی در خيابان بوذر جمھری 

خانه جدید ، حبيب به پرویز و خسرو اع.م کرد که رابط خانه تيمی شما دستگير شده و امکان 

   )١. (ید از این تاریخ به بعد شب ھا ھم در ھمين خانه بمانيد لو رفتن شما وجود دارد ، لذا با

_________________________  

آقای احمد بيان می کند که خسرو به او گفته است که بعدھا رابط خود و خانـه تيمـی شـان را در خيابـان دیـده و . ١

  .شوند  حرف حبيب دروغ بوده است و این بھانه ای بوده تا آنھا وارد خانه امن احمد

  

بـه ماھيـت ) مـوجر(در اجاره کردن خانه امن آنچه که اھميـت داشـت بـی تـوجھی صـاحبخانه 

. مستأجرین و افرادی که در آن تردد داشتند و نيز راه ھای فـرار و گریـز آن بـود ، نـه اجـاره بھـا 

خانه مخفی جدید دارای دو اتاق ، ھال ، آشپزخانه و سرویس حمام و دستشویی بود و پنجره 

ای اتاق آن رو به کوچه باز می شد و ما می توانستيم بسياری از ترددھا را زیـر نظـر داشـته ھ

باشيم ، صاحبخانه ھم فردی خوب و مناسب بود که ادعا می کـرد مـدتی طلبـه حـوزه علميـه 

  .بوده است 

 با تغيير مکان در شرایط جدید ?زم بود که من در شغل و کسب ھم تغييری بدھم ، از این رو از

خرید و فروش آھن قراضه دست کشيدم ، با کمـک و مشـورت یکـی از دوسـتان قـدیمی ام در 

  ) .نه آھن قراضه(حزب ملل اس.می به نام احمد روحی وارد بازار آھن شدم 



 ١٦٨

معرفـی کـرد ، البتـه او از دوسـتان  )١(آقای روحی مرا به فردی به نام حاج علی اکبر پور استاد 

، در دیداری که با او داشتم مرا شـناخت ، بعـد بـرای او طـرح قدیمی برادرم محسوب می شد 

مـی : کردم که قصد واسطه گری و د?لی آھن را دارم ، او پـس از مکـث و کمـی فکـر پرسـيد 

ھر دو ، قصد محمـل اسـت ، : خواھی کار کنی یا می خواھی محملی داشته باشی ؟ گفتم 

تاجر در پاساژ جعفری تماس گرفت و مرا سپس او با چند نفر . اگر پولی ھم عاید شد چه بھتر 

  .به عنوان د?ل آھن به آنھا معرفی و توصيه کرد 

_____________________________  

در تھـران متولـد شـد ، او در  ١٣٠٨فرزند غ.م علی در سال ) استاد حسينعلی کاشی(حاج علی اکبر پور استاد . ١

ی کـه از اعضـای ھيئـت ھـای مؤتلفـه محسـوب مـی شـود در تـاریخ بازار تھران از واسطين بزرگ آھـن آ?ت بـود ، رو

به اتھام تحریک مغازه داران و بازاریان نسبت به بستن مغازه ھـای خـود و شـروع اعتصـاب و تعطيلـی بـازار  ١٣/٧/٤٢

او در تـاریخ . پس از یک روز بازداشت آزاد شـد و ھمچنـان فعاليـت ھـای مبـارزاتی خـود را پـی گرفـت . دستگير شد 

دوباره به اتھام اقدام عليه امنيت کشور دستگير و به دو سال زندان محکوم شد ، او پـس از آزادی ھمـواره  ٢٦/٣/٤٥

به دليل ارتباط با شھيد انـدرزگو دسـتگير و روانـه زنـدان  ٥٧شھریور ماه سال  ٥تحت مراقبت ساواک بود ، وی باز در 

  .آزاد شد  ١٥/٨/٥٧شد و در 

  

ند روزی در نزد وی شروع به شناخت مشخصات آھن ھا کردم ، چند من قبل از شروع به کار چ

کاتالوگ مربوط را نيز دیدم ، ورود به این کار به خاطر کم تجربگی ، فقدان وقت کـافی و شـرایط 

بازار برای من سودی نداشت ، ولی به عنوان یک محمل و پوشش بھانه خوبی بود ، شاید اگر 

بيشتری را به این کار اختصاص مـی دادم موفقيـت ھـای  من از کارھای سازمان کاسته و وقت

  .خوبی به دست می آوردم 

پس از مدتی حبيب از ما جدا شد و فردی با نام مستعار ایرج جای او را گرفت ، ایرج گفـت کـه 

حبيب برای انجام مأموریتی از شما جدا شده و از این به بعد من رابط شما با سازمان ھسـتم 

ه ھـای افراطـی بـود ، او معتقـد بـود کـه مـی تـوان از ھـر وسـيله ای بـرای ایرج فردی با دیدگا

  . استيفای حقوق از دست رفته استفاده کرد ، حتی از سرقت و یا ھر عمل دیگر 

از سرقت ھای کوچک و جزئی از فروشگاه ھـای کوچـک تـا سـرقت ھـای بـزرگ چـون سـرقت 

نی ھا را مجاز می دانسـت و تمـام اتومبيل ، او حتی ربودن قاشق ، چنگال و بشقاب از ميھما

  . اینھا را به عنوان مصادره انق.بی تعبير می کرد و آن را مایه بقا و دوام سازمان می شمرد 

با توجيھات او ما حاضر شدیم از یکی از دو تخته فرشی که جھاز خـانمم بـود و در خانـه تيمـی 

د مطلع شدیم آن را به خانه خودمان استفاده می شد چشم پوشی کنيم و به آنھا بدھيم ، بع

  .مخفی تقی شھرام در شمال تھران انتقال دادھاند 

را .... با آمدن ایرج کار جعل اسناد به کارھای قبلی ما اضافه شد ، ما شناسنامه ، پاسپورت و 

جعل می کردیم ، البته این جعل آمـاتوری بـود ، برخـی مواقـع سـازمان تعـدادی شناسـنامه و 

داد و ما فقط عکس ھای آنھا را با مھارت جدا کرده و عکس دیگری الصـاق پاسپورت به ما می 

  .و ممھور می کردیم یا شماره آن را عوض می کردیم 

ایرج گاھی قبل از ظھر به خانه ما می آمد و تـا پـس از مغـرب آنجـا مـی مانـد ، ولـی مـا نمـزا 

مــئن شــدم کــه نمــاز                خوانــدنش را نمــی دیــدیم ، چنــد بــار کــام.ً او را تحــت نظــر گــرفتم و مط



 ١٦٩

! نمی خواند ، لذا چند بار به او تذکر دادم که چرا نماز نمی خوانی ؟ او می گفـت کـه خوانـدم 

حتماً شما ندیدیـد ، حـا? کـه ایـن طـور مـی گـویی ، مسـئله ای نيسـت قضـایش را بـه جـای              

ان معتقدی است ، ما ایجاد شـک چه مسلم! عجب : می آورم ، در ابتدا من در دل می گفتم 

  .می کنيم ولی او اع.م می کند که دوباره می خواند 

تکرار این صحنه ھا شک ما را برانگيخت و رفته رفته بر فریبکـاری ھـا و عـدم صـداقت او اعتقـاد 

یافتيم ، یک روز برای پيگيری کاری کت مرا پوشيد و بيرون رفت ، فردا که بازگشت دیـدم کـارت 

ای حاوی عکس و مشخصات او در جيب من است ، و بـه ایـن ترتيـب نـام واقعـی او  گواھينامه

  )١. (برای من افشا شد 

_____________________________  

  .اسم واقعی این فرد در واحد تاریخ شفاھی دفتر ادبيات انق.ب اس.می مکتوب و مکتوم است . ١

  

گری بيابيم ، باز ھم با تـ.ش شـاپورزاده بعد از مدتی از سازمان دستور رسيد که خانه امی دی

برای ایـن منظـور اجـاره شـد ، صـاحب آنجـا ) خانه امن دوم(خانه ای در خيابان سب.ن جنوبی 

  .فردی عادی و خوش مشرب به نام داداش زاده بود 

ھنگامی که من ، خسرو و پرویز در کارگاھی کام.ً غير بھداشتی و خطرناک عرق ریـزان بـرای 

د منفجره تھيـه مـی کـردیم ، ایـرج بـه خانـه مـا مراجعـه و بحـث ھـای طـو?نی بـا سازمان موا

ھمسرم طرح مـی کـرد ، از جملـه ایـن کـه شـما مقـداری از نظـر مبـارزاتی از شـوھرت عقـب 

  .ھستی ، ولی از نظر اعتقادی در سطح با?یی قرار داری 

و ھمسـر توسـت ، تو یک زن آزاده ای و نباید وابسته به شوھرت باشی ، درسـت اسـت کـه ا

ولی تبعيت تو از او باید تنھا در مسائل زناشویی باشد ، نه مسائل سياسی و اجتمـاعی ، تـو 

خواندن کتاب ھا از نظر اط.عات سياسی خود را غنی کنی ، مبارزه نشيب و فراز زیادی  ید بابا

متکـی دارد و شاید در این راه ھمسرت شھيد شود ، در این صورت اگر تو شخصيت مستقل و 

به خود نداشته باشی ، آسيب خواھی دید و دیگر نمی توانی مبارزه و راه او را ادامـه دھـی ، 

  ....در عين این که راه بازگشتی نيز برایت وجود ندارد و 

البته من ھميشه و به خصوص قبل از این توطئه با فاطمه خيلی بحث می کردم و از خاطرات و 

نسبت به مسائلی که در پيش است آماده کنم ، کتاب ھای  تجربياتم برایش می گفتم تا او را

زیادی را ھم برای مطالعه به او توصيه می کردم و ھيچگاه محدودیتی برای اظھار و ارائه نظر او 

  .قائل نشدم و ھميشه درصدد رشد و غنای فکری او بودم 

که او را در بسياری با گذشت زمان به تدریج تغييراتی در ھمسرم می دیدم ، ایرج توانسته بود 

از نظرھا با خود ھم فکر و ھم نظر کند ، گاھی مخالفت ھای صریحی از او در مقابل نظـر خـود 

مــی دیــدیم ، ولــی از آن اســتقبال مــی کــردم ، زیــرا آن را نشــانه رشــد و تکــوین شخصــيت او             

  .می دانستم 

ام شروع به مکيدن خـون از رگھـای ایرج چون یک خفاش به آشيانه زندگی ما وارد شد و آرام آر

حيات آن کرد ، فاطمه حرف ھای بادکنکی و تو خالی آنھا را در باور خود تقویت کرد و بـا گـرفتن 

  . مسئوليت ھای کاذب و کار آموزشی رفته رفته شخصيت دیگری یافت 



 ١٧٠

  خانه یابی شاپورزاده
ی مھربـان و ھمسـری ھمـراه زنی کام.ً معتقد ، مذھبی و یـار) شاپورزاده(فاطمه فرتوک زاده 

بود ، من در مدتی که با او زندگی کردم انگيزه ای جز اعتقاد و دیانت در این راه از او ندیدم ، او 

داوطلبانه پذیرفت که ھمراه من به جریان مبارزه بپيوندد و زندگی مخفی را برگزیند ، او سـعی 

  .داشت که در جلسات خارج از موضع و نظر من حرکت نکند 

او گاھی که به بيرون از خانه می رفت می خواستم که اسلحه ای با خود بـه ھمـراه ببـرد ، از 

مــی گفــت کــه مــن بایــد حواســم بــه چــادرم باشــد و آن را حفــظ کــنم ،         . ولــی نمــی پــذیرفت 

نمی توانم با دست ھایم ھم اسلحه حمل کنم و ھم چادر بگيرم ، به ھر حال او در این مسير 

  .مطالعه کتب بسيار و حضور در ک.س ھا و جلسات رشد فکری نمود پيش رفت و با 

در مدتی که ما سخت ت.ش و کار می کردیم ھمسرم خيلی فداکاری کرد ، او تمام امور رفـت 

و روب خانه و نگھداری بچه ھا را به عھده داشت و از خـود در یـافتن خـانم امـن لياقـت خـوبی 

زیادی خانه امن و مخفی برای سایر تيم ھا فراھم کـرد  نشان داد ، او به دستور سازمان تعداد

  .، این امر او را صاحب تجربه خوبی کرد 

وی برای یافتن خانه مخفی یکی از دو قلوھا را به بغل گرفته و راھی کوچه و خيابان می شـد 

 ، درھای خانه ھا را به بھانه تعویض لباس بجه یا نوشاندن آب به او می زد ، بعد بـا صـاحب آن

  . خانه سر صحبت را باز می کرد و سپس سراغ خانه اجاره ای را می گرفت 

صاحب آن خانه یا خودش خانه و اتاق خالی داشت یا کس دیگری را معرفی می کـرد ، جالـب 

این که بر سر این کار گاھی بچه ھای ما سرما می خوردند و مریض می شدند ، فاطمه تمـام 

  .انگيزه قوی و الھی اش تحمل می کرد این سختی ھا و مصائب را به خاطر 

علت این نوع خانه یابی بدون مراجعه به بنگاه ھا و آژانـس ھـای اجـاره امـ.ک، د?یـل امنيتـی 

داشت ، زیرا در آن زمان این بنگاه ھا از صورت قرارداد تنظيمی نسخه ای رونوشـت تھيـه و بـه 

با ساواک با موظف کـردن بنگـاه ھـا ک.نتری ھا در اقدامی ھماھنگ . ک.نتری ارائه می کردند 

به این اقدام درصدد بودند که مبارزین و چریک ھـا را در خانـه ھـای تيمـی و امـن شناسـایی و 

  .دستگير کنند 

سازمان با مشاھده توفيق فاطمه در امر خانه یـابی او را بـرای انتقـال تجربيـات بـه تـدریس در 

گفت که سازمان آموزش خانه یابی برای  ک.س ھای سایر تيم ھا فرا خواند ، فاطمه خود می

  .افراد را در ده خانه تيمی به او سپرده است و این مسئله برایش خيلی مھم بود 

نقش دو قلوھا در یافتن خانه ھا خيلی مھم بود ، توھمـات و شـک ھـایی را کـه ممکـن بـود از 

ن راه به دفعات مریض آنھا در ای. سوی سایر افراد جامعه به ھمراه داشته باشد ، رفع می کرد 

شدند ، حتی دخترھا و پسرھای جوان بچه ھای مـا را بـر مـی داشـتند و بـه نشـانه ایـن کـه 

متأھل ھستند به جستجوی خانه می پرداختند و به عبارتی آنچه را که نظری آموخته بودند در 

  .عمل تجربه می کردند 

قتـی برگشـتند دیـدم دسـت او سـوخته به یاد دارم آنھا یک مرتبه مریم را با خود برده بودند ، و

است ، گویا ھنگام صرف ناھار بچه دستش را داخل آبگوشت می کند و آنھا دستپاچه شـده و 
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نمی توانند برای او کاری بکنند ، زیرا بچه داری نمـی دانسـتند ، مـن بـا دیـدن دسـت سـوخته 

  .مریم ناراحت شده و از آنھا انتقاد کردم 

ازمان فاطمه به تدریج از من فاصله گرفت ، سازمان به طور جـد با شروع کيدھا و ترفندھای س

بحث استق.ل شخصيتی ، نظری و فکری او را دنبـال مـی کـرد و بـر ایـن نظـر کـه در مبـارزه و 

  .تشکي.ت فرقی بين زن و مرد نيست ، پای می فشرد 

و شـکوفایی  فاطمه نيز با جایگاه و موقعيت جدید باور کرد که ایـن شـيوه عمـل تنھـا راه ترقـی

فکری اوست ، او که تحصي.تش در حد ابتـدایی بـود بـا قـرار گـرفتن در ایـن گردونـه شخصـيت 

  .کاذبی یافت و صدماتی خورد که دیگر امکان جبران آن نبود 

سازمان برای عملی ساختن برنامه و ھدف شوم خود برای افرادی مثل من طرحی را ارائه کرد 

زندگی و فعاليـت " برادرھا " در تيمی جداگانه از تيم " خواھرھا " که به تبع آن باید به اصط.ح 

کنند ، ھدف آشکار این طرح فاصله انداختن بين افراد متأھل سازمان با ھمسران شـان بـود تـا 

به این طریق کانون ھای زندگی آنھا را از ھم بپاشد ، با از بين رفتن قيد و بندھای خانوادگی و 

از شخصـيت واقعـی مـی توانسـتند از آنھـا جھـت اھـداف خـود زناشویی و پس از تھی شـدن 

  .استفاده کنند 

من که در آن شرایط با دیدی اعتقادی و با ایمان سليم به این افعال و طرح ھا می نگریسـتم ، 

با رفتن فاطمه به این خانه ھا موافقت کردم و پذیرفتم که او فقط به طور محدود به آنجاھا رفت 

  .ترتيب فاطمه سرپرستی دو خانه تيمی را به عھده گرفت و آمد کند ، به این 

بعد از تغيير ایدئولوژی سازمان ھم اوضـاع معکـوس شـد ، مـن در خانـه مـی مانـدم و بـه امـور 

داخلی خانه و بچه می رسيدم و فاطمه برای کار و فعاليـت بيـرون مـی رفـت ، گـاھی او چنـد 

           چ نمـی گفـت کـه کجـا بـوده و اگـر ھـمشب به خانه نمی آمد و اگر از او نمـی پرسـيدم ، ھـي

  .می پرسيدم جواب سر با? ، مبھم و نامشخص می داد 

مث.ً می گفت که برای مقداری از بچه ھا کـ.س داشـته اسـت ، چنـين رفتارھـایی ناشـی از 

خواسته سازمان بود ، سازمان به او اجازه اط.ع و افشای فعاليت ھا و ارتباطـاتش را در سـایر 

ه ھای تيمی نمی داد ، من زمانی متوجه خياثت ھدف و نيت سازمان شدم کـه دیگـر دیـر خان

  ....شده بود و بر این ھمه مصيبت راھش نداشتم جز صبر 

  

  ترورھا و تغييرھا
متر چادر مشکی را از طرف سازمان به ما ابـ.غ  ٧ایرج دستور تھيه  ٥٣در اواخر زمستان سال 

متر ؟ چاردھـا معمـو?ً یـک قـواره ای  ٧ه چادر برای چه ؟ و چرا کرد ، برای ما جای سؤال بود ک

خریداری می شدند ، به ھر حال به سختی ما چادری در این انـدازه بـرای آنھـا تھيـه ) متری٦(

  .کردیم 

بـه شـرح تـرور  ٢١چند روز بعد اع.ميه ای برای چاپ و تکثير به ما دادنـد ، در اع.ميـه شـماره 

پرداخته شده بود ، ترور توسط شھيد مرتضی صمدیه لباف و چند نفر  انق.بی سرتيپ زندی پور

دیگر از اعضای سازمان طراحی شده و صورت گرفته بود ، صمدیه قد بلندی داشت و دریـافتيم 

  .متری برای استفاده در جریان ترور بوده است  ٧که چادر 
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فضل هللا المجاھدین " آیه نکته ای در این اع.ميه توجه مرا به خود جلب کرد و آن کوچک شدن 

بر با?ی آرم سازمان بود ، ابتدا کمی شک کرده و به فکر فرو رفتم " علی القاعدین اجراً عظيماً 

و اما بعد حمل بر صحت کرده و برای خود توجيه کردم که شاید از نظر ھنری و گرافيکی و فنی 

  .این ترتيب و شکل زیبنده تر و نافذتر است 

خبر شھادت مجيد شریف واقفی را شنيدم ، ما او را به ) ٥٤(ماه سال بعد  در نيمه اردیبھشت

و ع.قه داشتيم ، عنوان یک رھبر انق.بی مسلمان می شناختيم و نسبت به او بسيار احترام 

از خبر فقدانش بسيار متأثر شدیم ، مرگ او و خبرھایی که در این زمينه می رسيد بسيار ضـد 

ده ای را بر می انگيخت ، احساس می کردم که حـوادث نـاگواری و نقيض بود و شک ھر شنون

در شرف وقوع است ، مرگ مجيد این احساس و ابھامات را نسبت به فضای موجود دو چنـدان 

  ) ١(.کرد 

_________________________  

رضـا رضـایی ، و شـھادت  ٥٢پس از دستگيری تعدادی از کادرھای مرکزی سازمان مانند کـاظم ذوا?نـوار در سـال . ١

 ٥٣کادر مرکزی سازمان در اختيار محمد تقی شھرام ، بھرام آرام و مجيد شریف واقفی قرار گرفـت ، در اواخـر سـال 

به خاطر ایده ھـای انحرافـی شـھرام و آرام بـين آنھـا اخت.فـی ایجـاد مـی شـود ، شـریف واقفـی کـه بـا ایـده ھـای 

  .ی طرد می شود مارکسيستی آن دو به شدت مخالف بوده از کادر مرکز

بر مواضع اس.می خود بـرای سـران مارکسيسـت گـران ) حسين(اصرار مجيد شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف 

می آید ، از این رو به آنھا ھشدار می دھند ، مجيد نيز در ایـن ميـان شـروع بـه جمـع کـردن ھـواداران خـود و تھيـه و 

به کادر رھبری اکثریت گزارش مـی ) ھمسر مجيد(ي. زمردیان تأمين س.ح می کند ، اخبار فعاليت ھای وی توسط ل

شود ، آنھا برای مقابله او و مرتضی را سر قرار احضار می کنند ، بھـرام آرام ، وحيـد افراختـه ، محسـن خاموشـی و 

  . د اردیبھشت ماه در خيابان آب منگل به دام انداخته و با آنھا درگير می شون ١٥حسين سياه ک.ه این دو را در 

کيلـومتری  ١٨در نتيجه سيد مجيد شریف واقفی در ھمان جا شھيد می شـود ، افـراد خـود فروختـه جسـد او را بـه 

جاده مسگرآباد برده و آن را منفجر کرده و می سوزانند تا ھویت وی شناسایی نشود ، مرتضی صمدیه لباف در ایـن 

شود ، بعد توسط برادرش برای مداوا به بيمارستان  درگيری با اصابت گلوله ای زخمی می شود و موفق به فرار می

بھمـن  ٤سينا منتقل می شود ، در نتيجه ساواک او را یافته و به بند می کشد ، سرانجام این انق.بی مسـلمان در 

  .در ميدان تير چيتگر تيرباران و شھيد می شود  ٥٤ماه سال 

  

وشـی دو تـن از اعضـای سـازمان در آخرین روز اردیبھشت مـاه ، وحيـد افراختـه و محسـن خام

ایـرج بـی فـوت وقـت اط.عيـه  )١.(مجاھدین خلق دست به تـرور دو مستشـار آمریکـایی زدنـد 

مربوط به این عمليات ترور را برای تکثير نزد مـا آورد ، بـه محـض  ٢٢نظامی شماره _ سياسی 

   )١٧د شماره سن. (رؤیت اط.عيه جا خوردم ، آیه قرآن از با?ی آرم سازمان حذف شده بود 

_________________________  

 ١٣٥٤اردیبھشـت  ٣١دقيقـه روز چھارشـنبه  ٤٠و  ٦سرھنگ شفر جویز و سرھنگ دوم جـک ترنرویـل در سـاعت . ١

  .ترور شدند 

  

آنچه را که می دیدم باور نمی کردم ، عرق سردی بر پيشانيم نشست ، دقایق زیادی را گـيج 

راد گـروه نيـز در تحيـر و تعجـب بودنـد ، پـس از بحـث و و منگ در سـکوت سـر کـردم ، بقيـه افـ

مشورت به این نتيجه رسيدیم که آنھا فراموش کرده اند آیه را در آرم سازمان لحاظ کنند ، پس 

  .ما ھم آن را تکثير نمی کنيم 



 ١٧٣

صبح روز بعد سر قرار رفتم ، ایرج اع.ميه ھای تکثير شده را خواست ، به او گفتم کـه نـزدیم ، 

. به خـاطر ایـن کـه فرامـوش کـرده ایـد آیـه را در آرم بياوریـد : چرا ؟ گفتم : انيت پرسيد با عصب

! به شما ارتباطی ندارد ، شما باید فقط دستور را اجرا می کردید: قيافه او رد ھم شد و داد زد 

  ....شما حق اظھار و اعمال نظر نداشتيد 

خـواھيم کـرد و ھـيچ کـاری دیگـری ھـم مـا بـدون آیـه آن را تکثيـر ن! نـه : قرص و محکم گفـتم 

او کـه سرسـختی و اصـرار . نخواھيم کرد و اص.ً بودن ما در سازمان به خاطر ھمين آیه اسـت 

شما باید فقط دستور را اجرا می کردید ، حتمـاً ! شاپور : مرا دید موضع خود را نرم کرد و گفت 

  ! دليلی داشته است که آیه را نزده اند 

ــا زیرکــی و از روی فریــب گفــت  چــه دليلــی ؟: گفــتم  ایــن اط.عيــه بــرای تــرور ! شــاپور : او ب

مستشاران آمریکایی است و چون ما قصد داریم آن را بـه داخـل سـفارتخانه ھـای کشـورھای 

بيگانه و کافر بيندازیم ، درست نبود که آیه زیر دست و پای آنھا ریخته شود و اجنبی پا روی آیه 

  ! بگذارد 

تقاعد کرد ، ولی ھنوز در دل نسبت به آن شک داشتم ، از آنجا آمدم و فریـب توجيح ایرج مرا م

ایرج را برای بقيه افراد تيم توضيح دادم ، آنھا ھم توجيه او را پذیرفتند و شروع به تکثير اط.عيه 

  . کردیم 

در روزھای آینده ابرھای ابھام کنار رفت و ھمه چيز روشن شد ، ثابت شد کـه آنچـه در دل بـه 

ن شک داشتم چيزی جز یک واقعيت تلخ نبود ، تمام این تغييرات و حرکت ھـا زمينـه ای بـرای آ

  .و الحاد بود .... بروز یک توطئه و ھدف شوم و آغاز یک انحراف بزرگ 

  

  کودتای تغيير ایدئولوژی
قبل از ترور سرتيپ زندی پور ، ایرج از طرف سازمان به من ابـ.غ کـرد کـه بـرای کسـب و کـارم 

پـس از کمـی . زه ای مستقل تھيـه کـنم ، تـا محملـی بـرای فعاليـت ھـایم داشـته باشـم مغا

ھـزار تومـان  ١٧جستجو مغازه ای در پاساژ دو طبقه کویر واقع در چراغ بـرق یـافتم و بـه مبلـغ 

  .تومان کرایه در ماه اجاره کردم  ٢٠٠رھن و 

ارتيشن آن را بـه دو قسـمت متر مربع مساحت داشت ، به توصيه ایرج با پ ١٥این مغازه حدود 

کردم ، قسمت جلـویی دفتـر کسـب و کـار و قسـمت عقبـی را نيـز بـرای کارھـای شخصـی و 

  . سازمانی و تشکي.تی اختصاص دادم 

سپس برای آنجا چند مبل و صندلی دست دوم تھيه کردم ، مقداری ھم نبشی آھن ، پروفيل 

و نمـای فروشـگاه آھـن را پيـدا کنـد ، بـه  و ميلگرد با کمک حاج آقا پوراستاد تھيه کردم تا رنـگ

راستی که بعد از آن دیگر من نه جنس خریدم و از آنچه ھم که داشتم نه چيزی فروختم و تنھا 

  .کارکرد مھم این مغازه پوشش فعاليت ھای سازمانی ام بود 

ن پاساژ کویر دو دھنه بود که یکی از دھنه ھا به طرف خيابان سيروس و دیگری به طرف خيابـا

باز می شد ، در جنب و مقابل مغازه ما چند مغازه دیگر از جمله یک مغازه ) اميرکبير(چراغ برق 

خياطی وجود داشت ، من مدتی به آنجا آمد و شد کردم و چند نفر از مغازه داران آنجا از جمله 

  .صاحب مغازه خياطی مرا شناختند ، ولی به روی خود نمی آوردند 
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مـد اکبـری مـی شـاختند ، مـدتی بعـد از تـرور زنـدی پـور و قبـل از تـرور در آنجا مـرا بـه نـام اح

مستشاران آمریکایی ایرج آمد و کليد مغازه را از من گرفت و گفت دیگر نيازی نيست که تـو بـه 

  .آنجا بروی 

آنچه که بعد از تحویل کليد مغازه اتفاق افتاد جای تأمل بسيار دارد ، ایرج کليد را در اختيار تقی 

قرار داد ، او و یک دختر جوان به آنجا آمد و شد کـرده و شـب ھـا در آنجـا مسـتقر مـی  شھرام

شدند ، سرایدار پاساژ می گفت که عصرھا دختر خانمی از سمت خيابان سيروس وارد پاساژ 

تقـی (شده و به مغازه اکبری می رفت و شب کـه ھمـه مغـازه ھـا تعطيـل مـی شـدند ، آنھـا 

  .ا ترک نمی کردند آنجا ر) شھرام و دختر جوان

سرایدار می گفت که من به وضعيت آنھا مشکوک شدم ، چند بار به جلو مغـازه رفـتم و دیـدم 

که در مغازه قفل است ، ولی چراغـی در آن روشـن اسـت ، فـردای آن روز وقتـی از مغـازه دار 

  .د علت را سؤال کردم ، جواب می داد که حتماً چراغ از غروب روشن مانده بو) تقی شھرام(

ولی حقيقت امر دیگری بـود ، تقـی شـھرام و آن دختـر جـوان شـب ھـا در آنجـا مـی ماندنـد و 

  .شھرام در آنجا جزوه تغيير ایدئولوژی سازمان را می نوشت 

جزوه ای دست نویس که ھر کس آن را می دید و کمی با خط شھرام آشنا بود می فھميد که 

ی تبدیل شده بود تـا تقـی شـھرام بتوانـد بـا دست خط اوست ، این مغازه به مکان امن و آرام

  .فراغ خاطر و با استفاده از ھر نوع امکانات دست به نگارش جزوه تغيير ایدئولوژی بزند 

به ھر حال سرایدار پاساژ که ھر روز بيش از پيش به اوضاع مشکوک می شود ، شبی پس از 

از روی فراموشـی در مغـازه  رفتن سایر کاسب ھا به طرف مغازه مـی رود ، گویـا بـه اشـتباه و

  .قفل نبوده است ، در را باز کرده و داخل مغازه می شود 

اینجا شھر نو باز کرده اید : ...تقی شھرام را با آن دختر می بيند ، شروع به داد و بيداد می کند

تقی شھرام کـه از نظـر جسـمی قـوی ! .... بی حياھا .... اینجا مغازه است ، احترام دارد .... 

کل بود ، با مشت به دھان پيرمرد سرایدار می کوبد ، پيرمرد برای شـکایت از آنھـا مغـازه را ھي

ترک می کند و به ک.نتری می رود و به فکرش نمی رسد که در پاساژ را از بيرون قفل کند و یا 

  .کسی را برای مواظبت در آنجا بگذارد 

باز و آشفته مواجه مـی شـوند ، آنھـا بـا وقتی مأمورین ک.نتری از راه می رسند ، با مغازه ای 

به این . دیدن کاغذ پاره و دست نوشته ھا و آرم سازمان موضوع را به ساواک اط.ع می دھند 

ترتيب ساواک اولين مرکزی اسـت کـه از تغييـرات بنيـانی در ایـدئولوژی و مـرام سـازمان مطلـع           

  . می شود 

يغات عليه این سازمان می کند که البته سـایر گـروه ھـا از آن رو بعد از این کشف شروع به تبل

چون از این حرکت انحرافی تا زمان اع.ن تغيير مواضـع و ایـدئولوژی اطـ.ع نداشـتند ، تبليغـات 

  .ساواک را فریبکارانه و از روی بغض تعریف می کنند 

  

  

  



 ١٧٥

زه مراجعـه نکـرد و خياطی که آنجا بود بعدھا تعریف کرد پس از این واقعه دیگر کسی به آن مغا

   )١(. آنجا تا مدت ھا خالی بود 

______________________________  

عامل دستگيری تقی شـھرام بـود ، احمـد در  ٥٨دوست خياط آقای احمد بعد از پيروزی انق.ب اس.می رد سال . ١

بـود تقـی شـھرام باعـث جوان بلند قد و از دوستان مـن بـود ، شـنيده این خياط : قسمتی از خاطرات خود می گوید 

قتل زن من است ، در ميدان توحيد شـھرام را ھمـراه دو زن مـی بينـد ، جلـو مـی رود و مـی گویـد تـو تقـی شـھرام 

ولی دوست خياط دست انداخته و او را در بغل مـی گيـرد تـا فـرار ! شھرام جا می خورد و می گوید که نه ! ھستی 

او . کنند که آقا چرا مزاحمـت ایجـاد مـی کنـی ؟ اشـتباه گرفتـه ای  نکند ، شھرام و دو زن ھمراھش داد و بيداد می

  . من اشتباه نمی کنم ! نه : می گوید 

چرا اذیت می کنـی ، اشـتباه گرفتـه ای دیگـر ولـش کـن ، ! مردم دورادور او جمع می شوند و می گویند که خب آقا 

من با این کـاری نـدارم ، ! مردم ! وید که بابا دراین بين دو زن محافظ تقی شھرام فرار می کنند ، دوست خياط می گ

دوسـت ! من تقی شھرام نيستم ، آقا ول کـن ببيـنم ، کثافـت : فقط او را تا کميته می برم ، تقی شھرام می گوید 

اگر ھم بـود کـه خـب ! من می گوید که من این آدم را تا دم کميته می بردم ، اگر نبود ھمانجا پایش را ماچ می کنم 

  . می کنند ، او قاتل زن یکی از دوستانم است دستگيرش 

در این گير و دار باجناق و پدر زن آن دوست از راه می رسند و بـه او کمـک مـی کننـد و شـھرام را بـه کميتـه انقـ.ب 

اس.می منطقه می برند و در اتاقی در طبقه سوم نگه می دارند ، بعد به کميته مرکز تلفن مـی زننـد و مـی گوینـد 

بدویـد : گرفته اند و می گویند تقی شھرام است و مشخصاتش را می دھند ، از کميتـه مرکـز مـی گوینـد  یک نفر را

            ا?ن خــودش را از پنجــره بــه پــایين پــرت مــی کنــد و مــی کشــد ، شــما بــی خــود او را در آن طبقــه نگــه ! بگيریــدش 

  . داشته اید ، مواظب باشيد که ما آمدیم 

  

، ایـرج جلسـه ای اضـطراری و           ٥٤مستشـاران آمریکـایی در خـرداد مـاه  یک ھفته بعـد از تـرور

علـت اصـلی : فوق العاده در خانه تيمی ما تشکيل داد ، او پس از کمی مقدمـه چينـی گفـت 

این که ما آیه قرآن را از با?ی آرم سازمان حذف کرده ایم این بود که ما تغيير مواضع ایدئولوژیک            

  . یم داده ا

بلـه ، مـا تغييـر : یعنـی چـه ؟ گفـت : من ناگھان از جای خود بلند شدم و بـا عصـبانيت گفـتم 

ایدئولوژی داده و مارکسيست را به عنوان ایدئولوژی برتر و مسلط پذیرفته ایم ، راه ھای رفته و 

و شيوه ھای قبلی به ما ثابت کرد که اشکال اساسی در کارمان وجود دارد و پس از مطالعـات 

بررسی ھای عميق و کارشناسـانه بـه ایـن نتيجـه رسـيدیم کـه اسـ.م نمـی توانـد جوابگـوی 

  ....نيازھای ما باشد و تنھا مارکسيسم است که علم مبارزه است و 

ایرج این صحبت ھا را مسلسل وار طرح می کرد و با ادای ھر کلمـه گـویی گلولـه ای بـه قلـب 

می بست ، عرق سردی بر پيشانيم نشست ،  من شليک می کرد و بی امان به سویم رگبار

چھـره ام رنگارنــگ مـی شــد ، بـدنم ســرد شـده و دنــدانھایم بـه ھــم مـی خــرود ، دیگـر ھــيچ                 

  .نمی دیدم و نمی شنيدم  ، تمام صداھا برایم گنگ بود 

احساس می کردم که با شتاب و در حالتی معلق در چاھی سياه و تاریک و بی پایـان سـقوط 

می کنم ، به معنای واقعی کلمه احساس غبن و زیان می کردم ، می اندیشيدم کـه مصـداق 

بارز خسرالدنيا و ا?خره ھستم ، یک دفعه تمام زندگی مبارزاتی و زندان و شکنجه ھـایم را در 

  .ذھن مرور کردم 
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در پـيش  ھمـه... نماز نخواندن آنھا ، سخنان بی ریشه و بی مایه شان ، آرم بدون آیه قـرآن و 

در گوشه ای از اتاق قدم می زدم ، خون خونم را می خورد ، ھمه چيـز را . رویم رژه می رفتند 

پایان یافته می دیدم ، گویی که به ته دره ای عميق پرت شده ام و به پایان دنيا رسيده ام ، با 

دم و راه رفتن تند کمی بر خود مسلط شدم و افکار مغشوش و متشتت خود را جمع و جـور کـر

  .به طرف جمع بازگشتم 

ایرج که چنين عکس العملی را از من توقـع نداشـت ، کمـی ترسـيد و جابجـا شـد ، دیـدم کـه 

چـرا ؟ مگـر : اش به ایرج گفتم خسرو ، پرویز و شاپورزاده نيز در سکوت مطلق ھستند ، با پرخ

کنـی ، دسـتور از  بایـد کمـی صـبر! شاپور : می توانيد ؟ ایرج که جا خورده بود با احتياط گفت 

  ....با?ی سازمان است و 

باز دگرگون شدم ، در یـک لحظـه تصـميم گـرفتم کـه از آبـروی اسـ.م دفـاع کـنم ، نشسـتم و          

شـما مـا را ! ... دستور ما دستور اس.م است ! چه دستوری ؟! چه صبری ؟! بی خود : گفتم 

فریبی کار را به اینجا کشيدید ، شما از  گول زدید ، خيانت کردید ، خائن ھستيد ، شما با ظاھر

  .امکانات مسلمان ھا استفاده کرده و بعد به آنھا خيانت کردید 

حتی ا?ن ھم شما از کمک ھای بازاری ھا و مسلمان ھا سر پایيد ، شما چطور جـرأت کردیـد 

مواضـع  که این کار را بکنيد ؟ چھـار تـا جـوان تـازه بـه دوران رسـيده آمدیـد بـرای خودتـان تغييـر

شــما چــه کــاره ایــد کــه از طــرف ھمــه تصــميم                    ! ایــدئولوژیک طــرح کــرده ایــد ، غلــط کــرده ایــد 

  .... گرفته اید 

من که مـدت ھـا در زنـدان بـودم ، معنـای تغييـر ایـدئولوژی و مارکسيسـت شـدن را بـه وضـوح        

افته می دیدم ، شروع کردم به دست می دانستم ، از این رو و در حالی که ھمه چيز را پایان ی

و پا زدن در این دریای مواج افکار و اندیشه ھا ، با آخـرین نفـس ھـا ، ایـرج را کـه از نـاراحتی و 

تو ا?ن عصبانی ھستی ، بحث بی ! شاپور : عکس العمل تند و شدید من واخورده بود ، گفت 

  .ه با? انتقال می دھم فایده است و من نمی توانم با تو صحبت کنم ، اعتراضت را ب

او کتاب تغيير ایدئولوژی را بين افراد تقسيم کرد و با شتاب خانه را ترک کرد ، خسرو و پرویز نيز 

مانند من ناراحت بودند ، ولی شاپورزاده سکوت کرده بود و موضع و حالت خاصـی از خـود بـروز 

پرسـيدم کـه چـه اتفـاقی            نمی داد ، این بر آزردگـی و نـاراحتی مـن مـی افـزود ، از خـود مـی 

  ....افتاده ؟ چرا فاطمه ساکت است ؟ 

از تصور این که فاطمه از قبل از این جریان خبر داشته و آن را پذیرفته باشد مـی ترسـيدم و بـه 

شدت می لرزیدم ، ساعتی گذشت ، کتاب را برداشته و شروع به خواندن آن کردم ، برای من 

ود ، من به خاطر خدا و اس.م قيام کرده ام و حـال بایـد بـه خـاطر اینھـا مصيبتی با?تر از این نب

  .دست از اس.م برداشته و مارکسيست شوم 

احمـد چـه شـد آن ھمـه زنـدان ؟ شـھادت : ھمه چيز را از دست رفته می دیدم ، مـی گفـتم 

محمد مفيدی و باقر عباسی ؟ چـه شـد آن ھمـه شـکنجه و آزار ؟ چـه شـد آن ھمـه تبعيـد و 

  .....مان و دربدری ؟ چه شد آرمان و ایده آلی که دنبالش بودی ؟ چه شد ؟ حر
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  دیداری پشت پرده با تقی شھرام
نمی دانستم که چرا فاطمه در برابر این تغيير از خود واکنشی نشان نمی دھـد و ایـن سـخت 

ــال    ــی ایجــاد شــده باشــد ، خي       آزارم مــی داد ، حــدس مــی زدم کــه در بيــنش فاطمــه تغييرات

می کردم رگه ھای مذھبی او این اجازه را نمی دھد که او موضعی در مقابل من بگيرد ، عـدم 

واکنش او مرا به فکر درباره کارھا و اقدامات و حرف ھای چندین ماھه او فرو برد و بعـد بـر خـود 

  .لرزیدم 

و اعتراضـت را شاپور ، امروز کسی می آیـد تـا بـا تـو بحـث کنـد : ایرج چند روز بعد آمد و گفت 

ایرج طنابی بين اتاق کشيد و روی آن چـادر انـداخت و . بشنود و این تغيير را برایت تشریح کند 

آن را به دو قسمت کرد ، بعدازظھر آن فرد آمد ، او و ایرج در آن طرف و من و خسرو و پرویز این 

  .طرف چادر نشستيم 

رف را مـی دیـد ، ولـی مـا اجـازه جالب بود که شاپورزاده وسط نشست به نحوی که ھر دو طـ

دیـدار او را نداشـتيم و ایـن نشـانه ای غمبـار بـرای مـن بـود ، چـرا کـه دليلـی بـود بـر ایـن کـه 

شاپورزاده او را از قبل می شناسد و احتما?ً ھماھنگی فکری و نظری از پيش بـين آنھـا وجـود 

  .داشته است 

تقـی شـھرام اسـت ، در ضـمن از با اولين جم.ت صـدای او را شـناختم و فھميـدم کـه محمـد 

پشت چادر به خاطر تابش نور سایه ھيکل بزرگ و بدترکيب شـھرام را بـه وضـوح دیـدم و بـرایم 

  .مشخص شد که وجود کثيف اوست که در پشت پرده مخاطب من است 

در این بين ایرج با دختم مریم که طفلی بيش نبـود بـازی مـی کـرد و بـه ایـن طـرف و آن طـرف           

دوید و پيدا بود که بين آنھا صميميتی ھست ، با مشاھده این صحنه ھـا عمـق فاجعـه را می 

در زنـدن  ٥٠ – ٥١درک کرده و فاتحه ھمه چيز را خواندم ، من تقـی شـھرام را در سـال ھـای 

قزل قلعه دیده بودم و با قد و قواره و ھيکـل زشـت و صـدای زمخـت و صـورت سـنگی او کـام.ً 

  .آشنا بودم 

معلـوم بـود کـه مـرا از دوران .... من تو را خـوب مـی شناسـم ! شاپور : .... ام گفت تقی شھر

ابتدا به صورت مبنایی بـه . زندان و با توضيحاتی که ھمسرم و ایرج به او داده اند می شناسد 

پرداخت و گفت کـه در راه ... بحث درباره آرمان مترقی و مبارزه توده ھاو خلق ، قيام پرولتاریا و 

  .زه باید از ھمه چيز گذشت ، حتی از ایده و عقيده مبار

مارکسيست امروز علم است و برای پيروز شـدن بـر طـاغوت و امپریاليسـم بایـد بـه ایـن علـم 

مسلح شد ، این یگانه راه پيروزی است و آینده از آن طبقه کارگر است ، زیرا سـاليان متمـادی 

ما دو سال است که مارکسيست شده ایم استثمار شده و با?خره دست به قيام خواھد زد ، 

  .و این کار فی البداھه صورت نگرفته است 

مگر شما مارکسيست نيستيد ، بچه ھا ھمه شما را قبول ندارند ، پـس چـه ارتبـاطی : گفتم 

وجود دارد که شما خودتان را مسئول بدانيد ، در ضمن اگر شما از دو سال پيش مارکسيسـت 

اگـر مـی گفتـيم : او گفـت ! به سازمان آمدم حرفی نزدیـد ؟ ٥٢ل شده بودید چرا وقتی در سا

  !حا? نسوخت ؟: گفتم . آموزشی که به شما دادیم می سوخت 
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تــو اگــر نمــی خــواھی : .... تقــی شــھرام وقتــی سرســختی مــرا دیــد عصــبانی شــد و گفــت 

در ایـن حا? کـه ! به ھمين راحتی ! بروم ؟: گفتم . مارکسيسم را قبول کنی می توانی بروی 

بات.ق گير کرده ام و از خانه و کاشانه و زندگی رانده شده ام ، آن ھم در زمانی که ساواک بـا 

  ...!تمام قوا در تعقيب من است ، حا? که از ھمه جا رانده و از ھمه جا مانده شده ام 

منظورش  .مریم را بده بياید این طرف : در این ميان یک مرتبه مریم به بغل من آمد ، ایرج گفت 

این بود که من حواسم به صحبت باشد ، تقی شھرام دستش را دراز کرد تا از این طـرف چـادر 

مریم را بگيرد ، دست پرمو ، چاق و زمخت او برایم کام.ً آشنا بود ، دیگر مطمـئن شـدم کـه او 

  .تقی شھرام است 

را درک ) پرولتر(رگر تو خرده بورژوای مرفه ھستی ، نمی توانی طبقه کا! شاپور : شھرام گفت 

تـا آنجـا  )١(کنی و ھمراه آن مبارزه کنی ، راه دیگری ھم وجود دارد ، بيا تا بفرستيمت به ظفار 

نه ، دیگر اشتباه نمی کنم و این را بدانيد که این مدت را مـا : گفتم . عليه امپریاليسم بجنگی 

مـار خـوش خـط و خـالی  اشتباه کردیم و فریب کـار تشـکي.تی و سـازمانی را خـوردیم ، شـما

ھستيد که در آستين مان پرورش تان دادیم و حال خود مـا را نـيش مـی زنيـد ، ایـن کـار شـما 

   )٢(. نمک نشناسی و خيانت است 

_____________________________  

ظفار بخشی از سطان نشين مسقط و عمان محسوب می شد که در جنوب شرقی شبه جزیـره عربسـتان قـرار . ١

ایتخت آن شھر ساحلی س.له است ، با اع.م تصميم دولت انگلستان مبنی بر خروج نيروھای خود از خلـيج دارد ، پ

  . جبھه آزادیبخش ظفار نيز مبارزه خود را برای دست یافتن به استق.ل افزایش داد  ١٣٤٦فارس در سال 

ام من به دیـدن او در زنـدان رفـتم و پس از پيروزی انق.ب اس.می و بعد از دستگيری تقی شھر: احمد می گوید . ٢

مسـعود (نـه مـن خـائن نيسـتم ، خـائن آنھـا : دیدی آن روز به تو گفتم تو خـائنی ، حـا? دیـدی ؟ گفـت : به او گفتم 

ھستند که می گویند ما مسلمانيم ، در حالی که من می دانـم مارکسيسـت ھسـتند و مـا تبلـور ) رجوی و طيف او

  . فرزندان رھبران قبلی ھستيم  آموزش دورن گروھی ھستيم ، ما

  

او از سير حرکت تاریخ و فرایند تز آنتی تز و نستز و مباحثی از این نوع برایم گفت ، من دقایقی 

سکوت کردم تا او تمام حرف ھایش را بگوید ، سـپس نوبـت بـه مـن رسـيد ، چـون آتشفشـان 

ی شــود بــدون اینھــایی کــه شــما مــی گویيــد ھمــه مزخــرف اســت ، چــرا نمــ: ... خروشــيدم 

  ! مارکسيست مبارزه کرد ؟ پس ما تا ا?ن چه کار می کردیم ؟

علم اصلی علم توحيد است و ھر کسی آن را نداشته باشد ھيچ چيز ندارد ، کار بی توحيـد و 

کار بی عقيده عبث است و کشته شـدن در ایـن راه نفلـه شـدن اسـت ، مـن اصـ.ً بـه خـاطر 

ن جانم و زندگيم را فدا خواھم کرد ، اگر اس.م نباشد من اس.م مبارزه می کنم و برای بقای آ

  ...نيستم و ھر که را در مقابلم بایستد نابود می کنم 

پـس بـه خـاطر جریـان مارکسيسـتی رھبـران : ناگھان سير حوادث اخير به یـادم افتـاد ، گفـتم 

ر عمليات مجيد شریف واقفی د: او شروع به توجيه کرد و گفت  ١مسلمان سازمان را کشتيد ؟

من مـی دانسـتم کـه او !! و ما ھم از مرگ او متأثریم !! تأمين س.ح به شھادت رسيده است 

  .دروغ می گوید و دستش به خون شریف واقفی آلوده است 
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ھر چه می گفت جواب سر با? می دادم ، او کـه بـه اصـط.ح تئوریسـين اصـلی نھضـت تغييـر 

ن دیدار آمده بود ، ولی نتوانسـت نتيجـه دلخـواه را ایدئولوژی بود با ھدف مجاب کردن من به ای

بگيرد ، به او گفتم که چرا نمی گذارید بچه ھایی کـه مارکسيسـت را قبـول ندارنـد سـازمان را 

ترک کرده و به سراغ کارشان بروند ؟ گفت که آنھا نمی فھمند که چه می کنند ، آنھا از اینجـا 

بـه کشـتن مـی دھنـد و مـا مسـئول خونشـان  که بروند به دليل نداشتن سازماندھی خـود را

  .ھستيم 

تقی شھرام که از دست من کام.ً عصبانی شده بود در بين صحبت ھای خود مدام بر چسـب 

و مرتجع به مـن  )١(ھای مختلفی مانند خرده بورژوای مرفه ، اپورتونيست چپ نمای راست رو 

و ھنوز نمی تواند موقعيـت کـارگری مرفه است  این خرده بورژوای: می زد ، او رو به ایرج گفت 

   . را تشخيص بدھد 

____________________________  

آنھایی که در شرایط کنونی به مبارزه انق.بی مسلحانه پشت می کنند با آنھایی که به نفع دشمن به جـای . .... ١

وحدت نيروھا را بدون توجه به تضـاد  وحدت نيروھا تضاد و تفرقه ميان آنھا را اصل گرفته و دامن می زنند یا آنھایی که

. نموده و به دنباله روی از سرمایه داری و سرمایه داری کوچک کشانده می شوند ، اپورتونيست ھسـتندآنھا مطلق 

با توجه به مفھوم چپ روی و راسـت روی کـه عبـارت از جلـوتر یـا عقـب تـر ) اپورتونيسم(این انحراف و فرصت طلبی 

) اپورتونيسـم راسـت(و یا انحراف به راست ) اپورتونيسم چپ(ن می باشد انحراف به چپ حرکت کردن از شرایط زما

  .خوانده می شود 

جریاناتی که فقط به مبارزه سياسی می پردازند دچار اپورتونيسم راست ھستند ، آنھایی کـه تضـاد نيروھـا را اصـل 

دل انحراف از اصول به معنی زیر پا گذاشـتن و اپورتونيست معا. گرفته و وحدت را فرع بگيرند اپوتونيست چپ ھستند 

آمـوزش ھـایی دربـاره . (اپورتونيسـت را فـدا کـردن اصـل و گـرفتن فـرع مـی داننـد . نقض اصول در عمل مـی باشـد 

  ) ، سازمان مجاھدین خلق ایران  ٣سازمان شماره 

  

ملـت  این شما ھستيد که تشخيص نمی دھيد ، از پول این کارگرھـا ، مسـلمان ھـا و: گفتم 

این حق ماسـت و مبـارزه اصـلی را : استفاده کرده اید و حال به آنھا پشت می کنيد ، او گفت 

  . ما رھبری کرده ایم و این حق ماست که از امکانات مالی آنھا استفاده کنيم 

ھمـه تغييـر ایـدئولوژی را : سرنوشت بچه ھای مسلمان دیگر چه می شود ؟ گفت : پرسيدم 

فری مثل تو مانده اند که به آنھا اجازه می دھيم تا اعتقادات مذھبی خود را پذیرفته اند ، چند ن

حفظ کنند ، آن ھم تنھا به شکل فردی ، ولی باید در مبارزه کنار ما باشـند ، ا?ن وقـت تضـاد و 

  . تفرقه نيست ، وحدت نيروھا اصل است 

مانند کارگرھا کار کنـی تـا تو ھم ا?ن نمی توانی حرف ما را درک کنی ، لذا باید مدتی بروی و 

حرف ما را بفھمی ، ادامه این بحث در این شرایط بی فایده است ، ا?ت تو باید تا زمـان تعيـين 

  ...تکليف از طرف سازمان کارھایت را با روال عادی دنبال کنی 

از  من آن روز واقعاً با تندی تمام با او برخورد کردم ، مانند کسی که چيزی برای بـاختن نـدارد و

زندگی قطع اميد کرده است ، برایم جالب بود که با آن ھمه جسارت و تنـدی کـه کـردم او ایـن 

  . ھمه از خود انعطاف نشان داد و سؤا?ت ، اعتراضات و انتقاداتم را توجيه می کرد 

او نتوانست به نتيجه ای که دلش می خواست برسـد و از ایـن کـه در حضـور سـایر افـراد ایـن 

داده و او توفيقی به دست نياورده بود به شدت عصبانی و ناراحت بود ، من نيز بحث و جدل رخ 
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"              والــذین جاھــدوا فينــا لنھــدینم ســلبنا " دائــم در ذھــن از خــود مــی پرســيدم پــس نتيجــه آیــه 

  چه شد ؟ 

حالت خاصی داشتم که به تعریف نمی آید ، ھمه چيز در نظرم یکسان شـده بـود ، ناگھـان در 

ن خود حرارتی احساس کردم ، بدنم داغ شد ، عرق روی پيشانيم نشست و جرقـه ای در درو

  .ذھنم زده شد که نکند در توجيه و اعتقاداتم خللی وارد شده باشد و بعد بر خود لرزیدم 

من ، خسرو و پرویز پس از آن جلسه نشست ھا و بحث ھای زیادی با ھم داشـتيم و تصـميم 

ابر آن تغييـر و انحـراف مقاومـت کنـيم ، در حـالی کـه ھمسـرم فاطمـه گرفتيم تا پای جان در بر

  .چنين ھماھنگی ای با ما نداشت و رفتارش نگران کننده بود 

  

  توصيه بی ثمر
شھرام مرا متھم کرد که چون جزو طبقه کارگر نيستم و تا کنون درد طبقه کارگر را نچشيده ام 

برای ایـن کـه ! شاپور : از این رو به من گفت  نمی توانم حرف آنھا و مواضع شان را درک کنم ،

دانش سياسی خود را با? ببری و بتوانی حرف ھای مرا بفھمی ، باید بـروی و در کارخانـه ھـا 

  .کار کنی ، سپس دستور سازمانی برای این امر به من اب.غ شد 

رخانـه وجـود برای جستجوی کار به خيابان دماوند رفتم ، در یکی از خيابان ھای فرعی چنـد کا

داشت ، یک کارخانه قفل سازی آنجا بود که کارگر می گرفت ، افراد زیادی مقابـل کارخانـه بـه 

  .صف ایستاده بودند تا مصاحبه و انتخاب شوند 

من نيز ایستادم ، وقتی نوبت به من رسـيد ، فـردی کـه مصـاحبه مـی کـرد خواسـت کـه کـف 

او لبخنـدی زد ، یعنـی ایـن کـه از ایـن .  دستھایم را بـه او نشـان دھـم ، مـن نيـز چنـين کـردم

دستھای نرم و لطيف پيداست که تا به حـال کـارگری نکـرده ای ، دسـت کـارگر زمخـت و پينـه 

  .بسته است 

در : گفتم  )١(کجا کار کرده ای ؟ من با توجه به لبخند معنی دار او ، با لھجه سمنانی : پرسيد 

شت و مـن ورشکسـت شـدم ، حـا? آمـده ام سمنان بقالی داشتم ، شریکم سرم را ک.ه گذا

  . تھران تا برای زن و بچه ھایم نان در بياورم 

_______________________  

آقای احمد در دوران خدمت سربازی در سپاھی ترویج آبادانی و مسکن در سمنان با لھجه و زبان مردم این شـھر . ١

  . آشنا شده بود 

  

: دانی پيشرفت و ترقی ایـن کـار چيسـت ؟ گفـتم می : او که به من مشکوک شده بود گفت 

این دوچرخه سوارھا را دیده : گفت . خب ، ھر کسی در کار خود دنبال پيشرفت و ترقی است 

ای که در کوچه و خيابان ھا راه می افتند و داد می زنند که آی قفل سازی ، قفل می سـازیم 

و بعد شروع به خندیدن ، مـن  !خيلی که درست باشی می شوی این .... ، کليد می سازیم 

  .که متوجه استھزای او شدم از آنجا بيرون آمدم و به جستجویم ادامه دادم 

کارخانه ميخ سازی کارگرانی را به کار می گرفت که از حداقل سواد برخوردار باشند ، مـن کـه 

ن روز واجد این شرط بودم و ھيکل درشت و ورزیده ای داشتم در آنجـا پذیرفتـه شـدم ، از ھمـا
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پای دستگاه پرس ایستادم و شروع به کار کردم ، وقت ظھر گفتند که یک سـاعت بـرای ناھـار 

! نمازخانـه ؟: فرصت دارید ، از کارگری پرسيدم که نمازخانه کجاست ؟ او با حالت تعجب گفت 

نمازخانه که نيست ، ولی مـی تـوانی : و بعد طبقه دوم را که نيمه ساز بود نشان داد و گفت 

  .تنی ، زیلویی بيندازی و نماز بخوانی کار

وقتی به طبقه دوم رفتم ، سه نفر دیگر نيز آمدند ، کارتنی پھـن کـرده و نمازمـان را خوانـدیم ، 

  .نفر در آنجا نماز می خواندیم  ٤نفر کارگر کارخانه تنھا ما  ٧٠این نکته بسيار جالب بود که از 

شد داستان ساختگی بقالی در سمنان و خيانـت در این کارخانه نيز وقتی از گذشته ام سؤال 

زیـرا اگـر کسـی از سـمنان              . یک دوست و در نتيجه ورشکستگی را بـرای آنھـا بـاز مـی گفـتم 

می پرسيد کام.ً کوچه ھا و خيابـان ھـای آنجـا را مـی شـناختم و دیگـر لزومـی ھـم نداشـت 

  .ان برود کسی این راه طو?نی را برای تحقيق گفته ھایم به سمن

به ھر حال سازمان مرا وادار به کارگری کرد تا شاید به خيال آنھا نظرشان را در وضـعيت جدیـد 

بپذیریم ، ولی این عمل نيز در من اثر معکوس گذاشت ، در آنجا نيز رسالت خـود را دنبـال مـی 

ارگران کردم ، نمازم را به موقع می خواندم و اندیشه ھای سياسی و دینی خود را بـا سـایر کـ

  .به بحث می گذاشتم و از این کار لذت می بردم 

سازمان با اجباری که برای من در این امر فراھم کرد اشتباه بزرگی مرتکب شد ، برخی روزھـا 

به آنجا نمی رفـتم و بـه ایـن طـرف و آن طـرف و نـزد که به بھانه کار و کارخانه بيرون می آمدم 

مـی رفـتم تـا راه نجـاتی از مـنج.ب انحـراف  اشخاص مختلف از جمله شھيد صـادق اسـ.می

  .سازمان برای خود بيابم 

  

  وقایعی از پس ھم
 ١٥(چند روز پس از م.قات با تقی شھرم ، دستور رسيد که خانه تيمی خيابان بـوذر جمھـری 

را تخليه کنم و خانه ای دیگر اجاره کنم که امکـان مانـدن خسـرو و پرویـز در شـبھا ، در ) خرداد

  . خيابان سب.ن باشد  خانه تيمی

ھمسرم به جھت مھارتی که در این کار داشت ، ظرف مدت کوتاھی مکان مناسبی را حوالی 

یافـت ، بعـد کمـی اسـباب و اثاثيـه ) ع(نزدیک ھنرسـتان فنـی امـام صـادق ) شاه(ميدان قيام 

  .خریدیم و به آنجا بردیم ] ) ع[امام حسين (دست دوم از ميدان فوزیه 

حبخانه نام خود را احمد اکبری و شغلم را کارگر کارخانه سيمان در آبيک قزوین در صحبت با صا

معرفی کردم و گفتم که من در طول ھفته به خاطر دور بودن محل کارم یکی دو روز بيشـتر بـه 

  .اینجا نمی آیم و خانمم ھم بيشتر نزد پدر و مادرش است 

ی می کرد و از این که خانه را به افـرادی مالک آنجا بيوه زنی بود که چند بچه یتيم را سرپرست

که خيلی کم حضور دارند اجاره می داد خوشحال بـود ، موقعيـت خانـه بـه نحـوی بـود کـه اگـر 

کسی برای دستگيری ما از در اصلی وارد می شد ما از طریـق بـام و کوچـه دیگـر امکـان فـرار 

  .داشتيم 
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افتـاد یـا حالـت مشـکوکی           گفتنی است در ایـن مـدت ھـر وقـت موقعيـت خانـه بـه خطـر مـی

می یافت من چند روزی به مغازه سراجی رضوی متعلق به آقای محمد بـاقر صـنوبری واقـع در 

  .سه راه سليمانيه می رفتم و در آنجا پنھان می شدم 

یا اگر ?زم بود که خانم و بچه ام ھمراھم باشند به یکی از اتـاق ھـای خانـه شـھيد اسـ.می 

ایران می رفتيم ، جالب این که شھيد اس.می آن قدر به مـن اطمينـان داشـت واقع در خيابان 

  .که حتی کليد در خانه اش را به من داده بود 

پس از ترورھای پيش آمده در چند ماه گذشته ساواک دست به جستجو  ٥٤در مرداد ماه سال 

واک بـرای ایـن کـار و دستگيری گسترده مبارزین زد و منطقه به منطقه آنھا را دنبـال کـرد ، سـا

ابتدا محل و منطقه را قرق می کرد و سپس بـه جسـتجوی کوچـه بـه کوچـه و خانـه بـه خانـه   

  . می پرداخت 

بعـد ) ع(یک روز عصر ساواک از خيابان مولوی تا ميدان قيـام تـا نزدیـک ھنرسـتان امـام صـادق 

را بـرای یـافتن  خيابان جم را تا سر قبر آقـا محاصـره کـرد و عمليـات جسـتجوی خانـه بـه خانـه

  .مبارزین آغاز کرد 

ما آن روز به طور اتفاقی در خانه تيمی سب.ن بودیم و چون دیر شد به خانه امن خيابان مولوی 

برنگشتيم ، صبح زود با صدای ضرباتی که به در می خورد بيدار شدم ، از پنجره کـه بـه بيـرون 

بـاز کـردم نفسـی تـازه کـرد و چھـره   نگاه کردم دیدم ایرج پشت در اسـت ، تـا در را بـه روی او

  . گرفته اش باز شد 

سـپس تعریـف کـرد ! می بينی که نـه : شما دیشب به خيابان مولوی نرفتيد ؟ گفتم : پرسيد 

که شب گذشته آن منطقه در محاصره بوده و ساواک به دنبـال چریـک ھـا و مبـارزین خانـه بـه 

شب بود و کاری  ١١ساعت . شدیم  خانه جستجو می کرده است و ما ھم دیر از قضيه مطلع

از دست مان بر نمی آمد و نمی توانستيم اط.ع دھيم و فکر می کـردیم کـه تـيم شـما ضـربه 

  .خورده است 

مطلع شدیم که در شـب حادثـه سـاواک صـاحبخانه را شـماتت کـرده کـه چـرا از طریـق بنگـاه       

فن می دھد تا به محض حضور ما در اتاق ھایش را اجاره نداده است و بعد گویا به او شماره تل

  .آنجا با آنھا تماس گرفته و موضوع را اط.ع دھد 

روز بعـد ھمسـرم بـه  ١٥ما نيز با درک وضعيت جدید دیگر به آنجا مراجعه نکردیم ، فقـط حـدود 

آنجا رفت تا سر و گوشی آب دھد ، آن بيوه زن رفتارش نسبت به گذشته فرق کـرده و فاطمـه 

رفته و به او احترام و تکریم کرده بود ، فاطمه ھم حواسش کام.ً جمع بوده و را خيلی تحویل گ

  . می دانسته که آن زن فکری در سر دارد 

بـا شـوھرم : روز کجا بودید ؟ فاطمه جواب می دھد  ١٥_  ٢٠این مدت : صاحبخانه می پرسد 

نه از آن مـوقعی : گوید دعوا کرده بودم ، ا?ن ھم آمدم بپرسم اینجا می آید یا نه ؟ آن زن می 

که شما رفته اید او ھم به اینجا نيامده است ، خ.صه فاطمه او را حسابی سر کار می گـذارد 

  . و برای او توضيح می دھد که ما با ھم اخت.ف داریم و قھر ھستيم 

 تا تو این چای را بخوری من چند دقيقه بروم بيرون و زود بر: آن زن پس از آوردن چای می گوید 

می گردم ، تا او پایش را از خانه بيرون می گذارد ، فاطمه دنبال او می رود و می بينـد کـه وی 
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مقابـل ھنرسـتان باجـه تلفـن عمـومی بـود ، فاطمـه قصـداو را در           . به طرف ھنرستان می رود 

ثاثيـه می یابد و ب.فاصله خود از آنجا دور می شود ، پس از آن دیگـر ھيچگـاه دنبـال اسـباب و ا

  .نرفتيم 

، کوچه سلمان فارسی ) شھيد نامجو(پس از این ماجرا ھمسرم خانه دیگری در خيابان گرگان 

یافت ، صاحب آن مرد ترکی بود که در خيابان مازندران قھوه خانه ای داشت ، ایرج رابـه عنـوان 

  .برادر خانمم و دانشجو معرفی کردم و تأکيد کردم که بيشتر روزھا نزد ما می آید 

او که مردی خوش برخورد ، سھل گير و عادی بود حتی قرارداد کتبی بـا مـا منعقـد نکـرد و بـه 

ھزار تومان ودیعه با  ٦ھمان توافق شفاھی اکتفا کرد ، طی این توافق دو اتاق تو در تو به مبلغ 

  .اجاره ای معين در ماه در اختيار ما قرار گرفت 

د مـا مـی مانـد ، در ھفتـه ھمسـرم دو یـا سـه شـب در این خانه امن برخی شبھا ایرج نيز نـز

بيشتر به این خانه نمی آمد و اگر ھم می آمد ایرج نيز آن شب می آمد تا مراقب باشد من بـا 

  .او بحث و تبادل نظر نکنم 

سازمان از این که من نظر او را تغيير دھم ھراس داشت ، با افزایش مراقبـت ھـای سـازمان از 

ت منزجر کننده ای پيش آمده بود ، ولی با این حال و احوال من روزھا من ، پرویز و خسرو وضعي

به بھانه کار بيرون می رفتم و در صدد ارتباط و تمـاس بـا سـایر افـراد و گـروه ھـا بـرای نجـات و 

  .رھایی خود بودم 

 روزی ایرج ، پرویز و خسرو برای کاری از خانه بيرون رفتند و من و فاطمه تنھا شدیم ، با او بحث

کردم و خيلی او را نھيب زدم و نصيحت کردم ، او نظریات مرا پذیرفت ، ولی این پذیرش موقتی 

  .بود ، زیرا ھر وقت از من دور می شد باز ھم به نظریات قبلی اش باز می گشت 

روزی ھنگام بحث ناگھان صدای انفجار و شليک چند گلوله به گوش رسيد ، لحظاتی بعد ایـرج 

چه نشسته اید ؟ ماشين فولکسی را منفجر کرده اند و مأمورین : گفت  سراسيمه وارد شد و

ھمه جا را محاصره کرده و دنبال عاملين ھستند ، باید سریع اینجـا را تخليـه کنـيم ، مـا نيـز بـا 

سرعت شروع به جمع و جور کردن وسایل و مدارک کردیم و آنھـا را داخـل چمـدان گذاشـتيم ، 

  .صدای در آمد وقتی وارد حياط شدیم ناگھان 

تا صاحبخانه بياید ایرج در را باز کرد ، سه نفر مأمور مسلح وارد حيـاط شـدند ، صـاحبخانه ھـم 

در این خانه چه کسانی ساکن ھستند ؟ ما در حالی که سعی : آمد ، مأمورین از ما پرسيدند 

  . بخانه استاین صاح: می کردیم اضطراب خود را کنترل کنيم به صاحبخانه نگاه کردیم و گفتيم 

اینھـا : اینھا کی انـد ؟ صـاحبخانه بـا لھجـه ترکـی گفـت : مأمور به مااشاره کرد و از او پرسيد 

اینھا زن و بچه مـن ھسـتند و او ھـم : فاميل من ھستند ، من خود را وارد ماجرا کردم و گفتم 

  . برادر زنم است 

دختـرم مـریض اسـت ، : گفـتم کجـا مـی رفتيـد ؟ : مأموری سراپای ما را ورانداز کرد و پرسـيد 

برایش وقت گرفته ایم تا به مطب دکتر بـرویم ، درایـن گيـر و دار خـانم و بچـه ھـای صـاحبخانه 

گویـا . آمدند و ضمن تأیيد حرف مـا بـا برخـوردی صـميمانه گفتنـد کـه اینھـا فاميـل مـا ھسـتند 

رد را گـم کـرده بـود مأمورین فقط دنبال یک نفر بودند و چون ما چند نفر بودیم و صاحبخانه ھـم 

  کسی که وارد خانه شما نشد ؟ : مجاب شدند و در آخر پرسيدند 
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اگـر : مـأمورین گفتنـد . نه آقـا کسـی نيامـد : صاحبخانه باز با ھمان لھجه شيرین ترکی گفت 

کسی آمد به ما اط.ع دھيد و بعد خارج شدند ، ما ھم ب.فاصله از آنجـا بيـرون آمـدیم ، کمـک 

ارزشمند بود و ما را نجات داد ، گرچه بعدھا آرزو می کردم که ای کـاش آن روز  صاحبخانه واقعاً 

  . من و فاطمه دستگير می شدیم

سازمان در وضعيت جدید از راه ھای گوناگون بـه دنبـال تغييـر عقيـده و یـا خ.صـی از وجـود پـر 

ھـا دسـتگير دردسر و مزاحم من بود ، لذا روزی ایرج مرا صدا کرد و گفت که یکی از سرشاخه 

شده است ، اما قبل از دستگيری ماشينش را در پارکينگی گذاشته اسـت و در سـمت راننـده 

  .آن باز است ، باید تو بروی و آن را بياوری 

بعدھا فھميدم که فرد دستگير شده وحيد افراخته بود و ایـن خواسـته سـازمان معنـی خاصـی 

اسایی شـده و تحـت کنتـرل و مراقبـت داشت ، این احتمال وجود داشت که پارکينگ مزبور شن

باشد ، از این رو سازمان بـا ایـن کـار قصـد داشـت مـرا بـه کـانون خطـر بفرسـتد کـه در صـورت 

دستگيری و کشته شدن از دست من خ.ص می شدند و اگر ھم موفق می شدم به ماشين 

  .خود می رسيدند 

بگذاریـد بـرای روزھـای : گفتم نه دستور است ، : گفت ! از خير ماشين بگذرید : به ایرج گفتم 

مثل این که تو می خواھی در عمل ھـم بـا دسـتورات سـازمان مقابلـه : بعد ، او با حيله گفت 

  .کنی ؟ من برای این که نشان دھم چنين نيست ، انجام طرح مزبور را پذیرفتم 

را به من داد و با ایرج به آن منطقه رفتم ، چند خيابان مانده به پارکينگ ایرج قبض پارک اتومبيل 

در . به سمت کانون خطـر راه افتـادم . منتظرت ھستم من اینجا : بقيه راه را آدرس داد و گفت 

حالی که با خدا نجوا می کردم و نسبت به آنچه که پيش آمده بود در ذھن سؤال داشتم به در 

  .پارکينگ رسيدم 

درس و مشخصات دریافتی ماشين دو نفر در اتاقک نگھبانی بودند ، از جلو آنھا گذشتم و طبق آ

پژوی قدیمی را یافتم ، در آن را باز کرده و سوئيچ را از زیر صندلی در آوردم و سپس ماشـين را 

  .روشن کرده و حرکت کردم 

ولـی آقـای دیگـری ایـن : وقتی به اتاقک نگھبانی رسيدم و قبض را ارائه کردم ، نگھبـان گفـت 

شکی نکـرد و پـس از پرداخـت کرایـه پارکينـگ از . رم است او براد: گفتم . ماشين را آورده بود 

  .آنجا خارج شدم ، در حالی که باورم نميشد به ھمين آسانی صورت بگيرد 

از این رو نسبت به حسن کار خود اطمينان نداشتم ، کمی به این سـو و آن سـو نگـاه کـردم و 

مـن نگـاه مـی کـرد و گویـا بـاورش بعد به نقطه ای که ایرج منتطرم بود رفتم ، ایرج ناباورانه به 

  .نمی شد که برگردم 

ایـرج خواسـت کـه چنـد ! نه : طوری نشد ؟ اتفاقی نيفتاد ؟ مشکلی نداشتی ؟ گفتم : گفت 

مرتبه خيابان ھای اطراف را دور بزنم تا مطمئن شود که کسی در تعقيب مـا نيسـت ، بـه ایـن 

  .رستم ترتيب با لطف و توجه الھی یک مرتبه دیگر از دام خطر 
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  غفلت از فرزندان
سازمان تمام زندگی ، حيات و وقت ما را گرفته بود ، به نحوی که بسياری از جزئيات زنـدگی و 

امور شخصی خود را فراموش کرده بودیم ، در این ميـان سـھم بزرگـی کـه نادیـده گرفتـه شـد 

د و پـرورش حقوق طبيعی فرزندانمان بود ، نه من و نه ھمسـرم ، ھـيچ کـدام تـوجھی بـه رشـ

  .دوقلوھایمان نداشتيم 

من در کارھا و آموزش ھای سازمانی ، قرارھـا ، چـاپ و تکثيـر اع.ميـه ھـا و کارھـای مختلـف 

سازمان غرق شده بودم و فاطمه ھم به آمـوزش ھـای درون گروھـی و مطالعـه کتـب مختلـف 

ھـر مـادری و پـدری مشغول بود ، ما نتوانستيم مانند سایر والدین مریم و زھـرا را از محبـت و م

  .سيراب کنيم 

برنامه نگھداری مریم و زھرا به این ترتيب بود که یکی از آنھا نزد والدین ھمسرم و دیگـری نـزد 

خودمان نگھداری می شد و ھر چند مدت یک بار آنھا را با ھم عوض می کردیم ، عـ.وه بـر آن 

ت جسمی و بـدنی آنھـا را بـه ھر وقت دچار بيماری یا سوء تغذیه می شدند برای مداوا و تقوی

  .پدر و مادر زنم می سپردیم 

قب.ً گفتم که حتی دوقلوھا در سـازمان نقـش داشـتند و بـا ایـن کـه طفلـی بـيش نبودنـد ، در 

خدمت اھداف سازمانی بودند ، دختران و پسران دانشجو ھنگـام یـافتن خانـه ھـای اجـاره ای 

مـردم را بـه آغـوش گرفتـه و دنبـال خانـه                  برای ایـن کـه خـود را متأھـل نشـان دھنـد ، زھـرا یـا 

  .می گشتند 

یک روز بعدازظھر من و ھمسرم در اتاق نشسـته بـودیم ، مـن روزنامـه مـی خوانـدم و فاطمـه 

کتابی در دست داشت ، دخترم مریم که حدود یک سال داشت در اتاق چھار دست و پا به این 

سوی مـن و مـادرش آمـد ، ولـی مـا تـوجھی بـه او  طرف و آن طرف می رفت و چند بار ھم به

  .نکردیم و به کار خود ادامه دادیم 

بعد از دقایقی او به گوشه اتاق رفت ، گوشه روزنامه را برگرداندم و به او نگاه کردم ، دیدم می 

خواھد کاری کند ، روی زانوھایش نشست ، کمی به این سو و آن سو نگاه کرد ، سـپس آرام 

بلند شد و روی پایش ایستاد ، نفس در سينه ام حبس شـد ، بـرایم مثـل معجـزه  آرام از زمين

بود ، چرا که ما ھيچ تمرینی با این بچه نکرده بودیم و اغلب بچه ھا این حرکت را با کمک پدر و 

  .مادر شروع می کنند 

 این طفل معصوم در عالم بی توجھی ما با تکيه بـر ھوشـياری کودکانـه اش بـه طـور غریـزی و

بدون کمترین کمکی بلند شد و روی پاھای خود ایستاد ، روزنامه را به سویی پـرت کـردم و بـا 

سرعت به طرف فرزندم رفتم و او را به بغل گرفتم و گریستم ، مادرش نيز از پی من آمد ، بعـد 

  .ھر دو دست او را گرفته و تاتی تاتی بردیم 
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  نماز ، آخرین پاسخ
با حبيب گذاشته بود تا جزوه ھای تغيير ایدئولوژیک را به او برسانم ،  روزی ایرج برای من قراری

مــن بــه خــاطر تجدیــد دیــدار و م.قــات بــا او ایــن کــار را پــذیرفتم و بــه ســر قــرار رفــتم ، پــس از 

پس چه شد آن ھمه مبارزه و تعقيب و گریز ؟ چرا این طـور شـد ؟ ! حبيب : احوالپرسی گفتم 

لمان بــودیم ، نمــاز مــی خوانــدیم ، اینھــا مــی گوینــد تــو ھــم تــو کــه بــا مــا بــودی ، ھمــه مســ

  ! مارکسيست شده ای 

ولی تو با ما نماز می خوانـدی ، قـرآن و : گفتم . من از قبل مارکسيست بودم ! شاپور : گفت 

ــود ، مــن از ســال : گفــت . نھــج الب.غــه تفســير مــی کــردی   ٥٢نمــاز مــن نمــاز سياســی ب

  . مارکسيست بودم 

جم.ت بيشتر و بيشتر در خود فرو می شکستم ، دلـم بـرای خـود ، ھمسـرم و  با شنيدن این

سایر کسانی که صادقانه پا به این راه گذاشتند می سوخت ، کسانی که با دنيایی از اميـد و 

  .عشق از خانه و کاشانه دور افتادند و در گرداب فریب و مکر سازمان اسير شدند 

ی مختلف سعی در تغيير مرام و اعتقاد من داشتند ، دیدار و آنھا دست بردار نبودند و به راه ھا

بحث با شھرام ، حبيب و ایرج تأثيری در من نداشت و این برای آنھا گران بـود ، بـر چسـب زدن 

تـو اپورتونيسـت چـپ نمـای : ھا شروع شد ، می خواستند تحریکم کنند ، شھرام مـی گفـت 

تـو یـک آدم دگـم مرتجـع و : رد مـی گفـت ایرج وقتی در مباحث کم مـی آو. راست رو ھستی 

متعصب ھستی که مذھب چشمت را کور کرده ، تو زمانی چشم ھایت را روی حقایق و وقایع 

  .باز می کنی که از این حالت دست برداری و تعصباتت را کنار بگذاری 

بـرای امتحـان ھـم کـه : او معتقد بود که نماز خواندن من از ھمين مقولـه اسـت ، روزی گفـت 

ده بيا و پنج روز نماز نخوان ، بعد بيا با ما بحث کن ، آن وقـت خـواھی دیـد کـه مارکسيسـم ش

تنھا راه پيروزی است ، بعد از این پنج روز اگر حرف ھای ما را قبـول کـردی کـه چـه بھتـر و اگـر 

                قبـــول نکـــردی چيـــزی را از دســـت نـــداده ای و قضـــای نمـــازت را بخـــوان و در جھـــل خـــودت                  

  .باقی بمان 

وسوسه ھای ایرج در من اثر کرد ، و روزی که ھمه بچه ھا بودند تصميم گرفتم به پيشـنھاد او 

عمل کنم ، من که نمازم را اول وقت مـی خوانـدم ، تصـميم گـرفتم کـه بـرای مـدتی نخـوانم ، 

مـی خـوردم ، دقایق از پی ھم می گذشت ، به اذان ظھر نزدیک می شـدیم ، در فکـر غوطـه 

اذان شد و با این که وضو داشتم برای نماز برنخاستم ، لحظه به لحظه نگرانيم بيشتر می شد 

  .ساعتی گذشت و اضطراب و تشویش تمام فکر و ذھنم را گرفت 

عقربه ھای به سرعت به پيش می تاختند ، احساس مـی کـردم در حـال فـرو افتـادن بـه قھـر 

یدتر شـد ، از خـود مـی پرسـيدم کـه سـاعتی نمـاز جھنم ھسـتم ، دلشـوره ام شـدید و شـد

نخواندم ، چنين در آتش تشویش و نگرانی می سوزم ، چطور طافت خـواھم آورد کـه چنـد روز 

      کـار از اضــطراب و دل آشــوبی گذشـت و بــه نقطــه بحرانـی رســيدم ، وضــعيت ! نمـاز نخــوانم ؟

د ، بــدنم گـر گرفتــه بــود و                              کسـی را داشــتم کـه گــویی فرزنـد یــا عزیـزی را از دســت داده باشـ

  .می سوخت 
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بچه ھای تيم از وضعم نگران شدند ، با حالت تعجب و حيرت نگاھم می کردند ، نمی دانستند 

دیگر آرام و قرار نداشتم ، طول و عرض اتـاق را بـا گـام ھـای تنـد در ھـم . که باید چه کار کنند 

و صورتم می بارید ، حس عجيبـی بـود و حـال غریبـی داشـتم ، ضرب می کردم ، عرق از سر 

تمام کارنامه مبارزاتی و زندگيم را در آن سـاعات در ذھـنم مـرور کـردم و بـی اختيـار تصـاویر آن 

ھمه رنج و محنت ، زندان ، شکنجه ، حرمان و دوری از خانواده در مقابـل دیـدگانم بـه نمـایش   

  .در آمد 

بود ، آرزو می کردم که مرگ عقربه ھا فرا رسـد و از حرکـت بـاز  سرعت عقربه ھا مرگبار شده

افتند ، دوست داشتم زمان ھم بميرد و چرخ آن متوقف شود ، حس و حال آن ساعات و دقایق 

  .به واقع وصف ناشدنی است 

بعدازظھر گذشـت ، شـيدایی شـدم و مجنـون ، از دلـم آتـش زبانـه مـی کشـيد و  ٥ساعت از 

درخشيد ، چون مرغی در قفس خود را به در و دیوار آھنين می کوفتم  چشمانم مانند رعد می

، شاید این ھمه به خاطر وضویی بود که داشتم ، ساعت را نگاه کردم ، فرصت چندانی نبود تا 

نماز ظھر قضا شود ، ناگھان عقربته ھا ایستادند ، من تمان آن افکار و اندیشه ھـای موھـوم را 

آنچنان که فکر کردم نه تنھا خانه بلکـه ..... هللا اکبر . .... يش دویدم بر زمين گذاشتم و گریان پ

اھـدانا الصـراط .... ایـاک نعبـد : " .... زمين و زمان به خود لرزید ، می گریستم و مـی خوانـدم 

  ... "غير المغضوب عليھم و الضالين .... المستقيم 

فروکش کرد ، سردم شده بود و بـر از چشمانم مانند ابر بھاری اشک می بارید ، آن ھمه آتش 

اشـک ھـا مـرا " سـبحان هللا " اثر شدت سرما می لرزیدم ، ضـجه مـی زدم ، نالـه مـی کـردم 

چه روی داد ، چه چيزی شکست ! خدایا " سبحان ربی ا?علی و بحمده " غسل پاکی دادند ، 

لمس می کردم که  و به چه چيزی پيوند خوردم ؟ آن قدر خود را به خدا نزدیک می دیدم و او را

   )١. (اص.ً از حالت نماز خارج شدم و ندانستم که کی آن را به پایان رساندم 

___________________________  

آقای احمد ھنگام تعریف این خاطره زیبا و شنيدنی گویی در ھمان حس و حال قرار گرفت ، زیرا بـه آرامـی اشـک . ١

  .می ریخت 

  

پرویز صدایم کرد ، دیدم که زیر پایم کام.ً خيس است ، به خود به حال سجده در خاک بودم که 

آمدم و بلندشدم ، آنچه را که گذشت به یاد آوردم و خدا را شکر کردم که بار دیگـر نجـاتم داد ، 

به بقيه نگاه کردم ، ایرج ، پرویز ، خسرو ، شاپورزاده ، با بھـت و حيـرت بـه مـن چشـم دوختـه 

نداشت ، فقـط پرویـز شـانه ھـایم را گرفـت و بـا دسـت نـوازش     بودند ، کسی جرأت حرف زدن 

  .می داد 

ایرج در ھم شده بود ، گو این که از پيشنھاد خود پشيمان شده بود ، می دید که چند ساعت 

تأخير در اقامه نماز چه تأثير شگرفی در من گذاشته بود و پيشنھاد او نتيجه عکس داده اسـت 

ن شکن من به ھجویات آنھا بود و اميدواری آنھـا را بـه یـأس مبـدل ، این نماز آخرین پاسخ دندا

کرد ، تکبير نماز ، رسمی ترین و صریح ترین موضعی بود که در برابر مواضـع آنھـا اعـ.م شـد ، 

  .بود " والذین جاھدوا فينا لنھدینھم سبلنا " این نماز برای من تفسير کامل آیه 
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  سرنوشت غم انگيز
که با ما در یک خانه تيمی بودند ، مواضع شان ) علی اصغر جعفر ع.ف علی و( پرویز و خسرو 

کام.ً با من منطبق بود ، آنھا نيز از وضعيت به وجـود آمـده ضـربه سـخت و سـھمگينی خـورده 

بودند ، به آنھا دو راه پيشنھاد شده بود ، اول ایـن کـه در سـازمان بـاقی بماننـد و بـا مشـی و 

اعتقادات مذھبی خود فقط به صورت فردی و غير علنـی عمـل  شيوه سازمان حرکت کنند و به

  .کنند 

سازمان به آنھا وعده می داد که در آینده شاخه ای جداگانه برای فعاليت بچه ھـای مسـلمان 

ایجاد می کنند ، دوم این که به خارج از کشور رفته و در آنجا به مبارزه ادامه دھند ، راه سومی 

  ! ھم بود که گفته نمی شد 

پرویز که برادر کوچکتر بود و ھمسر ، شغل و ثروت خود را در راه اھداف سـازمان از دسـت داده 

جدایی و از دسـت دادن ایـن یکـی دیگـر . بود برایش سخت بود که دست از اعتقاداتش بردارد 

  .ميسر نبود ، خيلی ناآرامی می کرد و گاھی حرف ھای خطرناک می زد 

نگی سازمان جدا شده و وارد اجتماع شود ، که ما جلـو او را او ابتدا تصميم داشت بدون ھماھ

زیـرا فاقـد پوشـش . گرفتيم ، چرا که امکان دسـتگيری ، درگيـری و کشـته شـدن بـرای او بـود 

امنيتی بود ، سازمان با مشاھده بی تابی ھای پرویز نسبت بـه وضـعيت او مشـکوک و نگـران 

  .دماتی را به سازمان وارد آورد می ترسيد شد ، از این که وی از سازمان خارج و لطمه و ص

ایرج در جلسه ای ضمن تشریح وضعيت ناآرام پرویز گفت که او خائن است و باید کشـته شـود 

و به من پيشنھاد قتل او را داد ، با شنيدن این جمله من تکان خوردم ، ولی خود را کنترل کردم 

  .م که پرویز را تصفيه نکند ایرج را متقاعد کرد. و شروع به توجيه و صحبت کردم 

راه ھای دیگری ھم ھست ، مث.ً به او اجازه بدھيـد کـه بـه شھرسـتان بـرود ، نزدیـک : گفتم 

ھزار تومان را به او برگردانيد تا  ٥٠ھزار تومان او به سازمان کمک کرده است ، از آن مبلغ  ٥٠٠

شـود ، ایـرج کـه موضـع برود برای خود خانه ای تھيه کند و به مرور زمـان مشـکلش حـل مـی 

  .سخت مرا دید به ظاھر حرفم را پذیرفت 

ھر روز که می گذشت پرویز عرصه را بر آنھا بيشتر تنگ می کرد ، من نيز محتاط تر شده بودم 

، می ترسيدم سازمان چنين دیدی را ھم نسبت به من پيدا کنـد ، غافـل از ایـن کـه آنھـا چـاه 

  . ھای عميق تری پيش پایم حفر کرده اند 

پرویز خود را یکه و تنھا می دید ، کام.ً بریده بود و در وضعيت نامتعادلی به سر می بـرد ، مـن 

قصد داشتم که باقی نقشه ھایم را با او عملی کنم ، ولی با حرکات و افعـال نامتعـادلش ایـن 

  .فرصت را از من می گرفت 

ر و صحبت ھای ما را بی کم و در این مدت ایرج عنصر سر سپرده سازمان تمام برخوردھا ، رفتا

کاست به سازمان انتقال می داد ، چند جلسه ای برای تعيين تکليف من و پرویز گذاشته شـد 

وضعيت شاپور با پرویز فرق می کند ، شاپور دنبال این است که بيرون برود و : ، ایرج می گفت 

طرف او وجود دارد ، پس باید مبارزه کند ، ولی پرویز بریده و احتمال خطر دستگيری و اعتراف از 

  . او را از بين برد 
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من با این نظر سخن مخالفت و برخورد می کردم ، در نھایت پيشنھاد دادم که او را به خـارج از 

  . کشور بفرستند 

روزی ایرج آمد و گفت که شاپور سازمان با نظر و پيشنھاد تو موافقت کرده و می خواھـد پرویـز 

ید پاسپورت بی نقصی برای او جعل کنيد ، این صورت و ظاھر قضيه بود را به خارج بفرستد و با

  .ولی در واقع سازمان به دنبال عملی کردن نقشه شوم خود بود 

شـروع بـه ) بـرادرش(من به این روزنه اميد بدبدین بودم و با تردید و دو دلی بـه ھمـراه خسـرو 

زی دیگـر ایـرج آمـد و سـوئيچ و کليـد رو. جعل پاسپورت کردیم و در اختيار سـازمان قـرار دادیـم 

  . می خواھيم برویم پرویز را از مرز خارج کنيم : ماشين را از من گرفت و گفت 

من نااميدانه سوئيچ را به او دادم و بعد پرویز را در آغوش گرفتم و او را بوسيدم و بویيدم ، دیدم 

کرد ، من ھم گریه کردم و که چشمانش از نگرانی موج می زند ، او در آغوشم شروع به گریه 

بـه خـدا توکـل کـن ، : گفتم .... ما رفتيم ، اما خدا می داند که چه خواھد شد ! شاپور : گفت 

  ! من نيز در آتش دلشوره می سوختم ولی چاره ای نبود ، باید اطمينان می کردیم 

ان و مشـوش من که ھمچنـان نگـر. پرویز از مرز گذشت ! بچه ھا : دو روز بعد ایرج آمد و گفت 

ایـرج فھميـد کـه ! از مـرز گذشـت : بودم حرف او را باور نداشتم ، با تحير و تعجـب تکـرار کـردم 

  . منظور من مرز جغرافيایی نيست ، بلکه مرز بين دنيا و آخرت است 

ما : گفت ! به ھمين راحتی : یعنی چه ؟ گفتم : رنگ چھره اش سرخ شد و با عصبانيت گفت 

و کسی ھم به پاسپورتش شک نکرد ، بعد سوار ھواپيما شد و رفت و بعـد  او را بردیم فرودگاه

سازمان از تو ھم به خاطر جعل خـوب پاسـپورت : برای این که اطمينان مرا جلب کند ادامه داد 

  .من در دل به تشکر آنھا خندیدم . تشکر کرده است 

، راه اول این که مثـل  سازمان دو راه پيش رویت گذاشته است! حا? نوبت توست : ایرج گفت 

از بچـه ھـای  چنـد نفـر، پرویز از مرز خارج شده و برای مبارزه به ظفار بروی و راه دوم ایـن کـه 

تـو ھـم بـه  که یک شاخه ای مجزا در سازمان درست کرده و باقی مانده اند مسلمان ھستند

  ! آنھا بيپوند ، البته تو ھم آنھا را می شناسی 

  

  )١(شاخه مذھبی سازمان 

بـودم ، بـرای بررسـی راه دوم پيشـنھادی ! در حالی کـه مـن ھمچنـان در اندیشـه راه سـوم ؟

از طریق ایرج با یکـی . سازمان از ایرج اسم رمزھا و ع.مت ھای قرار شاخه مذھبی را گرفتم 

  .از آنھا در حوالی چھارراه لشکر قرار گذاشتيم 

____________________________  

ی خواستند به ھر شکل ممکن ارتباطی بـا مسـلمانان گرفتـه و حتـی در صـورت امکـان مجاھدین مارکسيست م. ١

با تشکيل شاخه مذھبی بـه دو ھـدف دسـت خـواھيم : شاخه مذھبی در کنار سازمان ایجاد کنند ، آنھا می گفتند 

کـه پرولتاریـا یکی این که به مردم ثابت خواھيم کرد که ما ضد مذھبی نيستيم دیگر این که ثابـت مـی کنـيم : یافت 

  . باید رھبری ھر جنبشی را عھده دار شود 

با چنين ھدفی سازمان پس از صدور بيانيه ، گروھی از مسلمانان سازمان را یاری دادنـد تـا بتواننـد شـاخه مـذھبی 

سازمان مجاھدین را تشکيل دھند ، این شاخه را برادران شھيد محمد اکبری آھنگر و فرھاد صفا با ھمکـاری محمـد 

تـاریخ تشـکيل آن . تشـکيل مـی دھنـد ) در زنـدان بودنـد ٥٣تا  ٥٠که در فاصله سال ھای (ق و محسن طریقت صاد
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اسلحه و امکانات و ھمچنـين افـراد مسـلمان بـه ) مارکسيست ھا(است ، سازمان مجاھدین  ٥٤حدود دی یا بھمن 

  ) جزوه مواضع گروھک ھا در زندان. ( د ایشان معرفی می کردند تا به این وسيله وابستگی آنھا را به خود تثبيت کنن

  

است ، مـن او را  )١(در سر قرار وقتی فرد عضو شاخه آمد ، دیدم که دوست خودم فرھاد صفا 

او در زندان فردی مسـلمان ، متـدین و منطقـی بـود . از قبل و از زندان قزل حصار می شناختم 

  .که ھيچ تندروی در کارھایش دیده نمی شد  

________________________________  

و دستگير و به سه سال زندان محکوم شد ، او پس از آزادی بـه فعاليـت خـود در  ٥٠فرھاد صفا بعد از ضربه سال . ١

سازمان ادامه داد ، وی پس از تغيير ایدئولوژی در سازمان ، شاخه مذھبی سازمان را ایجاد و اعضای مذھبی را گرد 

در خيابـان دیـده شـد ، مـرگ وی در ھالـه ای از ابھـام  ٥٤زدھم اسفند ماه سـال خود جمع کرد ، جسد وی در روز نو

  : در خصوص وی نوشت  ٢٣/٣/٥٦سازمان مجاھدین به تاریخ  ٢٣است ، نشریه خبری شماره 

انق.بی شھيد فرھاد صفا ، در یک رویارویی با مأموران ساواک و کميته پس از آن که داخـل یـک خيابـان بـن بسـت " 

می شود برای این که زنده به دست مأموران رژیم گرفتار نياید ، دست به خودکشـی زده و ) خيابان ترجمان احتما?ً (

به شھادت می رسد ، انق.بی شھيد فرھاد صفا از رفقای سابق سازمان ما بـود کـه پـس از آزادی از زنـدان و تحـول 

  .... "خود ادامه می داد  ایدئولوژیک سازمان در یک گروه انق.بی مذھبی به فعاليت مبارزاتی

  

بعد ھمدیگر را در آغوش کشيدیم و کمی بـا ھـم قـدم ! احمد تویی : فرھاد نزدیک آمد و گفت 

ضـربه ) تغييـر ایـدئولوژیک(مـا بـا ایـن اع.ميـه ! احمد : فرھاد گفت . زده و خوش و بش کردیم 

ف دیگر آنھا بـه مـا کمـک و ھم از مسلمان ھا ، زیرا با این وص) سازمان(خوردیم ، ھمه از اینھا 

نخواھند کرد ، ولی ما باید خودمان را حفظ کنيم ، ا?ن مـن ، محسـن طریقـت و محمـد اکبـری 

قبــول کــرده ایــم کــه شــاخه مــذھبی را حفــظ کنــيم ، البتــه مســئول تــيم مــا یــک دختــر خــانم 

  ! مارکسيست است 

فر جوان مسلمان مجرد ، من دریافتم که سازمان چه ب.یی دارد سر آنھا می آورد ، برای چند ن

یک دختر جوان بی حجاب را مسئول قرار داده است تا به این ترتيب به تدریج اسـاس منطـق ، 

  .فکر ، عقيده و مذھب آنھا را فرو بریزد 

راھی است که آمده ایم و توش مانده ایم ، اگر تو به مـا بپيونـدی وضـعمان : " .... فرھاد گفت 

نه فرھاد ، مـن فـی البداھـه نمـی تـوانم : گفتم ... " شود بھتر می شود و شاید فرجی ھم ب

بـرایم وضـعيت آنھـا بـه ویـژه بـا آن دختـر . تصميم بگيرم باید فکر کـنم ، بعـد جـواب مـی دھـم 

  .مارکسيست مطلوب نبود 

سازمان که قب.ً آقایان و خانم ھا را در خانه ھای تيمی از ھم جدا کرده بود ، اکنون در روند نـو 

ید آنھـا را مخـتلط مـی کـرد ، بـا ایـن شـيوه نـوعی اشـتغال ذھنـی و اسـتحاله و سياست جد

  .تدریجی فکری را محقق می ساخت 

ما روزھای آخر در خانه تيمی گرگان مستقر بودیم ، یـک روز صـبح کـه ورزش مـی کـردیم ایـرج 

. ...یعنـی چـه ؟: با عصـبانيت گفـتم . من تعجب کردم ! شاپورزاده تو ھم بيا ورزش کن : گفت 

چرا عصـبانی مـی شـوی ؟ مـا دیگـر خـواھر و ! شاپور: برای چه ؟ ایرج با موضعی م.یم گفت 

ولی واقعـاً در برخـی . فاطمه ھم اظھار ع.قه ای نکرد ! ندارد امکان : با خشم گفتم ! برادریم 
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خانه ھای تيمی شئون اس.می رعایت نمی شد و دخترھا و پسـرھا نـامحرم بـا ھـم زنـدگی 

  .می کردند 

ال برای استحاله فکری و عبور از این بحران ، می خواستند برای چند جوان مسلمان مجرد ، ح

از ھمين ترفند استفاده کنند ، می دانستم که وجود یک دختر مجـرد جـوان و زیبـا آن ھـم بـی 

از ایـن رو . حجاب و مارکسيست با?خره بنيـان فکـری افـراد پيرامـون خـود را در ھـم مـی ریـزد 

که به گروه فرھاد ھم نپيوندم ، ولی قصد کردم تا حد امکان ھر نوعی کمکی که  تصميم گرفتم

  .از دستم ساخته است به آنھا بکنم تا از این مخمصه رھایی یابند 

در روزھای بعد محسن طریقت از اعضای ھمين شاخه دائـم بـا مـن در تمـاس بـود و مـن بـا او 

  .وز حوادثی بود جلسات بحث زیادی داشتم ، ارتباط با او زمينه بر

  

  

  ھوای تازه
در اوج نااميدی ، دغدغه اصلی من جدایی از سازمان بود ، راه ھای مختلفی بـه ذھـنم خطـور 

می کـرد کـه برخـی را رفتـه بـودم و نتيجـه ای نگرفتـه بـودم ، برخـی ھـم لـوازم و اسـبابی را                   

  .می طلبيد که فاقد آن بودم 

ده بودم و در افکار مختلف غوطه می خوردم که به ناگاه یاد دوسـت روزی دل به تنگی غروب دا

و یار قدیمی ام شھيد محمد صادق اس.می افتادم ، بر آن شدم که فردا به سراغش بروم ، او 

  . ھمچنان مدیر عامل شرکت لعاب قائم بود و در بازار نيز دفتری داشت 

م ، شھيد اس.می به گرمی مرا بـه حضـور بازار را برای دیدن او انتخاب کرده و به سراغش رفت

پذیرفت ، پس از مصافحه و احوالپرسی ، جزوه تغيير مواضع ایـدئولوژیک را روی ميـز گذاشـتم و 

  . مارکسيست شده اند ) سازمان(اینھا : گفتم 

او از شـھادت شـریف واقفـی خبـر . ولی این واقعيت دارد : گفتم . من باورم نمی شود : گفت 

ما چيزھایی شنيدیم ، ولی فکر می کـردیم : غيير مواضع بی اط.ع بود ، گفت داشت ولی از ت

نه شایعه نيست ، عين حقيقـت اسـت ، مـن در داخـل آنھـا : گفتم . که شایعه ساواک باشد 

  .ھستم و خبر دارم ، اگر مرا به عنوان یک دوست قبول داری حرفم را قبول کن 

یـژه م.قـات و گفتگـو بـا محمـد تقـی شـھرام و سپس وقایع و رخدادھای چند ماھه اخيـر بـه و

حبيب را برای او شرح دادم ، ھمچنين جستارھایی نيز از ب.تکليفـی و سـردرگمی بچـه ھـای 

بـه مـن ! احمـد : مسلمان گفتم ، او با شک و تردید به من می نگریست و در پایان ھم گفـت 

  .ن در تماس باش بعد شماره تلفنی به من داد و گفت که با م. چند روز فرصت بده 

بعد از چھار روز طبق ھماھنگی قبلی با او تماس گرفتم ، قرار شد یکبار دیگر به دیدار او بروم ، 

دور از چشم سایر افراد تيم به سراغش رفتم ، برخورد او نسبت به دیدار قبلی تغيير کرده و بـا 

  .اطمينان و اعتماد بيشتری به من نگاه می کرد 

ھـم مسـئله ای را کـه گفتـی تأیيـد کـرد ، وقتـی جـزوه تغييـر  )١(د علی آقا سي! احمد : گفت 

خـب الحمـدهللا کـه باورتـان : گفـتم . مواضع را به او دادم گفت که قب.ً به دستم رسيده است 
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بلـه ، اینھـا خودشـان ایـن جـزوات را پخـش مـی کننـد ، نـه : گفت . شد من راست می گویم 

  . ساواک 

________________________  

  .آیت هللا سيد علی خامنه ای ، وی در ميان دوستان آقا سيد علی ناميده می شد . ١

  

در صـحنه ای بـا من در بد دامی افتاده ام ، این روزھا یا مـرا مـی کشـند ، یـا ! حاج آقا : گفتم 

ساواک درگير می کنند ، من حس می کنم که اتفاق نـاجوری در شـرف وقـوع اسـت ، خيانـت 

قصد ندارم با آنھا ادامه دھـم ، جـدا : چه می خواھی بکنی ؟ گفتم : فت گ. اینھا محرز است 

ا?ن به دنبال خانه ای ھستم تا اجاره کـنم ، بـا ایـن کـه از . می شوم ، حتی اگر کشته شوم 

امام ھيچ گونه کمکی به گروه ھا نمـی کنـد ، در دل : گفت . نظر مالی وضعم خيلی بد است 

  .را تحسين کردم ) هر(تيزبينی و فراست حضرت امام 

بـه خـدا : گفت . اگر دیگر ما را ندیدی ح.ل کن ، دیدار ما به قيامت : ھنگام خداحافظی گفتم 

سرگشته و گم گشته در وادی حيرت این چنـد روز ھـم . توکل کن ، ده روز دیگر باز تماس بگير 

  .از پی ھم گذشت ، فشار و سختی مضاعف شده بود 

د اس.می تماس گرفتم و به دیدارش رفتم ، در حالی که بـه زمـين و ده روز بعد مجدداً با شھي

راسـتش را بگـو تـو واقعـاً از آنھـا ! احمـد : زمان ھمه چيز و ھمس کس بدبين بـودم ، او گفـت 

ــدی ؟ گفــتم  ــه خــاطر               : بری ــه اینجــا نمــی آمــدم و خــودم را ب ــده ام وگرن ــوم اســت کــه بری معل

  .نمی انداختم 

خـدا شـاھد اسـت کـه مـن ! حاجی این چه حرفيـه ؟: که در کار نيست ؟ گفتم  کلکی: گفت 

ھمه چيزم را از دست داده ام ، ارزشی ندارد که بخواھم سر دوستانم ک.ه بگذارم ، ا?ن ھـم 

بعد از او درخواسـت کـردم کـه فقـط مـرا . برایم مھم نيست ، که حتی جانم را از دست بدھم 

  . بروم و چه کار کنم ، ا?ن ھمه راه ھا به رویم بسته است راھنمایی و کمک کنيد که کجا 

:     گفـت. یک مقدار ارتباطت را با مـا بيشـتر کـن ، بـرو بـرای خـودت خانـه ای اجـاره کـن : گفت 

صحبت کرده ام ) ھيئت ھای مؤتلفه(ھر چه خواستی من می دھم ، با آقایان : پولش ؟ گفت 

است که تو خودت را زنده نگه داری ، ھر کمکی از دست ما  و آنھا تو را پذیرفته اند ، احمد ?زم

  .برآید دریغ نمی کنيم و امکانات در اختيارت می گذاریم 

این جم.ت چون نورھای رحمت بـر پيکـر خسـته و رنجـورم مـی تابيـد و بـه آن گرمـی و حيـات          

تــی از دفتــر             مــی بخشــيد ، احســاس کــردم روزنــه ای از اميــد در دلــم ایجــاد شــده اســت ، وق

حاج آقا بيرون آمدم نفس عميـق و بلنـدی کشـيدم ، احسـاس مـی کـردم کـه روی ابرھـا گـام            

  . بر می دارم 

ــه  ــوالی بازارچ ــه ای در ح ــرانجام خان ــردم ، س ــار ک ــه آغ ــافتن خان ــرای ی ــود را ب ــتجوی خ جس

خانه ميخ سازی کار می کـنم و معزالسلطان یافته و اجاره کردم ، به صاحبخانه گفتم که در کار

خانم و بچه ھایم در سمنان ھستند ، زیرا پيش بينی می کردم بتوانم فاطمه را با خود ھمـراه 

  .کرده و او را برای زندگی به آنجا بياورم 
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گرچه در این کارخانه بيش از بيست روز کار نکردم ، ولی بھانه خوبی برای خروج از خانه تيمی 

و توصيه ھای شھيد اس.می بود ، برای این که سازمان به گفتـه ھـایم و پيگيری سفارش ھا 

شک نکند ، حاج آقا اس.می در پایـان ھـر ھفتـه مبلغـی پـول بـه مـن مـی داد کـه آنھـا را بـه 

با کمـک شـھيد اسـ.می ودیعـه . سازمان برده و می گفتم که حقوق این ھفته ام می باشد 

  .ست دومی نيز برای آنجا خریدم اجاره خانه را پرداختم ، اسباب اثاثيه د

  

  جدایی از سازمان
، ھنگامی  ٥٤سازمان پس از نااميدی از من به فکر چاره ای دیگر افتاد ، در اوایل آبان ماه سال 

که ھنوز در خانه خيابان گرگان ساکن بودیم ، روزی خانمم برای خرید بيرون رفت ، مدتی طـول 

ســاله از بچــه ھــای              ٢٣نــانوایی بــا جــوان حــدوداً گفــت کــه در کشــيد تــا برگــردد ، وقتــی آمــد 

محله شان مواجه شده است و برای این که رد خود را گم کند ، ناچار بـوده کـه از چنـد مسـير 

انحرافی و کوچه و خيابان اصلی و فرعی بگذرد ، با این حال او ھمچنان نگران و مضطرب بـود ، 

  .ه باشد احتمال می داد که جوان رد وی را گرفت

ایرج گفت که احتمال دارد او موضوع را به ک.نتری یا ساواک گزارش دھد ، باید سریع دست به 

که جا دارد ، من ھم که جا دارم ) شاپورزاده(ھمشيره : کار شد و اینجا را تخليه کرد ، او گفت 

کـه او تکليـف من متوجه شـدم .... تو ھم برو به آن خانه تيمی که با آن ارتباط داری ! ، خسرو 

شاپور تو ھمـين جـا بمـان ، : من چه کار کنم ؟ گفت : ھمه را مشخص کرد جز من ، پرسيدم 

من کام.ً منظور او را دریـافتم ، ایـرج !! اميدوارم که اتفاقی نيفتد ، باش تا ببينيم چه می شود 

من ھم برای اميدوار بود که من در اینجا بمانم و به دست ساواک بيفتم و به این طریق مسئله 

  .آنھا حل شود 

آنھا خارج شدند ، نگاه نگران فاطمه به پشت سرش بود و من دیدم که سایه او در امتـداد یـک 

اشتباه بزرگ کوتاه می شود ، در دلم آشوب بود ، نمی دانستم که باید چه کـنم ، دقـایقی در 

م ، وسـایل مـورد حالت گنگی و منگی گذشت ، سکوت خانه را فرا گرفت ، ناگھان به خود آمد

نيازم را برداشته ، درھا را قفل کردم و راھی شدم ، به این ترتيب من نيـز از آنجـا و از سـازمان 

  .خارج شدم 

حالت عجيبی داشتم ، نگرانی ، تشویق و اضطراب تمام وجودم را گرفته بود ، مـی ترسـيدم ، 

تم و اشـک مـی ریخـتم و بـا نه از سرنوشت خودم بلکه از آینده فاطمه و فرزندانم ، راه می رفـ

  خدا نجوا می کردم که این چه سرنوشتی است که برای من رقم زده ای ؟

آن روز آسمان برایم تيره و تـار بـود ، پـس از گـذاردن اسـباب و اثاثيـه ام در خانـه ای کـه در .... 

ی حوالی معزالسلطان اجاره کرده بـودم ، طاقـت نيـاورده و بيـرون زدم ، در کوچـه و خيابـان ھـا

زیادی پرسه زدم ، بی جھت به این سو و آن سو می رفتم ، از درد به خود می پيچيدم ، زمان 

برایم سرعتی مرگبار گرفته بود ، درد جـدایی از فاطمـه و فرزنـدانم جانکـاه بـود ، دائـم خـود را 

  .سرزنش می کردم که چرا از فاطمه مراقبت نکردم و چرا چنين و چنان شد 
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  ھبوط فاطمه
پيوند زناشویی بستم ، تا یـار و پشـتيبان ھـم  ١٣٥٢اطمه فرتوک زاده در مھر ماه سال من با ف

باشيم و در غم و شادی یکـدیگر شـریک باشـيم ، ده روز بيشـتر از زنـدگی مشـترک مـا نمـی 

گذشت که مرا به مدت یک ماه به زندان بردند ، او نسبت به تنگی و کمبودھای مـالی زنـدگی 

  .بان به گ.یه نگشود بسيار صبور و ھيچ وقت ز

ھنگامی که من به سازمان به اصط.ح مجاھدین خلق پيوستم ، او نيز ھمراه و ھمـدوش مـن 

بود ، داوطلبانه زندگی مخفی را پذیرفت و نقش ھای حساسی را ایفـا کـرد کـه بـرایش نقطـه 

ه ھای در این زمان به استعدادھایش در کارھای تشکي.تی پی برد ، در یافتن خان. عطفی بود 

  .تيمی آنچنان پيش رفت که یکی از مدرسان مجرب خانه یابی برای تيم ھا شد 

زمانی که سازمان وابستگی شدید او را نسبت به من دید برای بھره جویی بيشتر سعی کـرد 

جدایی و فاصله ای بين ما بيندازد ، آنھا با پيش کشـيدن زمينـه اسـتق.ل فکـری و شخصـيتی 

وابستگی زن به شوھر ، با د?یل واھی پویایی در مبارزه و ادامـه راه ، فاطمه و نيز تئوری عدم 

  .حتی در صورت از بين رفتن ھمسر ، سعی می کردند تا ما را نسبت به ھم بيگانه کنند 

نظریه بيگانه سازی پس از اع.م علنی تغيير ایدئولوژیک شدت گرفت ، سازمان که مخالفـت و 

ل می داد ، شـروع بـه ایجـاد شخصـيت سـازی کـاذب بـرای رودررویی مرا نسبت به خود احتما

فاطمه کرد ، رھبران سازمان شخصيتی تو خالی برای فاطمه تراشيدند و به او القاء کردنـد کـه 

  .می تواند راھی سوای راه شوھرش برود 

آن روزھای آخر ، روزھای ھولناک و وحشتناکی بود که سایه ھای وجودی فاطمه برایم کمرنگ 

وزھایی که او در گرداب فتنه سازمان غوطه ور بود و من می خواستم نجات غریـق می شد ، ر

  .باشم ، نمی پذیرفت 

در واپسين روزھایی که نفس ھای من به شماره افتاده بود و در بایکوت اط.عـاتی و ارتبـاطی 

قرار داشتم ، ھرگاه که فرصتی دست می داد با فاطمه زمزمه ھا و مشورت ھایی می کردم و 

نظریات مرا می شنيد و ابراز ھمفکری و یک رأیی می کرد ، ولی کافی بود شبی از من دور  او

  .شود تا نظریاتش کام.ً متضاد و متناقض نظر من شود 

با?خره راھی اسـت کـه آمـده ایـم و برگشـتی در آن ! احمد تو ھم فکر کن : فاطمه می گفت 

ری و چطوری مھم نيست ، مھم ایـن اسـت نيست ، باید مبارزه را تا آخرش رفت ، حا? چه جو

  . که با استکبار و امپریاليسم مبارزه کنيم 

اگر پای اس.م در ميـان نباشـد ، چـه مرضـی دارم کـه بـا ! آخر فاطمه : و من جواب می گفتم 

امپریاليسم بجنگم ، این اس.م است که مبارزه با استعمار ، استکبار و استثمار را برایم تکليف 

وقتی آدم دین نداشته باشد فـرق نمـی کنـد کـه چـه یـوغ حکـومتی بـر گـردنش       کرده است ،

  .باشد 

اینھا می گویند برای آزادی خلق از یوغ امپریاليسم مبارزه می کنند و دنبال این : و او می گفت 

ھستند که کارگرھا را از زیر استثمار بيرون بکشند و طبقه اشتراکی و برابـر ایجـاد کننـد ، آنھـا 

قدند که روزی تمام دنيا و جھان کـارگری خواھـد شـد و بعـد قيـام کـارگری ھمـه جـا را فـرا                    معت

  .می گيرد 
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این اس.م است که اولين دفاع را از کـارگر کـرده و ارزش ! فاطمه جان : و من جواب می گفتم 

کنند و به چيزی جز قدرت  وا?یی به او داده ، آنھا از این قضيه برای فریب من و تو استفاده می

  .خود نمی اندیشند ، چرا ما عامل به قدرت رسيدن آنھا باشيم 

فاطمه در این مباحثات ھيچگاه نظری از خود بروز نمی داد و ھميشه از آنھا نقل قول می کرد ، 

او تا روز آخر که با من بود تـا روز جـدایی مـن از سـازمان ، نمـازش را مـی خوانـد و حجـابش را 

می کرد و بر تمام تکاليف شرعيش استوار بود ، ولی سـازمان بـه شـدت روی چـارچوب  رعایت

  . فکری او کار کرده بود 

با این که اعتقادات مذھبی و دینی ھنوز در او رنگ نباخته بود ، ولی حيات خـود را در پيـروی از 

ونـد در مشی و منش سازمان می دانست ، سازمان برای آنھا جـا انداختـه بـود کـه ھـر جـا بر

ساعت نمی توانند  ٢٤معرض تھدید ساواک ھستند و بدون پوشش امنيتی سازمان و بيش از 

دوام بياورنــد ، از ایــن رو بيشــتر بچــه ھــای مــذھبی بــه ویــژه زنــان احســاس تنھــایی شــدیدی                

  .می کردند 

يده بـود کـه فکـر فاطمه نيز راھی را رفت که من از اول از آن می ترسيدم ، او به نقطه ای رسـ

می کرد جدایی از سازمان مساوی است با مرگ و نيسـتی و دیگـر ایـن کـه مـی اندیشـيد بـا 

  . ماندن در سازمان می تواند از جان من و فرزندانش دفاع کند 

شــنيده ام کــه از احمــد جــدا و : او یــک بــار بــه دیــدن مــادرش رفتــه بــود ، مــادرش مــی گویــد 

مادر من اعتقاد خودم را دارم ، ولی به خـاطر : ی دھد فاطمه جواب م. مارکسيست شده ای 

  .حفظ جان احمد و بچه ھایم مجبورم که در سازمان بمانم 

بعدھا شنيدم که سازمان طرح قتل و ترور مرا می کشد ، که فاطمه با آنھا به شـدت مخالفـت 

، چـه  کرده و جلو آنھا را می گيرد و می گوید که کشتن احمد بـرای شـما ھـيچ سـودی نـدارد

عيبی دارد که او برای خودش بچرخد و با رژیـم مبـارزه کنـد ، مگـر ھـدف شـما مبـارزه بـا رژیـم 

  .نيست ، پس بگذارید او ھر طور که دوست دارد زندگی و مبارزه کند 

  ...... ! و چنين شد که فاطمه رفت 

  

  "  تندر" 

  ارتباط با شھيد اندرزگو 
اثاثيه ام به خانه خيابان معزالسلطان ، ھمـين طـور  پس از جدایی از سازمان و انتقال اسباب و

که بی ھدف در خيابان ھای قدم می زدم ، تصميم گرفتم به نزد شھيد اس.می بروم ، پس از 

س.م و عيک شرح ماوقع ، فعاليت ھا و م.قاتھای چند روز گذشته ام را به حـاج آقـا اسـ.می 

  .گزارش دادم 

: من و ھمسرم اظھار تألم و تأسف کردم ، حاج آقا گفت از عمل سازم ان نسبت به جدا سازی

 ٩بچه ھای اعضای ھيئت مؤتلفه به من گفته اند احمد را دریابيـد ، از ایـن رو تـو فـردا سـاعت 

زنـگ بـزن و بگـو حـاج صـادق گفتـه آن  )١(صبح با این شماره تلفن به حاج محسن رفيقدوست 
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د او بـه تـو مـی گویـد کـه چـه کـار کنـی ، بـرو و بارھا را که کنار گذاشتی من بيایم و ببرم ، بع

  . خيالت راحت باشد 

__________________________  

من از چھار کانال با مجاھدین ارتبـاط داشـتم ، یکـی : .... آقای محسن رفيقدوست در خاطرات خود بيان می کند . ١

و کانـال چھـارم مرحـوم مجيـد شـریف  مرحوم اندرزگو بود و یکی دیگر آقای احمد احمد ، کانـال سـوم مرحـوم رجـایی

او در درگيری ھای قبل از انق.ب مجروح و دستگير شـد و مـدت ھـا در زنـدان بـود ، ا?ن ھـم بـدن خسـته و . واقفی 

  .کوفته ای دارد ، ولی الحمدهللا در قيد حيات است 

  ) آرشيو واحد تاریخی شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می (  

در خانواده ای مذھبی و از نظر مالی متوسط در جنوب شـھر تھـران بـه دنياآمـد ،  ١٣١٩ل محسن رفيقدوست در سا

پس از طی دوره تحصي.ت ابتدایی وارد دبيرستان بھبھانی شد ، ولی در سال دوم دبيرستان به دليـل فعاليـت ھـای 

نه و متفرقه تحصيل خود سياسی از مدرسه اخراج شد ، در نتيجه به کار آزاد نزد پدر مشغول گشت و به صورت شبا

توانسـت دیـپلم خـود را در رشـته ریـاض بگيـرد ، او از کـودکی را شـھيد نـواب  ١٣٣٦را پی گرفت ، تا این که در سال 

            صفوی و شھيد عبدالحسـين واحـدی از فـدایيان اسـ.م آشـنا شـد و در برخـی جلسـات سـخنرانی ایشـان شـرکت 

  .می کرد 

به ھمکاری با آنھا مبادرت ميکند و بعد در ایجاد ھيئت ھـای مؤتلفـه بـا سـایر  ١٣٣٩ال با تأسيس نھضت آزادی در س

برادران ھمفکر خود مشارکت کرده و در شاخه نظامی ھيئـت بـا مرحـوم انـدرزگو ھمکـاری مـی کنـد ، بـر اثـر ھمـين 

ھــای تاســوعا و  او در راھپيمــایی .آزاد شــد  ٥٧دســتگير و زنــدانی شــد و در ســال  ٥٥ارتبــاط و ھمکــاری در ســال 

نقش مؤثری داشت ، سـپس مسـئوليت تـدارکات و امنيـت کميتـه اسـتقبال از امـام را بـه عھـده  ٥٧عاشورای سال 

داشت ، ضمناً وی راننده ماشين بليزر حامل امام از فرودگاه تھران بود ، وی پس از پيروزی انق.ب اسـ.می مسـئول 

  . پاه و رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان بود تدارکات سپاه ، وزیر سپاه ، رئيس بنياد تعاون س

  

فردای آن روز رأس ساعت مقرر با شماره مورد نظر تماس گرفتم و پيام حاج صـادق را بـه حـاج 

مـی : زیاد دور نيستم ، گفـت : ا?ن کجایی ؟ گفتم : آقای رفيقدوست پرسيد . محسن گفتم 

  .بله : بيایی ؟ گفتم  ١٠توانی ساعت 

صبح بود ولی سر او خيلی شلوغ بود ، من به پستویی کـه در تـه مغـازه  ١٠ با این که ساعت

وقتی که آقای رفيقدوست . نشانم داده بود رفتم ، آنجا محل استراحت کارگران و رانندگان بود 

از کار فارغ شد و آمد ، جریان تغيير ایدئولوژی سازمان و موضع و مخالفت ھای خـودم را بـا ایـن 

صبح فردا با حاج  ٩در ساعت : ح دادم ، او نيز شماره ای به من داد و گفت انحراف برای او شر

  .تماس بگير و بگو که برای خرید جزیی شما را معرفی کرده اند   )١(علی حيدری 

__________________________  

لـه دو?ب در خـانواده ای کشـاورز و متـدین در مح ١٣١٦علی اکبر حيدری معروف به علی سبزی فـروش در سـال . ١

تھران متولد شد ، او تحصي.ت ابتدایی خود را در مکتبخانه بـه اتمـام رسـاند ، وی فعاليـت ھـای سياسـی و مـذھی 

خود را از مسجد نایب السلطنه و جلسات سخنرانی حاج شيخ مھدی معزالدوله شـروع کـرد و بـا حضـور در مسـجد 

  . هللا سعيدی حاضر می شد مھدیه تھران به آن شدت بخشيد و در سخنرانی ھای شھيد آیت 

خـرداد حضـور جـدی  ١٥او عضو ھيئت ھای مؤتلفه اس.می بود و در شکل دھی راھپيمایی ھای روز عاشورا و قيام 

با دیگر دوسـتانش تـ.ش ) ره(داشت ، وی در گرفتن امضا از علما و مراجع تقليد مبنی بر تأیيد مرجعيت حضرت امام 

ی منصور ھمچون سایر دوستان خـود در مؤتلفـه دسـتگير و روانـه زنـدان شـد و تـا زیادی کرد ، او پس از ترور حسنعل

در پی دستگيری آقای رفيقدوست او ھم دستگير شد و در اوایل سال  ١٣٥٥در زندان به سر برد ، در سال  ٤٦سال 

  . آزاد شد  ١٣٥٧
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اج علـی من نيز به توصيه و راھنمایی ھای این دوستان مـو بـه مـو عمـل کـردم ، وقتـی بـا حـ

حـاج محسـن رفيقدوسـت بـرای خریـد جزئـی : تماس گـرفتم ، گفـتم ) سبزی فروش(حيدری 

: پنج جعبه ، گفت : چند جعبه می خواھی ؟ گفتم : گفت . پرتقال شما را معرفی کرده است 

  .بيا بردار و ببر  ١١فردا ساعت 

روزھـا چنـين تـدابير این برو بياھا آن زمان خسته کننده بود ، ولی شرایط پليسی و خفقـان آن 

در موعد مقرر به نزد حـاج علـی رفـتم و بـرای او ھـم شـرح آنچـه را کـه . امنيتی را می طلبيد 

  .گذشته بود دادم 

حاج علی گفت دیگر ارتباطت را با حاج محسن قطع کن و با من قرار بگذار ، ھر وقت ھـم زنـگ 

.وه بر حجره اش به مـن می زنی بگو که ميوه می خواھی ، او سپس شماره تلفن منزل را ع

داد ، به این ترتيب چندین مرتبـه و در روزھـای آتـی بـا او قـرار وعـده گذاشـته و ضـمن م.قـات 

  .آخرین اخباری را که به دستم می رسيد ارائه می کردم 

در یکی از روزھا حاج علی گفت که می خواھم تو را به قرار خيلـی مھمـی ببـرم و بـا شـخص 

ھم به ساختمانی واقع در خيابـان غيـاثی رفتـيم ، سـاختمان از خانـه دیگری آشنایت کنم ، با 

ھای قدیمی تھران و دارای حياط بزرگی بود که چند اتاق داشت ، در یکی دو تا از این اتاق ھـا 

  .گویا مجلس ختمی بر پا بود و حياط ھم مملو از جمعيت بود 

فت باید برویم آنجـا ، ھمـه چيـز حاج علی در گوشه حياط پله ھای زیر زمينی را نشانم داد و گ

برایم مبھم بود ، به دنبال حاج علی وارد اتاقی در زیر زمين شدیم ، وسط اتاق یک کرسی بود 

که کسی پشت آن نشسته بود و عرق چين مشکی بر سر داشـت ، سـ.م گفتـيم و او بلنـد 

  .شد و جواب س.م داد و مصافحه و معانقه کرد 

احمد من تو را می شناسم ، تـو ھـم : د است و آن فرد گفت این ھمان احم: حاج علی گفت 

حاج آقا چھـره تـان بـرایم آشناسـت ، ولـی بـه یـاد نـدارم کـه کجـا : مرا می شناسی ؟ گفتم 

اگر ھـم دیـده بـودی نمـی شـناختی ، چـرا کـه مـن مدتھاسـت مخفـی ام ، : دیدمتان ، گفت 

  اندرزگو شنيده ای ؟ 

بعـد ! حـاج آقـا تـویی ؟: وشـحالی زایـد الوصـفی گفـتم من یک دفعه لب از لبم شکفت ، بـا خ

مجدداً با ھم دیده بوسی کردیم ، دیدن این سيد بزرگوار چنان آرامشی به من داد که بسياری 

از دردھایم را فراموش کردم ، وقتی او سخن می گفت قلبم قوت می گرفت و روحم حيات می 

   )١. (یافت 

_________________________  

آقای احمد از دوسـتان و مـورد تأیيـد مـا بودنـد ، قـب.ً بـه شـھيد : ... لی حيدری در خاطرات خود می گوید آقای ع. ١

انـدرزگو . بگذار چنـد روزی بگـذرد : ، گفت اندرزگو گفته بودم که می خواھم آقای احمد احمد را به شما معرفی کنم 

نه بگو فردا : بدھيد که بگویم آقای احمد بياید ، گفت چند روزی به قم رفت ، وقتی بازگشت دوباره به او گفتم اجاره 

  .فردا بھت زنگ می زنم که چه ساعتی و کجا بياید . بياید 

بعد من احمد را به خانه پـدرم در انتھـای خيابـان غيـاثی آوردم ، اتفاقـاً آن روز در منـزل بـه خـاطر فـوت یکـی از اقـوام 

رزگو در زیر زمين خانه ، اندرزگو زیر کرسی نشسـته بـود ، آنھـا را بـا مجلس ختمی برپا بود ، او را بردم پيش آقای اند

  ) آرشيو واحد تاریخ شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می(                                               .ھم آشنا کردم 
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برخـورد و در ھمان جلسه اول وقایع خيانت باری را که از سرم گذشته بود شرح دادم ، از نحوه 

ک.م او دریافتم که وی مطلع تر از من است ، به حاج آقا گفتم که اکنون مـن کـام.ً از سـازمان 

به صورت تشکي.تی جدا شده ام و در معـرض تھدیـد سـازمان و سـاواک ھسـتم ، ھـر لحظـه 

  .امکان درگيری و یا ترور من وجود دارد 

حضـرت امـام (ش ، به خدا توکل کـن ، آقـا نگران نباش ، با خدا با! احمد : شھيد اندرزگو گفت 

حاج آقا این کره خری اسـت کـه خودمـان : گفتم . خودش به این مسائل اشراف دارد ) خمينی

روی بام برده ایم ، حا? که خر شده است ، نمـی دانـيم چطـور پـایين بيـاوریم ، اینھـا مارھـای 

  .خوش خط و خالی ھستند که خودمان در آستين پرورش داده ایم 

بـا ھمـاھنگی و اطـ.ع بچـه ھـا : ا?ن ھيچ ارتباطی با سازمان نداری ؟ گفتم : اج آقا پرسيد ح

ھنوز با محسن طریقت قرارھا ، بحث ھا و ارتباطاتی دارم و ) اس.می ، رفيقدوست و حيدری(

یک سری اخبار را از او کسب می کنم ، توضيح دادم که فرھاد صفا و محسـن طریقـت شـاخه 

  . داده اند  مذھبی را تشکيل

اگر این بار بروی تو را می زنند ، به این ! مواظب باش ، دیگر سر قرار نرو : شھيد اندرزگو گفت 

بچه ھا پيشنھاد کن که از سازمان خارج شوند تا با ھم کار کنيد ، اگر آنھا واقعاً دست بکشـند 

  . ما ھم کمک شان می کنيم ، ھر چه اسلحه بخواھيد در اختيارتان می گذاریم

. من ا?ن به غير از دو کپسول سيانور ھيچ س.حی برای دفـاع از خـود نـدارم ! حاج آقا : گفتم 

یک دفعه شھيد اندرزگو کلتی را در آورد و مسلحش کرد ، ناگھان با صدای چکيده شدن ماشه 

چيزی نشد ، با خدا باش ، من استخاره کرده ام ! نترس بابا : من از جا جستم ، حاج آقا گفت 

رای پذیرش تو ، خوب بود ، عاقبت به خيری دارد ، پس دیگر نترس ، غصه ھم نخـور ، اتفـاقی ب

  .نمی افتد 

البته من نترسيده بودم ، فقط به خاطر صدای ناگھانی به صورت طبيعی از جا پریدم ، ولی خب 

 شـھيد انـدرزگو اعتقـاد. ھمين واکنش موجب شد تا صحبت ھا و نکات جـالبی را از او بشـنوم 

زیــادی بــه اســتخاره داشــت ، از جملــه افــرادی بــود کــه بيشــتر کارھــایش بــا اســتخاره صــورت             

می گرفت ، در قرارھای بعدی که با او داشتم ، گاھی سر قرار می آمـد و گـاھی نمـی آمـد و 

  .علت آن را خوب یا بد آمدن استخاره ذکر می کرد 

را به ھمـراه  ٦٥/٧من داشت س.ح کلت کمری  اندرزگو در ھمان جلسه اول با اعتمادی که به

دو خشاب گلوله به من داد ، تأکيد کردکـه حتـی ا?مکـان از درگيـری اجتنـاب کـنم و از اسـلحه 

  .استفاده نکنم 

بعد از این جلسه من ارتباطات نزدیکی با شـھيد انـدرزگو پيـدا کـردم ، ارتبـاط و قـرار م.قـات بـا 

نه نياز به ارتباط دائم ھشت ساعت یکبار بود و نه نياز به  شھيد اندرزگو با ھمه فرق می کرد ،

او تعيين می کرد مث.ً ده روز دیگر در ف.ن ساعت در چه خيابانی باشـم . زدن ع.مت س.مت 

، او حتــی نقطــه خاصــی را در آن خيابــان مشــخص نمــی کــرد ، ولــی مــی گفــت مــث.ً از ضــلع 

  .ر کار به ھيچ چيز نداشته باش شمالی وارد شو و از ضلع جنوبی خارج شو و دیگ

گاھی وقت ھا فکر می کردم او خلف وعده می کند و سر قرار نمی آید ، ولی چنـد روز بعـد او 

گاھی من به حاج علی . در دیداری دیگر گزارش حضور لحظه به لحظه مرا در سر قرار می داد 
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گفـت کـه برایـت حيدری زنگ می زدم و می گفتم که مقداری ميوه می خـواھم ، او ھـم مـی 

بـه ایـن ترتيـب مـن محـل و سـاعت قـرار و م.قـات بـا . کنار می گذارم ، ف.ن ساعت بيا و ببر 

  .اندرزگو را می گفتم 

برای دلخوشی ھم که شده ، نشد یکبار مـا شـھيد انـدرزگو را بـر سـر قـرار ببينـيم ، ھميشـه 

ه عنوان مثال یک بار برای دیدن ھنگام رفتن یا برگشتن از سر قرار یا بين راه او را می دیدیم ، ب

رفتم و منتظر شدم ، وقتی خبری از او نشـد برگشـتم و بـه ) شھيد نامجو(او به خيابان گرگان 

: خيابان زرین نعل آمدم ، از کوچه پـس کوچـه ای مـی گذشـتم کـه یکـی از پشـت سـر گفـت 

جا مراقب مـن بـوده س.م عليکم ، خودش بود ، شھيد اندرزگو ، فھميدم که او از سر قرار تا این

  .است 

تاکتيک شھيد اندرزگو چنين بود که محل ھایی را به عنوان نقطه قرار انتخاب می کرد که در آن 

با چند کاسب و دستفروش آشنا باشد ، آشنایان وی مشخصات افراد مرتبط را داشتند و آنھا را 

دادند ، مث.ً می گفتند  تحت کنترل گرفته و می پایيدند ، بعد گزارشی را به شھيد اندرزگو می

  .دقيقه ھم منتظر شد و بعد از خيابان ف.ن راھش را کشيد و رفت  ٢٠ف.نی آمد و 

اندرزگو با چنين تاکتيک ھایی ساواک را سردر گم و ناراحت کرده بود ، ھيچ وقت لو نمی رفـت 

کـه  ، گاھی یک دستفروش و یا حتی یک گدای خيابان عامـل شـھيد انـدرزگو بـود ، بـه نحـوی

  .کسی تصور آن را در خيال ھم نداشت 

در آخرین م.قات ھا من متوجه شده بودم که بعضی صاحبان مغازه ھا با حالت خاصی مرا نگاه 

می کنند ، چون خود حالت عادی و معمولی داشتم از خود می پرسيدم که چرا آنھا اینگونه به 

یق ھمين آشنایان خبـر سـ.مت مـا من نگاه می کنند ، گاھی که او سر قرار نمی آمد و از طر

  .به او می رسيد 

ھر بار در شکل و شمایلی متفاوت از قبل ظاھر می شـد ، او از لبـاس ھـای  )١(شھيد اندرزگو 

متفاوت ، از عرقچين گرفته تا شـاپو و از کـت و شـلوار و پـالتو تـا عبـا و عمامـه و لبـاس عربـی 

.... گاھی با عينک و گاھی بی عينک و استفاده می کرد ، گاھی با ریش و گاھی بی ریش ، 

  .ظاھر می شد 

_____________________________  

در خـانواده ای مـذھبی و در جنـوب شـھر تھـران چشـم بـه  ١٣١٦سيد علی اندرزگو در ماه مبـارک رمضـان سـال . ١

ده تحصـي.ت را تـرک جھان گشود ، او پس از پایان تحصي.ت ابتدایی به دليل فقر خانوادگی و کمک به معيشت خانوا

و در بازار مشغول به کار شد ، او که خود ار از حرکت زمانه باز نمی داشت ، برای فراگيری دروس حوزوی به مسـجد 

محل رفت و به تحصيل علـوم دینـی و حـوزوی پرداخـت ، او در ھمـين دوران بـه شـاخه نظـامی ھيئـت ھـای مؤتلفـه 

رای ادامه تحصيل ابتدا به قم و بعد به نجف اشـرف رفـت ، او پـس پيوست و پس از اعدام انق.بی حسنعلی منصور ب

از بازگشت از عراق مجدداً در حوزه علميه قم مشغول به تحصـيل شـد و از محضـر حضـرات آیـات مشـکينی و مکـارم 

  .شيرازی بھره برد 

ولـی پـس از از آن جھت که تحت تعقيب ساواک بود خود را در قم بـه نـام شـيخ عبـاس تھرانـی معرفـی مـی کـرد ، 

گذشت مدتی به دليل فعاليت ھای مختلف مورد شناسایی قرار گرفت ، لذا به حوزه چيذر واقـع در محلـه ای نزدیـک 

شميران تھران و نزد آیت هللا سيد علی اصغر ھاشمی آمد و تحصي.ت خود را پی گرفت ، او پس از چند صـباحی بـه 

  .ن ترتيب توانست ترددھایی نيز به کشور افغانستان بکند مشھد رفت و در حریم رضوی رحل اقامت افکند و به ای
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ســالگی ازدواج کــرد ، ولــی پــس از مــدت کوتــاھی در زمــانی کــه بــه خــاطر تــرور منصــور متــواری بــود  ٢٧انــدرزگو رد 

ناخواسته تن به جدایی داد ، بعدھا او با دختر آقای عزت هللا سيل سپور ازدواج مـی کنـد کـه ثمـره ایـن ازدواج چھـار 

شھيد اندرزگو طی دوران مبارزه از طریق شھيد محمد مفيـدی بـا سـازمان حـزب هللا و از طریـق شـھيد . ر است پس

  . احمد رضایی با سازمان مجاھدین خلق ارتباط بر قرار کرد 

و در پـی بـه شـھادت رسـيدن مجيـد شـریف  ٥٤با علنی شدن مواضع التقـاطی و مارکسيسـتی سـازمان در سـال 

ه لباف اسم اندرزگو نيز به خاطر حفظ مواضع اس.می در ليست تصـفيه و تـرور سـازمان قـرار واقفی و مرتضی صمدی

توسـط  ١٣٥٧سـال ) دوم شـھریور مـاه( مـاه مبـارک رمضـان  ١٩اندرزگو سرانجام شناسایی شد و در شـب . گرفت 

شـيخ عبـاس تھرانـی ، : برخی از نام ھای مستعار سيد علی عبارتنـد از . ساواک در خيابان ایران به شھادت رسيد 

دکتر سيد حسين حسينی ، ابوالقاسم واسعی ، عبدالکریم سپھرنيا ، ابوالحسن نحوی ، محمد حسـين جـوھرچی 

  .، جوادی 

   

  نجات یک دوست
از اولين برگه ھای سوخته دفتر شوم سـازمان بـود ، او نـه تنھـا ) پرویز(علی ميرزا جعفر ع.ف 

ر راه سـازمان از دسـت داد ، بلکـه در تـداوم وسـاوس مقـام ، موقعيـت ، مـال و منـال خـود را د

  . شيطانی سازمان از ھمسری که به آن عشق می ورزید جدا شد 

من نيز خود چنين قربانی شدم و شاید بدتر ، چرا که سـازمان توانسـت بـا لطـایف الحيـل و بـا 

او  ایجاد شخصيت کاذب تحت عناوین واھی و مسئوليت ھای تھی و ميان خالی برای ھمسرم

  .را برای ھميشه از من بگيرد 

مسئله سرنوشت غم انگيز پرویز و ھمسرم دائم فکر و ذھن مرا اشغال مـی کـرد و لحظـه ای 

: رھایم نمی کرد ، روزی که در ھمين افکار غوطه می خوردم ، به یاد جمله ای از ایـرج افتـادم 

ھا حتی ھشت سالزندان  تو آدم دگمی ھستی ، ما مثل تو چند تایی داریم ، یکی از این دگم

بــوده و زن دارد ، او ھــم زنــش روشــنفکر و دارای عقایــد مترقــی اســت و در مرحلــه جــذب بــه 

  .سازمان است 

این جمله چون پتکی چند بار بر ذھنم کوفته شد ، ناگھان به یادم افتاد که بين افراد حزب ملل 

مد حسن ابـن الرضـا و اس.می چند نفر به ھشت سال زندان محکوم شده بودند از جمله مح

  .ناصر نراقی ، احتمال دادم که فرد مورد صحبت ایرج ، مرحوم نراقی باشد 

رفته و حقایقی را که می دانم بازگو کنم ، چند بار به منزل شـان مراجعـه تصميم گرفتم نزد او 

کردم از آنجا که ھمسرش مرا نمی شناخت و من ھم خود را معرفی نمی کردم ، شاید حدس 

  .ناصر نيست : که مأمور ساواک باشم ، می گفت می زد 

سرانجام در یکی از این دفعه ھا خود را معرفی کرده و گفتم که از دوستان آقا ناصر می باشم 

، او رفت که اط.ع دھد ، دقایقی بعد دیدم که مرحوم ناصر بـا عجلـه و پابرھنـه دم در آمـد ، از 

  .ش کشيدیم و دیده بوسی کردیم دیدن یکدیگر خوشحال شده و ھمدیگر را به آغو

من از سازمان بریده ام و ا?ن اگر گير بيفتم ! ناصر : ناصر با اصرار مرا به داخل منزل برد ، گفتم 

مرا می کشند و نمی دانم که ا?ن وضعيت تو چيست ؟ آیا به سازمان جذب شده ای یـا نـه و 

نگينی می کـرد کـه آمـده ام بـه تـو اگر شده ای آیا مرا لو خواھی داد یا نه ؟ حرفی در دلم س
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بگویم ، برای ھمين پيه ھمه خطرھا را به تن ماليده ام ، زیرا به این اميـدم کـه تـو بـا سـازمان 

  .....نباشی ، تو یک بچه مسلمانی و دو بار که من به زندان آمدم با تو ھمبند بودم و 

شرح دادم ، او بسيار متأثر  پس از این مقدمات ، سرگذشت خود ، فاطمه و فرزندانم را برای او

گویا تو ھم به سرنوشت مـن مبـت. شـده ! ناصر : شد ، وقتی تأثر ک.مم را در او دیدم ، گفتم 

سال سابقه زندان دارد ، صحبت کرد کته  ٨ایرج درباره فردی که : گفتم ! چطور ؟: ای ؟ پرسيد 

می زنم که مقصـود است ، من حدس ! و روشنفکر ! خودش دگم و متعصب ولی زنش مترقی 

  .ایرج تو باشی 

بله : ناصر چھره اش در ھم شد و رنگ از رویش پرید و ناراحت شد ، پس از کمی سکوت گفت 

مـرا ھـم دارنـد بـه سرنوشـت تـو مبـت. مـی کننـد ،              ! ، من ھستم ، بر پدرشان لعنت ، احمـد 

  نمی دانم که چه باید بکنم ؟ 

! چکار کنی تا از این دام رھا شوی ، سریع از آنھا دسـت بکـش  من به تو می گویم که: گفتم 

آن . بنشين با او صحبت کن و ماجرای مرا ھم برای او تعریـف کـن . قاطعانه نگذار که زنت برود 

  .روز من خيلی با ناصر حرف زدم و به او دلداری و اميد دادم 

صـحبت کـردم ، فجـایع و     چند بار دیگر به منـزل مرحـوم نراقـی رفـتم و بـا او ھمسـرش مفصـل

جنایت ھای سازمان را برای آنھا تشریح کردم ، به این ترتيـب ھمسـر ناصـر بـا ایـن جلسـات و 

صحبت ھا خـود داوطلبانـه از سـازمان دوری جسـت ، رابطـه ایـن زوج بـا سـازمان قطـع شـد و 

  )١(. زندگی شان از خطر سقوط نجات یافت 

____________________________________  

از ) ناصـر نراقـی(ایشـان : .... خانم مریم مصلحت جو ، ھمسر مرحوم ناصر نراقـی ، در خـاطرات خـود مـی گویـد . ١

که من چھارده ساله بودم در خانه ما زندگی می کرد ، یعنی مسـتأجر بـود ، در ھمـان سـال ھـم دسـتگير  ٤٤سال 

از زندان آزاد شد ما با ھم ازدواج کـردیم ، بـرای  که ٥٢شد و پدر من چند دفعه به م.قات او در زندان رفت ، در سال 

رفتيم ، در آنجا ما از طریق محسن طریقت با سازمان مجاھدین خلق ارتبـاط یـافتيم ، در آن ) تھران(زندگی به نارمک 

زردھـای سـرخ ، پـاپيون ، شـناخت و کتـاب ھـای : ساعت کتاب می خواندم ، کتاب ھـایی چـون  ١٤روزھا من روزی 

  .ی دکتر شریعت

ما در خانه مان اع.ميه ھای سازمان را تایپ می کردیم ، به سر قرارھا مـی رفتـيم و ع.مـت سـ.مت مـی زدیـم ، 

برای مدتی ھم در خانه مان اسلحه و مھمات سازمان را جاسازی و نگھداری می کردیم ، تا این که یک روز در نيمـه 

را نمی شناختم ، او خودش را با نام مستعار احمـد اکبـری  آقای احمد احمد زنگ منزل ما را زد ، من او ٥٤دوم سال 

  .معرفی کرد و سراغ آقای نراقی را گرفت 

من که ریخت و قيافه ایشان را دیدم ترسيدم فکر کردم از ساواک کسی آمده ، گفتم که ناصر اینجـا نيسـت ، وقتـی 

اکبری است ، ھمان شـب مـا کتـاب ھـا و  که مرحوم ناصر از سر کار آمد گفتم امروز یکی آمده بود و می گفت احمد

  .اسناد و مدارک را داخل ماشين ریختيم و به طرف خانه مادر شوھرم در احمدآباد کرج حرکت کردیم 

در بين راه فکر می کردیم او در تعقيب ماست ، به ھمين خاطر آنھا را به درون رودخانته ریختيم و دو سـه روز ھـم در 

تيم او دوباره آمد و گفت که احمد احمد ھستم ، آقای احمدت در آن سـال ھـا زنـدگی احمدآباد ماندیم ، وقتی برگش

             مخفی را انتخاب کرده بـود و در خانـه ھـای تيمـی بـود ، مـا از طریـق احمـد آقـا آگـاه شـدیم کـه اینھـا مارکسيسـت 

  .... شده اند ، ما ھم پرھيز کرده و دیگر ادامه فعاليت ندادیم 
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  ایتکشف یک جن
پس از جدایی از سازمان و ارتباط با شھيد اندرزگو ، روزی به پـول احتيـاج پيـدا کـردم ، تصـميم 

گرفتم که به آخرین خانه تيمی که در خيابان گرگان اجاره کرده بـودیم مراجعـه و ودیعـه ای کـه 

  .نزد صاحبخانه داشتم بگيرم 

خيابان مازندران بود رفتم ، مالک تا  از این رو سر ظھر به قھوه خانه ای که متعلق به مالک و در

من خانواده ام : گفتم ! کجایی آقای اکبری : مرا دید ، س.م و احوال پرسی گرمی کرد و گفت 

را بردم شھرستان ، و بدون این که از من بپرسد ناھار خورده ام یا نه ، به شاگردش دستور داد 

  .که یک دیزی برایم بياورد 

من مشغول خوردن آبگوشت شـدم و او بـه . را بخور می آیم پيشت  ناھارت: بعد به من گفت 

مشتری ھای خود می رسيد ، بعد از صرف غذا کمی منتظر شـدم ، دیـدم خبـری نيسـت ، از 

گفتن منظور و بيان مقصودم از رفتن به آنجا صرف نظر کردم ، بلند شدم و طرف پيشخوان رفتم 

آقای اکبری این برادر خانمت ایـرج : رفت و گفت ، خواستم که پول دیزی را حساب کنم که نپذی

  .چند مرتبه آمد و می خواست پول پيش را بگيرد ، ولی من به او ندادم 

برایم خباثت و نامردی آنھا جالب بود ، این که تا آخرین دم و لحظه برای سـودجویی فرصـتی را 

خـب مـی دادی ،  :از دست نمی دادند ، به خاطر این که او بـه قضـيه مشـکوک نشـود گفـتم 

نه من پول را از خودت گـرفتم بـه خـودت ھـم مـی : گفت .... طوری نمی شد ، غریبه که نبود 

دھم ، ا?ن ھم آماده است ، برو از خانم بگير ، یکی دو تيکه زیلو و موکـت ھـم ھسـت آنھـا را 

  .از لطف او تشکر کردم و خداحافظی کردم . ھم بردار 

بررسی کردم و بعد در خانه مورد نظر را زدم ، زن صاحبخانه در در خيابان گرگان کمی اطراف را 

ھـزار  ٦را باز کرد ، س.م و عليک کرده و گفتم که آمده ام البـاقی وسـایلم را ببـرم ، او رفـت و 

تومان پول آورده و به من داد ، کليد را انداخته و در را باز کردم و وارد اتاق شدم ، موکت را جمع 

  .ویز و یک پاسپورت زیر موکت بود طاطی شده توسط پرکردم ، چند کاغذ خ

آنچه که می دیدم به خود لرزیدم ، جا خوردم ، حرارت بـدنم بـا? رفـت ، پاسپورت را باز کردم از 

روی پاسپورت عکس پرویز بود ، ھمان پاسپورتی که مـا بـرای پرویـز بـه دسـتور سـازمان جعـل 

ھميدم سناریوی خروج پرویز از کشـور و تشـکر کردیم ، شک و شبھه ام تبدیل به یقين شد ، ف

ھمه سـاختگی و بـرای فریـب مـا بـوده اسـت و ! سازمان از من به خاطر جعل خوب پاسپورت 

  .چيست " مرز گذشت " دریافتم معنی از 

اطمينان یافتم که پرویز را به قتل رسانده اند ، پند چرک نویس نامه به دستخط ایرج پيدا کـردم 

ایی درباره تعصبات ، مخالفت ھا ، ارتجـاعی بـودن مـن خطـاب بـه سـازمان که در آن گزارش ھ

  )١( .نوشته شده بود ، کاغذھا را جمع کرده و بعد به شھيد اس.می دادم تا برایم نگه دارد 

___________________________  

ره ھـایم را از شـھيد مـن پـس از پيـروزی انقـ.ب اسـ.می سـراغ کاغـذ پـا: آقای احمد در ادامه خاطره خود گفت . ١

اس.می گرفتم ، او گفت که من آنھا را آوردم و به بچه ھا نشان دادم ، بعد به خاطر این کـه دسـت سـاواک نيفتـد ، 

بردم داخل ناودان پنھان کردم ، دیگر فراموش کردم که آنھا را کجا گذاشتم ، تا این که یک روز بارندگی شدیدی شـد 

از سقف چکه کرد ، با چوب و سيم گرفتگی راه ناودان را باز کردم ، آمدم داخل حياط و آب در بام خانه ما جمع شد و 

  . دیدم که تکه تکه ھای کاغذ از ناودان خارج می شود ، یادم افتاد که کاغذھا را در ناودان مخفی کرده بودم 
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شـان  نفرت من از سازمان و روش ھای ماکيـاولی و انحرافـی )١(با اط.ع از کشته شدن پرویز 

دو چندان شد ، فھميدم که خودم ھـم در معـرض تھدیـد ھسـتم و بایـد بيشـتر مراقـب خـود و 

  . اطرافم باشم 

__________________________  

چنـين ) پرویـز(در مصـاحبه ای مطبوعـاتی دربـاره سرنوشـت بـرادرش علـی ) خسرو(علی اصغر ميرزا جعفر ع.ف . ١

ر و زیر زجر و شکنجه کشتند ، چون فقط یـک چـرا گفتـه بـود و ایـن یکـی از را بردند در خارج از کشو) علی(او : گفت 

  !!! صدھا به اصط.ح خدمات آنھا است 

برادر من چون زبان می دانست انتخاب شد که برای ارتباط با گروه ھای خارجی برود ، در آنجا با رھبران گروه کـه بـه 

ه شـد کـه اینھـا نـه تنھـا مسـلمان نيسـتند ، بلکـه کـافر و خارج رفته اند تماس گرفـت ، او در آنجـا خيلـی زود متوجـ

مارکسيست ھستند و در آنجا به این طرز فکر اعتراض کرد و از آنھا توضيح خواست که چرا مارکسيست شـده انـد ؟ 

آنھا از این اعتراض ناراحت شدند و چون او از عقاید خود دست بردار نبود ، او را شکنجه کردنـد و بعـد ھـم زیـر فشـار 

  )٧/٢/٥٧روزنامه کيھان ، (                                                                                .کنجه از ميان رفت ش

  

  اع.ن جنگ با سازمان
مدتی بود که از فاطمه و مریم دخترم خبری نداشتم ، محسن طریقت که با من در ارتبـاط بـود 

آنھا می آورد ، ولی مدتی بود که از آنھا ھيچ خبری نمـی  در روزھای قبل خبرھایی از س.مت

داد ، روزی از او خواستم که زمينه م.قات حضوری من و فاطمه را فراھم کند ، ھدفم ایـن بـود 

که یک بار دیگر از فاطمه بخواھم که از سازمان جدا شود ، اگر نپذیرفت حداقل دخترم را به من 

  .ترم و سرنوشتش بودم برگرداند ، چرا که خيلی نگران دخ

پذیرفته ) فاطمه(محسن پذیرفت که این کار را انجام دھد ، در قرار بعدی او گفت که شاپورزاده 

به دیدنت بياید ، من از شنيدن این خبر خيلـی ) خيابان گرگان(که پس فردا در آخرین محل قرار 

  .خوشحال شدم و برای آن لحظه شماری کردم 

بـه محـل مـورد نظـر رفـتم و بـه انتظـار ھمسـرم مانـدم ، دقـایقی  وقت موعود فرا رسيد ، مـن

گذشت و خبری از او نشد ، ھر چه انتظـار کشـيدم او نيامـد کـه نيامـد ، پـس از گذشـت چنـد 

  .ساعت نااميدانه بازگشتم 

! حاج آقا: در دیدار دیگری که با شھيد اندرزگو داشتم موضوع را به اط.عش رساندم و پرسيدم 

چطوری ؟ چه کـار : گفت ! م بچه خودم ھستم یا نه ؟ من بچه ام را می خواھم آیا من ولی د

می خواھم به آنھا ضرب ا?جل بدھم که اگر تا یک ھفته دیگر مـریم : می توانی بکنی ؟ گفتم 

را بر نگردانند ، با آنھا مسلحانه برخورد خواھم کرد ، اگر ھر یک از آنھا را در خيابان ببينم با تيـر 

  .، حاج آقا مرا از این کار منع نکرد ، البته تأیيد ھم نکرد و تنھا سکوت کرد  خواھم زد

او عاقل و بالغ است ، خودش نيامد ، : چرا زنم نيامد ؟ گفت : روز بعد که طریقت را دیدم گفتم 

به سازمان بگو از امروز تا یک ھفته دیگـر فرصـت دارنـد کـه دختـرم را بـه مـن ! محسن : گفتم 

در غير این صورت ھر یک از آنھا را در ھر جا ببينم خواھم زد و آنھـا ھـم ھـر جـا مـرا  برگردانند ،

  .دیدند بزنند 
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برو به به آنھا اع.ن جنگ بده ، محسن کمی صحبت کرد تا مرا از تصميمم منصرف کند ، ولـی 

من در تصميمم جدی بودم ، طریقت می دانست که من اگر حرفی را بگویم عملی خواھم کرد 

  .این رو قيافه او خيلی درھم و نگران شد  ، از

شب و روز من با یاد مریم سپری می شد ، حاضر بودم که برای نجات او از جان خود نيز بگذرم 

، ھر چه که می گذشت آتش رویارویی در من شعله ورتر می شد ، وابسـتگی پـدر بـه فرزنـد 

  .ی کردم وابستگی خاصی است که من آن روزھا کام.ً آن را لمس و حس م

تــا از فــردا در         روزھــا از پــی ھــم گذشــت و خبــری از رھــایی مــریم نشــد ، خــود را آمــاده کــردم 

مکان ھایی که آشنایی دارم حاضر شده و با آنھا بجنگم ، بـرای ایـن کـه احتمـال مـی دادم در 

وال درگيری ھا خود نيز کشته شوم به منزل مادر زنم زنگ زدم تـا در لحظـات آخـر خبـری از احـ

  .دخترم زھرا که پيش آنھا بود بگيرم 

گوشی را مادر زنم برداشت ، صدایش گرفته و محزون بـود ، پـس از سـ.م و احـوال پرسـی او 

الحمـدهللا خـوب اسـت ، سـ.م مـی رسـاند ، دوبـاره       : فاطمـه چطـور اسـت ؟ گفـتم : پرسيد 

.... ارمش پـيش شـما او ھم خوب است می خواسـتم بيـ: مریم چطور است ؟ گفتم : پرسيد 

یک دفعه او زد زیر گریه و صحبتم نيمه تمام ماند ، او ھق ھق گریه می کـرد و دیگـر نتوانسـت 

  .صحبت کند ، گوشی را گذاشت 

دلشوره و نگرانی مرا فرا گرفت ، فکر می کردم برای زھرا اتفاقی افتـاده باشـد ، ده دقيقـه ای 

گرفتم ، باز ھم مـادر زنـم گوشـی را برداشـت ،  حوالی باجه تلفن قدم زدم و بعد دوباره تماس

: مادر چه شده ؟ چرا گریه مـی کنـی ؟ او کـه ھمچنـان محـزون و گرفتـه بـود گفـت : پرسيدم 

ھمان موقع که تو به من می گفتی فاطمه خوب است و مریم را می خواھم بيـاورم ! احمد آقا 

  .... نمی کرد و  پيشت ، مریم اینجا جفت پاھای مرا محکم بغل گرفته بود و ول

از طرفی جا خوردم و از طرف دیگر خوشحال شدم که ضرب ا?جل من کار خودش را کرده و آنھا 

نمی دانـم ، فقـط ھمـين قـدر کـه : چه اتفاقی افتاده ؟ گفت : پرسيدم . مریم را برگردانده اند 

مـن . ببرید  دیروز بعد از غروب ميرزا غ.معلی تماس گرفت و گفت نوه ات پيش من است بيایيد

ميرزا غ.معلی از دوستان صميمی پدر زنـم بـود کـه . رفتم آنجا و دیدم که مریم در بغل اوست 

  .در کار خرید و فروش پارچه بود 

ميرزا غ.معلی برای مادر زنم تعریف کرده بود که دیـروز غـروب جـوانی بـه مغـازه مـن آمـد و در 

ا ورانداز کرد ، یک نفر ھم در مقابل مغازه مقابل پيشخوان ایستاد ، کمی این طرف و آن طرف ر

  . ایستاده و داخل را نگاه می کرد 

ھم آمد و پس از س.م و احوالپرسی چنـد پارچـه را قيمـت ) فاطمه(چند لحظه بعد دختر شما 

چند دقيقه بچه من اینجا باشد تا مـن دو تـا مغـازه پـایين تـر ! ميرزا غ.معلی : کرد و بعد گفت 

نـه : بابا دم غروب است می خواھم بروم نماز ، دیر مـی شـود ، گفـت : گفتم  .بروم و برگردم 

  .چيزی طول نمی کشد ، ا?ن بر می گردم و رفت 

دقایقی بعد از رفتن او بچه شروع به گریه کرد ، ھر چه منتظر شدم دخترت نيامد ، مـن ھـم از 

  . عصوم را ببرید نماز اول وقت افتادم ، زنگ زدم به خانه شما تا بيایيد این طفل م
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، مادرزنم سراسيمه به مغازه مزبور مـی رود و مـریم را بـه ھمـراه سـاکی کـه بعد از این تلفن 

وقتی زنگ زدی ، فھميدم کـه : او گفت . لباس ھای بچه در آن بوده ، با خود به خانه می آورد 

ه و ترسـيده شما از ھم جدا شده اید و از ھم خبر ندارید ، ا?ن ھـم بچـه آن قـدر دوری کشـيد

است که اص.ً از بغل من جدا نمی شود ، گاھی حتی وقتی روی زمين است می آید و محکم 

  .پاھایم را می چسبد 

با شنيدن این خبر دلم لرزید و اشک از چشمانم جاری شـد ، از وضـعيتی کـه بـرای ایـن طفـل 

ی ھـم خيـالم از معصوم پيش آمده بود ، خيلی متأثر بودم و خود را سرزنش می کردم ، از طرف

  . جانب بچه راحت شد 

در روزھای بعد به دیدن بچه رفتم ، او در محوطه خانه چھار دست و پا به این طـرف و آن طـرف 

می رفت ، در حالی که حال مریضی داشت و آن قدر بی توجھی و کم عاطفگی و دوری دیـده 

  .رد بود که از ھمه چيز می ترسيد ، مدام به بغل مادر بزرگش پناه می ب

بعد از این حادثه دیگر از رجعت فاطمه نااميد شدم ، چند روز قبل از جدایی مـن بـا سـازمان در 

حالی که او در وانت کنار دست من نشسـته بـود و بـه جـایی مـی رفتـيم ، از او خواسـتم کـه 

  .ھمراه من بياید ، ولی او بھانه ھایی آورد 

جـدایی مـن از ! ب شده نبيند ، گفتم ، فاطمه با این حال به خاطر این که او ھمه پل ھا را خرا

سازمان حتمی است و حا? که نمی خواھی با من بيایی بدان که اگـر یـک روز بـه ایـن نتيجـه 

رسيدی که راھی که در آن می روی باطل است ، می توانی برگـردی و مطمـئن بـاش مـن بـا 

رسـی نداشـتی ، کـافی تمام وجود امنيتت را فراھم می کنم و اگـر بـرای ارتبـاط بـه مـن دست

  .است به مادرت اط.ع دھی و من به دنبالت خواھم آمد 

از این رو او بھترین راه برگرداندن مریم را به من منزل مادرش تشخيص داد ، اما خودش رفـت و 

  .در ميان انبوھی از مه و تاریکی گم شد 

  

  فرج نزدیک است
گو افـراد ھمفکـر و مسـلمان را دور ھـم برای تقویت و قوام فعاليت ھا و تحرکات ، شـھيد انـدرز

را بـا نـام  )١(از این رو شھيد مجيد توسلی جنتی . جمع می کرد و آنھا را به ھم پيوند می داد 

  . مستعار ميثم به من معرفی کرد تا از طریق او با گروه موحدین ھمکاری کنم 

__________________________  

ر خـانواده ای مـذھبی در محلـه شـاھپور تھـران متولـد شـد ، او در د ١٣٣١شھيد مجيد توسلی حجتـی در سـال . ١

کودکی و جوانی تحت تأثير فعاليت ھای مـذھبی و اندیشـه سياسـی بـرادرانش از جملـه مھنـدس محمـد توسـلی 

قرار داشت ، وی پـس از پایـان تحصـي.ت متوسـطه جـذب فعاليـت ھـای ) اولين شھردار تھران پس از پيروزی انق.ب(

بـا ع.قمنـدی و عشـق بـا ھنرجویـان کـارآموز ارتبـاط صـميمی و نزدیـک . نرستان صنعتی کارآموز شـد فرھنگی در ھ

  . داشت 

به اتھام فعاليت ھای سياسی توسط سـاواک بـه ) محمد و عبدهللا(پس از دستگيری دو برادرش  ١٣٥٠وی در سال 

ایی از سـازمان مجاھـدین خلـق با شـاخه ھـ ٥٤مطالعه جدی و عميق مذھبی و سياسی پرداخت ، او قبل از سال 

ارتباط یافت ، ولی پس از اع.م تغيير ایدئولوژیک و شروع انحراف سازمان از آن جدا شـد و بـه گـروه ھـای مسـلحانه 

  .مسلمان پيوست 



 ٢٠٦

ساواک او را زیر نظر داشـت و بـرای بازداشـت او بـه دفعـات بـه منـزل وی در : مھندس محمد توسلی بریا ما نوشت 

راجعه می کرد ، روزی که او برای دیدار مادرش رفتته بـود مـأموران سـاواک بـرای دسـتگيریش اقـدام خيابان مولوی م

می کنند که وی با تيزھوشی امنيتی از طریق پشـت بـام خانـه ھمسـایه موفـق بـه فـرار مـی شـود و از ایـن تـاریخ 

شـھر مقـدس مشـھد در  در ٥٦زندگی مخفی کامل شھيد مجيد توسلی آغاز می شود تا این که سرانجام در سال 

  ) آرشيو واحد تاریخ شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می(    .                           یک درگيری به شھادت رسيد 

  

اینھـا ھـم جواننـد و ھـم از سـازمان مجاھـدین بریـده انـد ، البتـه درجـه ! احمد : اندرزگو گفت 

اند و تو اینھا را حفظ کن و گروه تشکيل بده  ھمکاری آنھا در حد شما نبوده ، فقط سمپات بوده

  .و سعی کن درگير نشوید ، ا?ن وظيفه شما فقط حفظ خودتان است 

من و ميثم در چند جلسه و نشست مقدماتی مباحث نظری و اط.عات مان را مبادله کردیم و 

لمان و به شرح مواضع مشترک اعتقادی و مشی مبارزه پرداختيم ، ميثم را فردی معتقد ، مس

سـاله و ورزشـکار بـود ، از ظـاھرش پيـدا بـود کـه  ٢٤متدین و پر شور یافتم ، او جوانی حـدوداً 

  .فردی فرز ، زرنگ و قبراق است 

افـراد ) ميـثم و دوسـتانش(اینھـا ! احمـد : در ھمان جلسـات آشـنایی ، شـھيد انـدرزگو گفـت 

اتی نيـز دارنـد ، از آنھـا دیگری را می شناسند کـه در تھـران و شھرسـتان ھـا ھسـتند و امکانـ

استفاده کنيد ، من برای مدتی به نجف بریا دیدن آقا می روم ، شما در نبـود مـن مواظـف ھـم 

  .باشيد 

شما ?زم اسـت ! نه احمد : من خسته شده ام ، مرا نيز با خود ببرید ، گفت ! حاج آقا : گفتم 

بعـد بـا ھـم جـازه بگيریـد تـا دفعـه پس از آقا ا: گفتم . بمانيد و ھوای ھمدیگر را داشته باشيد 

  .او درخواست مرا پذیرفت و چند روز بعد راھی نجف شد . خارج شویم 

از نجف بازگشت ، من و ميثم برای م.قات با او به پـارکی  ٥٤شھيد اندرزگو حدود دھم اسفند 

اليت ھـا رفتيم ، پس از س.م و احوالپرسی و ارائه گزارش فع) پارک خيام(واقع در خيابان اقبال 

مـن مطلـب : گفت . اجازه گرفتيد که ما ھم از کشور خارج شویم ! حاج آقا : و قرارھا پرسيدم 

شما را خدمت آقا رساندم ، آقا فرمودند که نيازی نيست ، فرج نزدیـک اسـت ، بایـد خودتـان را 

  ....حفظ کنيد 

را در نيـافتم ) ره(من ساکت شدم ، حقيقتاً آن روز منظور و مقصود توصيه و سخن حضرت امام 

چرا که ما انتظار معجزه نداشتيم ، تا آن که سه سال بعد خورشيد انق.ب اس.می در آسـمان 

  .ایران تابان شد و ما این بشارت را باور کردیم 

در این م.قات ، شھيد اندرزگو مطالب بسيار مھمی را برای مـا مطـرح کـرد ، از جملـه ضـرورت 

از سازمان بریده انـد ، او از یـک دلـی ، اتحـاد و انسـجام ایـن  تشکيل یک گروه برای افرادی که

  . سخن بسيار گفت ) امام خمينی(بچه ھا و لزوم تبعيدت و انقياد از یک رھبر واحد 

او از آنچه که برای سازمان پيش آمده بود انتقاد شدیدی کرد و من از بنيانگـذاران و مؤسسـين 

! احمـد : نمـی کشـيد ، انـدرزگو گفـت ) انحـراف(اینجـا  دفاع کردم و گفتم اگر آنھا بودند کار به

خوب که آنھا شھيد شدند و رفتند ، اگر زنده می ماندند معلوم نبود کـه از اینھـا بـدتر نشـوند و 

  . عاقبت شان چه شود 
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این جلسه مباحثه با شھيد اندرزگو از بـه یادمانـدنی تـرین و درس آمـوزترین لحظـات عمـر مـن 

ایی ھـا و ھـدایت ھـای او واقعـاً بـرای مـن سرنوشـت سـاز بـود و              محسوب می شود ، راھنمـ

  .انگيزه ای مضاعف برای ادامه راه و مبارزه در من به وجود آورد 

داشـتم ، ) برادر سـعيد(ع.وه بر ميثم ، با اط.ع شھيد اندرزگو ارتباطی با محمد محمدی فاتح 

ز آنھا بریده بود ، به این ترتيـب مـن بـا مجموعـه او نيز در گذشته سمپات سازمان بود و اکنون ا

ای از بچه مسلمان ھا ارتباط پيدا کردم که برخی دانشجو بودند و در شھرستان ھـای مختلـف 

  .فعاليت می کردند 

بين دوستان ميثم دانشجویی بود که ھنوز مخفـی نشـده بـود ، او در گونـه چـپش خـال بـزرگ 

ھر جا می رفت او را به سرعت می شناختند ، رد  سياھی داشت که ع.مت مميزه او بود که

جلسه اولی که من در بين دوستان ميثم حاضر شدم ، درباره مسـئله امنيتـی و نحـوه قرارھـا 

صحبت کردم و بعد خطاب به این دانشجو گفتم که بھتر است تو دیگر سـر قـرار نيـایی و دنبـال 

  . دانشگاه باشی 

اط.ع باید از دانشگاه خارج و مخفی شوی ، چرا که تو در ضمن ھر وقت ما را گرفتند به محض 

به خاطر خالی که در صورتت ھست سریع شناسایی و دستگير می شـوی ، او در آن جلسـه 

  .از من دلگير شد ولی این تصميم به ص.ح گروه و خود آن دانشجو بود 

ی به ھمراه آنھا آنھا از من خواستند که برای فعاليت و آموزش ھای رزمی ، دفاعی و تشکي.ت

به شھرستان بروم ، این برای من امکان پذیر نبـود ، اسـتد?ل کـردم کـه در شھرسـتان فضـا و 

محيط کوچک است و افراد به زودی شناسایی می شوند ، اما در تھران به جھت وسعت ھمه 

  .چيز گم است 

کردم کـه از رفـتن بـه آنھا برخواسته خود اصرار ورزیدند ، ولی من نپذیرفتم ، به آنھا ھم توصيه 

شھرستان بپرھيزند ، بعد پيشنھاد دادم که از این به بعد بـه خـاطر خطراتـی کـه بـرای مـن در 

پيش است تنھا با یک نفرشـان ارتبـاط داشـته باشـم ، مـی دانسـتم کـه ارتباطـات گسـترده ، 

  . احتمال ضربه و آسيب را بيشتر می کند ، آنھا ھم قبول کردند 

قـرار تعيـين کـردیم و ع.متـی را بـين خودمـان بـه عنـوان را برای محل سپس کوچه و خيابانی 

ع.مت س.مت مشخص کردیم ، از آن به بعد برای مدت کوتاھی تقریباً ھفته ای یک جلسه با 

  . شاخه تھران این گروه جلسه داشتيم و در آن تبادل اخبار ، اط.عات و گزارش می کردیم 

  

  خيانت
رھاد صفا ، محسن طریقـت و شـاخه مربوطـه شـان را بـه خـروج از به توصيه شھيد اندرزگو ، ف

! احمـد : فرھـاد گفـت . سازمان را فرا خواندم و وعده کمک ، پشتيبانی و حمایت به آنھا دادم 

من س.مت شما را تـأمين و سـ.ح و مھمـات : اگر ما جدا شویم زود ضربه می خوریم ، گفتم 

شـما کـار نداشـته : اسلحه تھيه مـی کنـی ؟ گفـتم  تو چطور: پرسيد . برایتان تھيه می کنم 

  .باشيد 
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از طرفـی . ھر چه من به فرھاد گفتم ، او بھانه ھا و جواب ھای مأیوس کننده به من مـی داد 

او ھم دنبال این بود که مـرا بـه شـاخه خودشـان جـذب کنـد ، بـه ھمـين خـاطر بـه نتيجـه ای 

  .نرسيدیم 

این دو معتقد بودند . جایگزین خود کرد ، دیگر ندیدمش  بعد از این که فرھاد ، محسن طریقت را

که می توان در سازمان ماند و در تاکتيک و مشی مبارزه از آنھا پيروی کرد و اعتقادات مـذھبی 

نتيجه منطقی این عقيده را بقا و حفـظ خـود . را ھم به صورت فردی یا گروه محدود ، حفظ کرد 

  .می دانستند 

ا محسن طریقت در کوچه و خيابان ھا داشتم ، از من خواسـت کـه او را بعد از چند قراری که ب

به خانه خودم ببرم ، ولی من ھنوز به او اطمينان نداشتم و وضعيتش برایم مشکوک بود ، پس 

از او قول و قسم گرفتم که اگر روزی ارتبـاط مـان قطـع . از اصرارھای زیاد تقاضای او را پذیرفتم 

د ، از آن به بعد م.قات ھا و بحث ھا و مبادلـه اخبـار در خانـه مـن شد جای مرا به کسی نگوی

  .واقع در حوالی بازارچه معزالسلطان برگزار شد 

که من ا?ن مسلمان ھستم و با تو ) و اعتقادش بر این بود( در این جلسات محسن می گفت 

دیگر چـه  حرف می زنم ، راست ھم می گویم که مسلمان ھستم ، اما نمی دانم آیا دو سال

این که چند سال دیگر وضعيت اعتقادی من چيست ! و آیا مسلمان خواھم بود یا نه می شود 

  )١.(نمی دانم 

________________________  

کمتر از یک ماه بعد از شھادت فرھاد صفا ، محمد صادق و محسن طریقت ھر دو مارکسيست مـی شـوند ، ایـن . ١

مان آغاز می کنند و سعی می کنند بقيه شـاخه ھـا را ھـم مارکسيسـت دو نفر کوشش ھایی در جھت کنترل ساز

  ) جزوه مواضع گروه ھا در زندان.... (کنند 

  

       ایـن ھـم شـد حـرف کـه چنـد سـال دیگـر نمـی دانـی چـه ! برو مرد حسـابی : من می گفتم 

 اسـ.م! چه کار می خواھی بکنی ؟ ببـين ! می شوی ؟ حتماً می خواھی تکامل پيدا کنی ؟

آخرین دین است ، تو دنبال چه چيزی ھستی ؟ بيا از این افکار موھوم دست بـردار و ارتباطـت 

  .ولی او باز حرف ھای خود را می زد ... را با سازمان قطع کن 

به خاطر تردید و شکی که به محسن طریقت داشتم ھر گاه او به خانه ام می آمـد ، کلتـی را 

خود مسلح نگه می داشتم ، او بارھا از مـن تقاضـای پـول  گرفته بودم نزدکه از شھيد اندرزگو 

کرد ، جواب من منفی بود و گفتم که پول ما ملت است ، ملت دیگر به شما پـول نمـی دھـد ، 

ولی اگر شما از سازمان جـدا شـوید ، مـن تمـام امکانـات و وسـایلی را کـه نيـاز داریـد فـراھم             

  .می کنم 

از سازمان بی ثمر بود ، زیرا آدم ھای کوچکی بودنـد کـه نيـاز بـه قـيم اصرار من بر جدایی آنھا 

داشتند ، نياز به کسی داشتند تا آنھا را تر و خشک کند و ھميشه بھشان بگوید که چه بکنند 

  .و چه نکنند 

نمانده بود که احساس کردم دیگر ھيچ اميدی به رجعت گروه  ٥٤کمتر از یک ماه به پایان سال 

ر نتيجه تصميم گرفتم که با محسن طریقت قطع ارتبـاط کـنم و کمتـر خـود را در صفا نيست ، د
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معرض سوء ظن و خطر قرار دھم ، اما با توجـه بـه اطـ.ع او از محـل زنـدگی مـن بـا دشـواری 

  . مواجه شدم 

گفتگوھای ما را به جایی نمی برد ، من حرف خودم را مـی زنـم و ! محسن : به طریقت گفتم 

را ، نه من حاضرم به آن لجن زار برگردم و نه تو حاضری که از آن جدا شوی تو ھم حرف خودت 

، این آمد و شد و قرارھا و بحث ھایمان ھيچ نتيجـه ای نـدارد ، جـز ایـن کـه خـود را بيشـتر در 

  .معرض خطر و کشف قرار دھيم 

باید قـول بـه  از این رو بھتر است که دیگر با ھم ارتباط نداشته باشيم ، ولی قبل از قطع ارتباط

گرچه اميدی ھم بـه قولـت نـدارم ، . من بدھی که تا آخر وفادار می مانی و مرا لو نمی دھی 

  .ولی مردانه بيا و حداقل تا پایان فروردین ماه سال بعد محل اختفای مرا افشا نکن 

 خودت می دانی که ا?ن بدترین ماه برای یافتن خانه است ، ع.وه بر آن شرایطی که من دارم

شرایط مناسبی برای تغيير و جابجایی نيست ، تو بيا مردانگی کن دو سه ماه بـه مـن فرصـت 

  ....بده ، بعد ھر کاری دوست داشتی بکن 

تو چی فکر کردی ، مگر ما خائنيم ، درست ! شاپور : محسن از حرف من عصبانی شد و گفت 

در ثـانی تـو ا?ن        . لمانيم است که ما با آنھا مانده ایـم ولـی بـه خـاطر مبـارزه اسـت و مـا مسـ

: گفتم. می روی یک سری بچه ھای مردم را دور خودت جمع می کنی و به کشتن می دھی 

من وظيفه ای شرعی دارم و کسی ھم که با من مـی آیـد ، خطـرات و حقـایق را مـی دانـد و 

  .آگاھانه پا به ميدان می گذارد 

گـویی معلـوم نيسـت کـه در آینـده وضـعت اینھایی که تو می گویی ھمه حرف است ، تو می 

با این حال به مـن تـا یکـی . چطور است ، پس برای چند روز بعدت ھم نمی شود حساب کرد 

من مسلمانم ، نه برای چند ماه : گفت . دو ماه بعد از عيد فرصت بده تا خانه جدیدی پيدا کنم 

  .برای ھميشه قول مردانه می دھم که جایت را لو ندھم 

قاً روزھای بعد نشان داد که آنھا آن قدر آزاد نبودند که حتی بر حداقل قول شان پایبنـد ولی اتفا

باشند ، محسن طریقت پس از قطع ارتباط آدرس مرا در اختيار کادرھای با?ی سازمان قرار داد 

 ، آنھا نيز که دل پرکينی از من داشتند ، آدرسم را در اختيار ساواک قرار دادند ، برای مدتی من

  .تحت مراقبت و کنترل ساواک بودم 

  

  درگيری با ساواک
ارتباطاتم با ميثم و دوستانش وسيعتر  ٥٤پس از جدایی کامل از محسن طریقت در اواخر سال 

شد ، ?زم بود که در شرایط جدید از وضعيت خودم بيشتر مراقبت کنم ، لـذا در ھمـه جـا و ھـر 

ھمراه داشتم ، حتی موقـع خـواب کلـتم را از با خود  ٦٥/٧لحظه کپسول سيانور و کلت کمری 

  .ضامن خارج کرده و زیر بالش می گذاشتم 

با نگرانی ھا و تشویش ھای خاص خود فرا رسيد ، نگرانی از خيانت طریقت و تھدیـد  ٥٥سال 

منوچھری در زندان کميته مشترک مبنی بر درگيـری خيابـانی و کشـتن مـن و نگرانـی از دوری 

حال و ھوای خاصی داشت ، آسـمان دائـم تيـره و تـار و آب رودخانـه ھـا  فاطمه ، بھار آن سال
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سرد و یخ زده بود ، روی کوھھای اطراف تھران ھنوز برف زیادی دیده می شد ، ھوا کمی سرد 

  .و خنک بود ، من ھنوز کت زمستانی خود را می پوشيدم 

ید ھستند بـرای دفـاع از اصل بر این بود که چریک ھایی در حد ما که دائم در مظان خطر و تھد

خود س.ح ھمراه داشته باشند ، از این رو مـن ھميشـه سـ.حم را ھمـراه داشـتم و احتمـال  

  . می دادم ميثم نيز مسلح باشد ، چون ما بيشتر روزھا بيرون از خانه بودیم 

ھا و  ناھار را باید در بيرون می خوردیم و این در ھر جا ممکن نبود ، چرا که بسياری از رستوران

اغذیه فروشی ھا غذای خود را با گوشت ھای یخی تھيـه مـی کردنـد ، در حـالی کـه حضـرت 

امام این گوشت ھا را حرام می دانستند ، لذا برای خوردن ناھار دردسر داشتيم و باید محـل و 

  .مکان مطمئنی را پيدا می کردیم 

بھارستان قرار داشتم ،  با ميثم در کوچه قائن حوالی ميدان ٥/١٢ساعت  ٦/٢/١٣٥٥پنجشنبه 

حرکـت ) مجاھـدین(خود را به او رساندم و بعد قدم زنان در حال صحبت بـه طـرف خيابـان ژالـه 

کردیم ، سپس وارد کوچه ای در ضلع شرقی بيمارستان شفایحيایيان شده و به طرف مدرسه 

این ضـلع رفاه رفتيم ، در ضلع غربی مدرسه رفاه ، زمين خاکی ، خاکی و وسيعی بود ، داخل 

  .شدیم تا پس از گذر از آن به کبابی که در یکی از کوچه ھای آن اطراف بود برویم 

در حالی که با ھم درباره قرار روز یکشـنبه آینـده بـا شـھيد انـدرزگو صـحبت مـی کـردیم ، مـن 

متوجه شدم که وضع اطراف مشکوک است و حالـت عـادی و طبيعـی نـدارد ، انتظـار نداشـتم 

ه آدم در آنجا باشند ، آنھا با فاصله از ما و در گرداگرد زمين دو به دو در حال ھنگام ظھر این ھم

  .قدم زدن بودند ، دوباره نگاھی به اظرافم کردم شک و تردیدم تبدیل به یقين شد 

از زیـر چشـم دسـت ! فقط پشـت سـرت را نگـاه نکـن : احمد چه شده ؟ گفتم : ميثم پرسيد 

سایه دنبال ما می آیند ، دست چپـت نيـز ھمـين طـور ، فکـر  دو نفر سایه به! راستت را ببين 

  ! می کنم ما محاصره شده ایم 

آره ، توی دام افتادیم ، ھيچ وقـت اینجـا ایـن طـوری نبـود ، چـه کـار کنـيم     : او نگاه کرد و گفت 

نـه تنـد و نـه کنـد راه  ! کارمون تمومه ، تعدادشون زیاده ، فقط عادی جلوه کـن : احمد ؟ گفتم 

یک راه بيشتر نداریم و باید خودمان را بـه سـر کوچـه برسـانيم ! عادی قدم ھایت را بردار ! برو 

چـون کوچـه تنـگ اسـت آنجـا مـی تـوانيم بـا ) کوچه ای که در خيابان عين الدوله باز می شد(

  .سرعت فرار کرده و خود را نجات دھيم 

! .... آقا ! آقا : ما را صدا کرد  ھمان طور که به رفتن خود ادامه می دادیم ، کسی از پشت سر

بعد از ميـثم پرسـيدم کـه . ميثم گوش نده و به روی خودت نياور که با ما ھستند ": گفتم ! آقا 

ولـی یـک چـاقوی ضـامن دار بـه سـاق پـایم بسـته ام ، بـه ! نه : مسلح ھستی یا نه ؟ گفت 

  .حتماً ضامنش ھم خودت ھستی : شوخی گفتم 

اگر تا سر کوچه خود : حسابی تو ھچل افتادیم ، گفتم ! احمد : گفت  مثيم خنده آرامی کرد و

را برسانيم از آنجا با سرعت وارد خيابان عين الدوله می شویم ، در آنجا من بـه سـمت چـپ و 

تو به سمت راست فـرار مـی کنـيم ، تـو بـه سـمت چھـارراه سـر چشـمه مـی روی و مـن بـه            

ر ما باشد ، اگر ھر یک نيامدیم می فھميم کـه دیگـری را عين الدوله ، شب ساعت ھشت قرا

  .زده و یا دستگير کرده اند 
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دکمه کت را به آرامی باز کرده و خود را آماده درگيری کردم ، در حالی که به سر کوچته نزدیک 

و نزدیکتر می شدیم ، خودروی پيکانی با سرعت از نقطه ای به حرکت در آمد ، سر کوچـه بـه 

رد و در قسمت آسفالته زمين توقف کرد ، ما ھنوز در قسمت خاکی زمين بودیم ، شدت ترمز ک

ميـثم تـوجھی نکـن ، راھـت را بـرو ، مـن درگيـر مـی شـوم و تـو بـا تمـام قـدرت بـدو و                  : گفتم 

  . فرار کن 

يـاده شـد ما در فاصله پنج متری با پيکان بودیم که مردی قوی ھيکل بلند قامت و ورزیده از آن پ

و در حالی که اسلحه یوزی به دست داشت با سرعت به پشت قسمت جلویی ماشين رفـت 

و اسلحه را به حالت آماده برای تيراندازی به روی کاپوت گذاشت ، یک دفعـه بـه لفـظ جـاھلی 

  .دست ھا با? ! سا?ر : گفت 

گـر کارمـان تمـام شمارش معکوس آغاز شد ، با توجه به این فاصله نزدیک فکر می کردم که دی

است ، نفس در سينه مان حبس شده و عرق بر پيشانی مان نشسـته بـود ، صـدای مسـلح 

شدن اسلحه ھای افرادی را که در دور و بر بودنـد مـی شـنيدم ، دیـدم کـه محاصـره کننـدگان 

  .دارند به ما نزدیک می شوند 

               ا? بـرده اسـت ،ھيچ اميـدی نبـود ، در ھمـين افکـار بـودم کـه دیـدم ميـثم دسـت ھـایش را بـ

           نمی دانستم که باید چه کـار کـنم ، در لحظـه ای و آنـی تصـميم گـرفتم کـه درگيـر شـوم ، یـا

  .اگر زدند سيانور را که در گردنم آویزان است در آورده و می بلعم ! می زنند یا می زنم 

ه و آرام آرام به سمت با? آوردم دست ھا را جمع کرد! گفتم دست ھا با? : ساواکی تکرار کرد 

، آنھا حس کردند که دارم تسليم می شوم ، کمی خـود را شـل کـردم ، در ھمـين لحظـه کـه 

دست ھا را با? می آوردم با سرعتی باور نکردنی دست راستم را به زیر کتب برده و اسلحه را 

لثـی پيکـان و خارج کرده و برق آسا سه تير شليک کردم کـه مـی گفتنـد یکـی بـه شيشـه مث

  .دیگری به کاپوت اصابت کرده و سومی ھم بی ھدف بوده است 

با این تيراندازی ھمه آنھا روی زمين دراز کشيدند و من بی درنگ و با سرعت شروع به دویـدن 

کردم و وارد کوچه شدم ، شاید حدود ده متری از ماشين پيکـان فاصـله نگرفتـه بـودم کـه ھـم 

لوله احساس کردم زیر پایم خالی شد ، تعادلم را از دست دادم ، زمان با شنيدن صدای رگبار گ

در ھمين حال رگبار دوم ھم بسته شد و من با تکان شدیدی و با سـر محکـم بـه طـرف زمـين 

  .پرت شدم 

گویا ھنگام گریز من منوچھری ملعون که آن لحظه در ماشين نشسته بود وقتی مـی بينـد کـه 

د ، از ھمان داخل با اسلحه یوزی مرا از کمـر بـه پـایين بـه به اصط.ح مرغ دارد از قفس می پر

          رگبار مـی بنـدد ، پـای چـپ مـن از بـا?ی زانـو تيـر خـورد ، در رگبـار دوم لگـنم از طـرف راسـت 

  .تير خورد 

وقتی که به زمين خوردم س.حم دو سـه متـر جلـوتر از مـن پرتـاب شـد ، بـه وضـوح احسـاس          

در حال جـدا شـدن از بـدنم اسـت ، کـه ناگھـان صـدای جيـغ زنـی مـرا بـه می کردم که روحم 

  .وضعيت قبل برگرداند ، گویی که روح دوباره به کالبدم دميده شد 

در ھمـان !! .... جـوان مـردم را کشـتيد ! کشـتيد : زن ھمچنان جيغ و داد می کرد و می گفت 

کشـته شـده اسـت ، جالـب اوضاع و احوال فکر کردم که خب من که زنده ھستم ، پس ميـثم 
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این که وقتی پيکر نيمه جان و غرق به خونم آنجـا افتـاده بـود ، مـأمورین مـی ترسـيدند و جلـو 

  .نمی آمدند ، فکر می کردند که دست راستم که در زیر بدنم بود نارنجک است 

احساس ضعف شدیدی می کردم ، در ھمان حال شھادتين را گفتم ، یکـی از مـأمورین جـرأت 

. داد و آمد با?ی سرم و با پایش مرا برگرداند تا مطمئن شود چيـزی در دسـتم نيسـت به خرج 

اطرافم خيلی شلوغ شده بود ، گویا دانـش آمـوزان مدرسـه رفـاه بـا شـنيدن صـدای شـليک و 

  .تيراندازی از مدرسه بيرون زده و به محل حادثه آمده بودند 

که به من نزدیک شده بود زیر لباس ھـای یکی از مأمورین اجتماع را متفرق می کرد ، مأموری 

دور شکمم را گشت ، من دیگر چيزی نفھميدم و بی ھوش شدم ، پس از بی ھوشی مرا بـه 

  .صندوق عقب پيکان انداخته و به بيمارستان منتقل کردند 

در بين راه بر اثر با? و پایين رفتن ماشين در دست اندازھا از حالت بی ھوشـی خـارج شـدم ، 

خيال نمی کردم که زنده بمانم ، با خدا نجوا مـی کـردم کـه خـب الحمـدهللا مـا ھـم پيش خود 

  .مردیم ، راحت شدیم ، چند بار ھم شھادتين را گفتم 

در حالی که نيمه ھوشيار در کف صندوق عقب به صورت مچالـه افتـاده بـودم بـه فکـرم رسـيد 

دسـتم را تکـان دھـم دیـدم کـه از  سيانوری را که آویزان گردنم بود در آورده و بخورم ، آمـدم تـا

  .پشت بسته اند 

دوباره بی ھوش شدم ، ظاھراً خونریزی شدیدی داشتم و بر اثر ضعف از حال می رفـتم ، مـرا 

ابتدا به بيمارستان بازرگانان بردند ، به خاطر ریزش خون کف کفش به کف پایم چسـبيده بـود ، 

  .از حال می رفتم  چون گلوله ھا وارد استخوانم شده بود با ھر تکانی

مرا برای معایه وارد اتاقی کردند ، پزشکی ?غر اندام بـا ریـش پروفسـوری بـا?س سـرم آمـد ، 

ابتدا فشار خون را اندازه گرفت و گفت که قلبش کام.ً خـوب مـی زنـد ، فشـارش ھـم سـيزده 

  .معمولی است ، من در این فواصل به ھوش آمده و از ھوش می رفتم 

ناراحت شدم ، چرا که تا آن لحظه فکر می کردم ! زشک ترسيدم که نميرم با شنيدن جم.ت پ

دارم راحت می شوم ، مأموری بـا بـی سـيم تمـاس گرفـت و آنچـه را کـه از دکتـر شـنيده بـود 

گزارش داد ، از آن سوی خط بی سيم گفتند که اگر قلبش خوب کار می کنـد ، بياوریـدش و در 

  .آنجا عملش نکنيد 

مرا داخل آمبـو?نس گذاشـته و حرکـت کردنـد ، در بـين راه یکـی از مـأمورین  پس از این گفتگو

اسمت چيست ؟ من بی اعتنا به سؤال ھـای او زیـر لـب : سرم را تکان می داد و می پرسيد 

شھادتين می گفتم ، ھنوز اميد داشتم که دقایقی دیگر بميرم ، در بين راه آمبو?نس دائم آژیر 

  .می کشيد 

دازظھر به بيمارستان شھربانی واقع در خيابان بھار شمالی وارد شدیم ، در بع ٤ساعت حدود 

حالی که من از درد تيرھا به خـود مـی پيچيـدم و مـأمورین خوشـحال بودنـد کـه یـک چریـک را           

زده اند ، در آن زمان برای کشتن و زدن یک چریک جـایزه مـی دادنـد ، آنھـا از جـایزه ای کـه در 

  .خوشحال بودند انتظارشان بود 
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بعداً فھميدم از افراید که در محـل حادثـه جمـع شـده بودنـد کسـی مـرا شـناخته و خبـر را بـه 

دوستان و خانواده رسانده است و گفته که احمد را در جلو مدرسه رفـاه زدنـد و شـھيد شـد ، 

   )١. (جسدش را ھم برداشتند و بردند ، دوستان ھم می روند و برایم ختم می گيرند 

_________________________  

شایع شد که آقای احمد در پشـت مجلـس شـورای ملـی : ... آقای احمد شيرینی در خاطرات خود بيان می کند . ١

بعد چنـد وقـت کـه خبـری ازش نبـود ، . سابق در کوچه ای درگير و شھيد شده است ، این خبر را آقای مو?یی آورد 

ھفت ھشت نفر از بچـه ھـا نيـز آمدنـد ختمـی بـرایش برگـزار کـردیم و شبی در خانه ما برای احمد ختم گذاشتيم و 

  ....تمام شد ، دیگر فاتحه احمد را خواندیم 

خبـر  ٥٥در اردیبھشـت سـال : ... خانم مریم مصلحت جو ھمسر مرحوم ناصر نراقی نيـز در ایـن خصـوص مـی گویـد 

ن حامله بودم ، پس از دریافـت خبـر شـھادت یـک شھادت آقای احمد احمد را به ما دادند ، من پسر اولم را در آن زما

سری زیارت عاشورا و دعای کميل در خانه انداختيم و برایشان مراسم گرفتيم ، بـا مرحـوم ناصـر قـرار گذاشـتيم اگـر 

  ....پسرمان به دنيا آمد اسمش را بگذاریم احمد ، به یاد حاج آقای احمد 

بچه مان نيـز در تيرمـاه بـه دنيـا آمـد ، اسـمش را گذاشـتيم  بعداً فھميدیم احمد شھيد نشده و زخمی شده است ،

آرشـيو واحـد تـاریخ ... (امير حسين ، مرحوم ناصر آن اسم را در پشت جلد قرآن نوشت و داخل پرانتز گذاشت احمـد 

  ) ادبيات انق.ب اس.می، دفتر شفاھی 

  

  بيمارستان شھربانی
د ، مأمورین فرصت را از دست نمی دادنـد و پس از ورود به بيمارستان مرا روی برانکارد گذاشتن

اسمت چيست ؟ وقتی فشار سؤا?ت آنھا زیاد می شد ، من از حال می : مدام می پرسيدند 

آنھا با شيوه ھای مخصوص به خود مث.ً با کشيدن چند مو یا زدن سيلی به ھوشم می . رفتم 

  . آورند ، پس از دقایقی برانکارد را به سوی اتاق عمل ھل دادند

از این که عمل در چه شرایطی با چه کادری و به چـه نحـوی صـورت گرفـت ، چيـزی بـه خـاطر 

دیـدم کـه بـه  ٦٢ندارم ، فقط وقتی چشم باز کردم خودم را در داخل اتاق و روی تخت شـماره 

صـدا  ٦٢رویم ملحفه سفيدی کشيده بودند ، از آن به بعد پرسنل بيمارستان مرا فقـط شـماره 

   )١(.می کردند 

_________________________  

مــا بــه ھـيچ عنــوان اســم کســی را         : خـانم پــروین مصــلحتی از پرسـنل متعھــد بيمارســتان شــھربانی مـی گویــد . ١

نمی دانستيم ، ما حتی دفتری برای خودمان درست کرده بودیم تا اگر مریض دوباره برگشت بریا خودمان سـوابقش 

آرشـيو واحـد تـاریخ شـفاھی ، دفتـر ادبيـات انقـ.ب . (عدد و شماره گذاشته بـودیم را داشته باشيم ، ما برای اینھا 

  ) اس.می

  

دو نفر مأمور ساواک در کنار ھم بودند ، مأمورین دو به دو و ھشت ساعت بـه ھشـت سـاعت 

دو نفر مأمور به نام ھای فرامـرزی و . کشيک می دادند و از من محافظت و مراقبت می کردند 

لحظه ھای اول ھوشياری ، شروع به بـازجویی کـرده و مـی خواسـتند قبـل از شادی از ھمان 

این که اط.عاتم سوخت شود آنھا را در اختيارشان بگذارم ، ولی از آنجا که ھنوز اميد به مردن 

  .داشتم ، فشارھای آنھا را تحمل کرده و دم بر نمی آوردم 

روز را خوانده باشم ، صبح بـا صـدای  به یاد ندارم که نمازھای ظھر ، عصر ، مغرب و عشای آن

خدایا چی شد ، : گفتم ! اذان که به گوش می رسيد چشم ھایم را باز کردم ، دیدم نمرده ام 
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به این ترتيـب دیگـر اميـدی ! مگر قرار نبود ما بميریم و از این زندگی خسته کننده راحت شویم 

  . به مردنم نبود 

ایم گرفته بود ، نمی توانستم کسی را صدا بزنم ، به دستم نگاه کردم دیدم خونی است ، صد

خاکی برای تيمم نبود ، دستان خون آلودم را روی ملحفه زده و به اصط.ح تيمم کـردم ، نمـازم 

را با ھمان حالت خواندم ، نمی دانـم کـه اعمـالم چقـدر صـحيح بـود و چقـدر غلـط ، ولـی ایـن 

وارم که آن نمازھا در آن حالت ھـا در آخـرت در حداکثر توان و قدرتی بود که به کار گرفتم ، اميد

  .زمره اعمال مقوبل قرار گيرد 

مثل این کـه : مأموری که آنجا بود بيرون رفت و نفر دیگری را صدا کرد و داخل اتاق آورد و گفت 

  ! طرف به ھوش آمده و دارد با خودش حرف می زند 

نبالش احساس دردم نيـز شـدت روز دوم با گذشت چند ساعت ، ھوشياریم بيشتر شد و به د

گرفت ، درد طاقت فرسایی بود ، احساس می کردم گلوله ھا استخوان ھایم را خرد کرده اند ، 

بـرای کـاھش دردم شـروع بـه تزریـق آمپـول . زیرا با ھر تکانی برای لحظاتی از حال می رفـتم 

ی رفتم ، وقتی بيدار کردند ، با تزریق این آمپول مدت زیادی به خواب م) داروی مسکن(نوالژین 

  . می شدم دوباره درد تمام وجودم را فرا می گرفت 

روز سوم عکسی را به من نشان دادند و گفتند عکس توست ، دیدم که عکس مھـدی بـرادرم 

آنھا سماجت کردند تا من نظر بدھم ، با?خره گفتم که ایـن . نه تأیيد کردم و نه تکذیب . است 

حالت تعجب را در قيافه آنھا ! طور می تواند عکس من باشد ؟عکس از من پيرتر است ، پس چ

در این حال ناگھان دیدم در گوشه ای از اتاق تعـدادی از کتابھـایم را کـه در خانـه . می خواندم 

خيابان معزالسلطان نگه می داشتم روی ھم چيده اند ، برایم خيانت محسن طریقت مسـجل 

  .شد 

ند ، کارت شناسایی که از من پيدا کرده بودند به نام احمـد مأمورین واقعاً اسم مرا نمی داسنت

مھـدی (وقتی دیدم که خانه معزالسلطان . اکبری بود و می گفتند این ھویت واقعی تو نيست 

  .لو رفته برای آنھا آدرس آنجا را گفتم ) موش

ه با گذشت چند روز بازجوھا با فشار بيشتری شـروع بـه بـازجویی کردنـد ، سـرانجام گفـتم کـ

مأمورین خوشحال از موفقيت خود به منوچھری بی سيم زدند و گفتند که . احمد احمد ھستم 

شده قيافـه اش آشـنا ... من دیدم این .... اِ اِ اِِ◌ : منوچھری گفت . اسمش احمد احمد است 

  . به نظر می آید ، ای کاش ھمان جا می کشتمش 

وضعيت تو برای ما کام.ً مشخص است ، پس از شناسایی من پرونده سوابق را آورده و گفتند 

شھرت او را . ميثم : آن یکی دوستت که بود ؟ بدون این که ذکری از نام واقعی او ببرم ، گفتم 

پرسيدند ؟ گفتم که من فقط می دانم که ناميش ميثم است ، آن طوری وانمـود کردنـد گـویی 

  .که او کشته شده است 

: .... است ، زیرا ھنگام تيراندازی یک زن فریـاد کشـيد خود نيز یقين داشتم که او کشته شده 

چون خود زنده بودم فکر می کـردم کـه ایـن ميـثم اسـت کـه کشـته ....! جوان مردم را کشتيد 

شده است ، از ایـن مسـئله خيلـی ناراحـت بـودم و عـذاب وجـدان داشـتم و تـا حـدی خـود را 
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بودم شاید او ا?ن زنـده مانـده مسئول مرگ وی می دانستم ، فکر می کردم اگر تسليم شده 

  .بود 

  

  ميثم زنده است 

ھـر چھـار نفـر دور ھـم جمـع  ٨ساواکی ھا به نوبت نگھبانی می دادند ، ھر روز صبح سـاعت 

می شدند و روی نيمکتی که در راھرو و بيمارستان بود با ھم صحبت مـی کردنـد ، حـدود یـک 

سـه تـا : .... نھـا را شـنيدم ، یکـی گفـت ماه پس از حادثه یک روز که در اتاق باز بـود صـدای آ

دکتر منوچھری که تـو ماشـين نشسـته .... شليک کرد ، که یکی اش نزدیک بود به من بخورد 

بود وقتی فرار او را دید پای چپش را زد ، من ھم بلند شدم و پای راستش را زدم ، دیدم افتـاد 

  ... ولی رفيقش فرار کرد ... 

گـل از گلـم شـکفت ، گـویی دنيـا را بـه مـن دادنـد ، گفـتم خـدایا  او تا گفت رفيقش فرار کرد ،

  .شکرت 

وقتی او داشت فرار می کرد بچه ھای مدرسه ریختند بيرون ، ما دنبالش : ... او در ادامه گفت 

دویدیم ، ولی او خودش را به خيابـان ری رسـاند ، مـا از فاصـله دور دسـت راسـتش را زدیـم ، 

ما او را تعقيـب کـردیم ، در نارمـک . يد و او پرید توی آن و در رفت نمی دانم یک ژیان از کجا رس

  .ژیان را گير آوردیم ، دیدم که طرف در رفته است 

او گفـت مـن بـی . راننده ژیان را پایين کشيده و حسابی زدیـم تـا ھمدسـتش را معرفـی کنـد 

ا وادار بـه ایـن کـار تقصيرم ، من فقط یک کارمندم ، داشتم می رفتم خانه که او با زور چاقو مـر

کرد ، دیدیم راننده بيچاره را ھم زخمی کرده است ، پشتش پر از خون شده بـود ، جـالی ایـن 

  )١(.... ! تومان ھم به داخل ماشينش انداخته بود  ٢٠که 

_______________________________  

وقتـی بھـت خيابـان ری مـی رسـد  ميـثم: .... حاج علی حيدری در زندان اوین برای احمد چنين تعریف مـی کنـد . ١

دستش تير می خورد ، جلو یک ژیان را می گرد و چاقویی را در آورده و بـر گـردن راننـده مـی گـذارد و او را تـا نارمـک 

روی گردن او می گذارد راننده که ترسيده بود می گوید که تو ھر جا که خواسـتی بردمـت ، در آنجا چاقو را . می برد 

             ميـثم مـی گویـد مـن نمـی کشـمت فقـط گردنـت را خـراش! چرا می خواھی مرا بکشـی ؟مگر مسلمان نيستی ، 

  ....می اندازم و این به نفعت است 

در محـل قـرار بـا  ٥٥اردیبھشـت مـاه سـال  ٩شھيد مجيد توسلی در : آقای مھندس محمد توسلی برای ما نوشت 

واک محاصـره و بـا وجـود زخمـی شـدن از ناحيـه شـانه بـا آقای احمد احمد در مقابل مدرسه رفاه توسط مأموران سا

استفاده از یک وانت و تھدید راننده از محل فرار مـی کنـد و بـه منـزل آقـای مھنـدس مھـدی رضـایی واقـع در خيابـان 

                    ســمنگان نارمــک مــی رود ، ب.فاصــله بــا تغييــر قيافــه بــا اســتفده از چــادر و پوشــش خــونریزی دســت از آنجــا خــارج 

  .می شود 

راننده وانت موضوع را به پليس اطـ.ع مـی دھـد و در فاصـله کوتـاھی منـزل آقـای مھنـدس رضـایی و مغـازه خواربـار 

محاصره می شود ، ولـی آنھـا بـا خونسـردی ھمـه چيـز را انکـار مـی ) پدر مھدی(فروشی مرحوم حاج آقای رضایی 

خود را به منزل مھنـدس ھاشـم صـباغيان مـی رسـاند ، پـس از کنند و پليس اثری از او پيدا نمی کند ، شھيد مجيد 

مشورت به منزل مھندس عباس توسلی واقع در حوالی حسينيه ارشـاد مـی رود ، از چنـد پزشـک آشـنا فقـط دکتـر 

طلوعی قبول مسئوليت کرده و در منزل با عمل جراحی گلوله را از دست وی خارج و چند نوبـت آن را پانسـمان مـی 

تی ھم آقای مھنـدس ميـر حسـين موسـوی و ھمسـر وی خـانم زھـرا رھنـورد در منـزل خـود واقـع در کند ، برای مد

  .خيابان سھروردی از مجيد مراقبت می کنند 
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شھيد مجيد پس از بھبودی نسبی آنجا را ترک و مجدداً به خانه مخفی خود مراجعت می کنند ، بعـدھا معلـوم شـد 

علی اکبر ابوترابی در قم بـوده و شـھيد سـيد علـی انـدرزگو نيـز بـا او  که یکی از خانه ھای امن وی منزل آقای سيد

در یـک  ٥٦ارتباط داشته است ، مجموعه اط.عات پراکنـده نشـان مـی دھـد کـه شـھيد توسـلی حـدود پـایيز سـال 

درگيری در خيابان احمدآباد مشھد به شھادت می رسد و در قبرستان عمومی مشھد در قطعات گمنـام دفـن شـده 

  . یرا کارت شناسایی او جعلی بوده و ساواک پی به ماھيت واقعی اش نمی برد است ، ز

  ) واحد تاریخ شفاھی ، دفتر ادبيات انق.ب اس.می( 

  

پـس از کسـب . با شنيدن حرف ھای این ساواکی خيلی خوشحال شدم و خيالم راحـت شـد 

ان مجاھدین بـه دروغ اط.ع از زنده ماندن ميثم شروع کردم مسائل درستی را از انحراف سازم

  . از خودم و ميثم برای آنھا گفتم 

علت حمل اسلحه را خطر حمله مجاھدین و ترور توسط آنھا ذکر کردم ، گفتم فکر نمـی کـردم 

که شما مأمور باشيد حدس می زدم که از شاخه نظـامی سـازمان ھسـتيد بـه خـاطر ھمـين 

  .کشيدم ام درگير شدم ، وگرنه من خيلی مدت است که از مبارزه دست 

چه شد احمد ؟ خانه ھـای تيمـی کـه شـما در آن بودیـد چنـان : یک روز منوچھری آمد و گفت 

من ھم تأیيد کـردم و گفـتم بـه خـاطر ھمـين مسـائل از آنھـا جـدا . فساد کردند ، چنين کردند 

  . شدم ، شروع کردم مقداری از نحوه تغيير ایدئولوژِ برای او صحبت کردم 

شمن دارم ، شما برای من دشمن بودید ولی خـب ماھيـت تـان مشـخص گفتم که من دو تا د

ما را فریب دادند ، ندانستم ماھيت شان چيست ؟ ماری بودند کـه ) سازمان(است ، وی اینھا 

ما خود در آستين مان پرورش دادیم ، اگر من به دست ھر یک از دو دشمنم از بـين مـی رفـتم 

  . خطرناکتر از شما ھستند ) اسازمانی ھ(بھشتی می شدم ، البته اینھا 

  

  بی تعفن و مقاومت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روز به یادماندنی م.قات
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روزھای م.قات در زندان بـرای دوسـتان حـال و ھـوای خاصـی داشـت ، آنھـا بـا دیـدن اعضـای 

از ایـن دوسـتان بـه مـن مـی گفتنـد کـه . خانواده خود برای صبر و ادامه راه روحيه می گرفتند 

ده ات اط.ع دھيم تا به م.قاتت بيایند ، ولی من چـون احسـاس مـی کـردم کـه بگذار به خانوا

  .اعدام خواھم شد ، نمی پذیرفتم 

سـال سـن داشـت مرتـب بـرای م.قـات  ١٥نوه آیت هللا طالقانی دختر اعظم خانم ، که حدود 

وه اش خبر مادر و پدر بزرگش می آمد ، آقا در یکی از م.قات ھا مرا به او معرفی کرد تا شاید ن

  .زنده و زندانی بودنم را بيرون از زندان پخش کند 

آقای احمد بگذار اط.ع دھند تا خانواده و بچه ھایت بيایند تـو : یکبار ھم مرحوم طالقانی گفت 

را ببينند ، خدا را چه دیدی ، یک سيب را به ھوا می اندازی ھزار چرخ مـی خـورد تـا بـه زمـين 

  ! که می کشندت بيفتد ، تو از کجا می دانی 

من ھم پذیرفتم و منتظر فرا رسيدن روز م.قات شدم ، مدام در این اندیشه بودم که پدر و مادر 

پيرم با دیدن سر و وضع من چه عکس العملی خواھند داشت و من چه باید بکـنم ؟ از فاطمـه 

  .....برای آنھا چه بگویم ؟ و 

چـادر برزنتـی مـی کشـيدند و خـانواده ھـا بـا روز موعود فرا رسيد ، آن روزھا در محوطه زنـدان 

زندانيان م.قات می کردنـد ، مـأمورین زیـر بغـل مـرا گرفتـه و بـه محوطـه بردنـد و روی نيمکـت 

دقایقی بعد در زندان باز شد ، پدر و مادرم به سراغم آمدنـد ، مـادر حـال عجيبـی .... نشاندند 

ی به سویم می آمـد ، شـرمنده بـودم داشت ، چادرش را به زیر بغل زده و با شتاب زنانه خاص

  . که نمی توانستم پيش پای آنھا بایستم و یا به استقبال شان بروم 

ھنگامی که نزدیک رسيدند من ھمچنان روی نيمکت نشسته بـودم ، مـرا در آغـوش گرفتنـد ، 

مادرم ھق ھق گریه می کرد ، پدرم بھت زده بود ، دقایقی در سکوت و اشک گذشـت ، پـدرم 

الش قطرات اشک را از گونه چروک شده اش ور می چيد ، مادر گوشه چارقدش را بـه با دستم

  .صورت مھربانش گرفته بود و ھق ھق باران غم می بارید 

آنھا در وھله اول به خاطر جو ، فضا و شوق دیدار متوجه معلوليتم نشدند ، پرسيدند که احمـد 

پدرم ھنوز بر اثر آن شوک وارد شده . ھيچی درگير شدیم و به خير گذشت : چه شده ؟ گفتم 

توسط یکی از مأمورین منوچھری دستانش می لرزید و بدنش لقوه داشت ، مادرم  ٥٢در سال 

گفت که مادر زنم و فرزندانم دم در زندان و داخل ماشين ھسـتند ، آنھـا را بـه داخـل راه نـداده 

و ترتيبـی دھـد تـا آنھـا بـرای بودند ، از گروھبانی که در آن اطراف بود خواھش کـردم کـه بـرود 

  .م.قات بيایند 

را راه ندھند ، ولی بچه ھا می توانند برای م.قات شـما  )١(او گفت که ساواک گفته مادر زنت 

بيایند ، پدرم برای آوردن بچه ھا رفت ، دقایقی بعـد دختـرانم را دیـدم کـه دنبـال پـدر بزرگشـان 

  ! بروید پيش باباتون: م به زھرا و مریم گفت وقتی که نزدیک شدند پدر. کودکانه می دویدند 

مـن ھـم ! آنھا حدوداً سه ساله بودند ، با تردید نگاھم می کردند که یعنی مگر ما بابـا داریـم ؟

نمی توانستم بلند شوم و دنبال شان بروم ، آنھا کم کم و با تردید جلو آمدند و من بغـل شـان 

  .گرفتم و بوسيدمشان 
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می شدند و شروع به سر و صدا و شلوغ بازی کردند و از سر و کولم لحظاتی بعد بچه ھا صمي

با? رفتند ، یک دفعه آنھا زیر نيمکت رفته و عصای چوبی را بيرون کشيدند ، مادرم با دیدن ایـن 

! مال توست ؟ گفتم که ھيچی نيست ، گریـه نکـن ) عصاھا(صحنه زد زیر گریه که احمد اینھا 

  .است پاھایم درد می کند ، موقتی 

بـا?خره در برابـر    . نـه ، ننـه شـکنجه نکردنـد : گفـتم . نه احمد ، شکنجه ات کـرده انـد : گفت 

اشک ھای مادرم مقاومتم شکست و اعتراف کردم و گفتم که در درگيری تيـر خـورده ام ، او را 

متقاعد کردم که مسئله ای نيست ، مادرم در آخرین لحظات سراغ فاطمه را گرفـت ، گفـتم از 

  .زمانی که دستگير شده ام از او خبری ندارم 

م.قات با خانواده ام به ویژه فرزندانم مرا نسبت به زندگی اميدوار کرد و از آن پس با روحيه ای 

  . مضاعف به استقبال مشک.ت و حوادث می رفتم 

ا از جمله در یکی از روزھای م.قات نوه آیت هللا طالقانی آناناس ھدیه آورده بود ، ھيچ یک از م

بـه خـاطر زنـدگی سـاده و .... ھاشمی رفسنجانی ، موسوی خـویينی ھـا و مھـدوی کنـی و 

یکی می گفت باید گاز زد و . طلبگی که داشته اند نمی دانستند که این ميوه را چطور بخورند 

دیگری می گفت که مثل خربزه قاچش کنيد ، سرانجام ھم ندانستيم که چه بایـد بکنـيم ؟ آن 

  .ولترھای مارکسيست دادیم و آنھا خوردند و ما فھميدیم که باید آن را چطور خورد را به پر

  

  آزادی و توھم بایکوت
دفعات قبلی که در زندان بودم با وجود آن ھمه کتک ، شکنجه و بازجویی و دادگاه چشم ایمـد 

. قبلـی داشـت به آزادی و ادامه راه و مبارزه داشتم ، اما این بار زندان فرق بسياری با دفعـات 

  . نه شکنجه ای ، نه بازجویی و نه دادگاھی و نه کور سوی اميدی 

از نظر روحی و روانی به ھم ریخته و افسرده بودم ، از نظر جسمانی نيز خيلی تحليـل رفتـه و 

از ناحيه پا صـدمات جـدی دیـده و معلـول بـودم ، ب.تکليفـی و بـی خبـری از سرنوشـتم و بـی 

  .، تمام فکر و ذھنم را اشغال کرده و آزارم می داد اط.عی از وضعيت فاطمه 

در این مدت چند بار مرا به زیر ھشت بردند ، ولی از تھدید ، شکنجه و کتک خبری نبود ، فقـط 

به اصط.ح نصيحتم می کردند و گاھی ھم در صحبت ھایشـان وعـده آزادی مـی دادنـد ، مـن 

تـا ایـن کـه . از ابھـام دسـت و پـا مـی زدم علت این نوع برخورد را نمی دانستم و در ھاله ای 

  . متوجه شدم از طرف صليب سرخ جھانی و کميته حقوق بشر ، تحت حمایت ھستم 

در آن زمان من برای معالجه در انگلستان به سـر : " بعدھا حاج آقا محمد مھرآیين به من گفت 

چار معلوليت شـده و می بردم ، خبر رسيد که احمد درگير و دستگير شده است ، از ناحيه پا د

قرار است پاھایش را قطع کنند ، ناخن ھایش را کشيده اند و شکنجه ھـای سـخت بـر او وارد 

از این رو دانشجویان مسلمان خارج از کشور در انگلستان با این تفاصيل اسـم تـو را .می کنند 

وضعيت را پيگيـری  به صليب سرخ دادند و آنھا درصدد بودند تا تو را یافته و با تو مصاحبه کنند و

مـن در آن زمـان اط.عـی از ایـن اقـدامات دوسـتان درخـارج از کشـور . " کنند و بھبود بخشـند 

  .نداشتم ، به ھمين خاطر رفتار ساواک برایم سؤال برانگيز بود 
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صليب سرخ پس از اط.ع از وجود من به ساواک مراجعه و درخواست م.قات تمـی کنـد ، گویا 

بنای خوش رفتاری و نرم خوئی را با من گذاشت تا چھـره کریـه خـود را به ھمين دليل ساواک 

! این کارھا مقدمه ای بود تا من در دیدار با صليب سرخ از رفتارھای خـوب . منطقی جلوه دھد 

  .آنھا بگویم ! و انسان دوستانه 

چھار نفـر از صـليب سـرخ بـه ھمـراه یـک متـرجم و پزشـک بـه  ٥٦اوایل فروردین یا اردیبھشت 

سراغم آمدند ، آنھا می خواستند گزارشی از وضعيتم تھيـه کننـد ، سـاواک خواسـت کـه ایـن 

  .م.قات زیر ھشت باشد ، من گفتم آنجا نمی آیم ، اگر می خواھند به اتاقم بيایند 

آنھا به اتاقم آمدند ، ھمه را بيرون کرده و در را بسـتند ، حتـی بـی حضـور مـأمورین شـروع بـه 

ا قول دادند مطالبی را که از من می شنوند نـزد خودشـان نگـه دارنـد و بـه صحبت کردند ، ابتد

... ساواک انتقال ندھند ، آنھا تمام قسمت ھای بدنم ، چشم ھا ، گوش ھا ، بينی و دھان و 

  . را معاینه کرده و ضربان قلبم را گرفتند 

ق بودند ، به آنھا گفتم کمر و بدنم را نگاه کردند ، ظاھراً دنبال کشف آثار شکنجه و ضربات ش.

که شما آن موقع که مرا شکنجه می کردند کجا بودید ؟ شما زمانی به سراغم آمدید که محل 

  . و آثار این زخم ھا و شکنجه ھا بھبود یافته است 

ا?ن از پــا فلجــم و چــون معلــولم دیگــر شــکنجه ام ندادنــد ، جریــان درگيــری و معلوليــت و             

ان و عمل جراحی را برای آنھا تشریح کردم ، متـرجم حرفھـایم را بـرای آنھـا نارسایی ھای درم

ترجمه می کرد ، پزشک ھمراه نيز نقاط مختلـف پاھـایم را معاینـه و نگـاه کـرد و نکـات مھـم را 

  .یادداشت می کرد 

در قبال سؤال صليب سرخی ھا مبنی بر شکنجه ام ، گفتم که در این نوبت از زنـدان شـکنجه 

مرا در زندان می دیدید که تا سرحد مرگ شکنجه ام  ٥٢و  ٥١ای کاش شما سال  نشدم ولی

مــی دادنــد ، گفــتم شــما اگــر دنبــال یــافتن آثــار شــکنجه ھســتيد برویــد ســراغ آقــای ?ھــوتی 

در حالی که شب قبل ?ھوتی را از آنجـا ) مشخصات اسمی و ظاھری ?ھوتی را به آنھا دادم(

  .برده بودند 

در آن سال ھا تا حدودی ساواک را در برخی موارد به انفعال کشانده بود ، فعاليت صليب سرخ 

در نتيجه زنـدانيان رنـگ ھـا را از شيشـه ھـای زنـدان زدوده و درون اتـاق ھـا دیـده مـی شـد ، 

روزنامه و کتاب وارد سلول ھا و بندھا می شد ، از شدت فشارھا و شکنجه ھـا کاسـته شـده 

ایـن قضـایا بـود ، سـاواک بـا شـدت و حـدت بيشـتری دنبـال ولی در بيـرون زنـدان عکـس . بود 

سياسيون و مبارزان بود و سعی می کرد آنھا را در کوچه و خيابان بزند و بکشد تـا پایشـان بـه 

  .زندان نرسد و دردسرشان کمتر شود 

یک روز مأمورین آمده و مرا به زیر ھشت  ١٢/٤/٥٦مدتی پس از م.قات با صليب سرخ در تاریخ 

در دل گفـتم خـدایا   . و در آنجا کت و شلواری به من دادند و گفتند که بپـوش و بـا مـا بيـا بردند 

این بار دیگر مرا کجا می برند ، بعد چشـم ھـایم را بسـته و حرکـت کـردیم ، دو احتمـال وجـود              

                سـه ماشـين پيشـاپيش ھـم حرکـت      . داشت اعدام یا م.قات بـا یکـی از مسـئولين مملکتـی 

  . می کردند 
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موقع حرکت ماشين ع.وه بر بسته بودن چشم ھا و دستھایم ، مأمورین سرم را نيز به پشت 

صندلی جلویی خم کرده بودند ، در نقطه ای متوقف شـدیم ، چشـمم را بـاز کردنـد ، دیـدم در 

ر بغلم را نيز دادند ھستم ، مرا از ماشين پياده کردند و چوب ھای زی) انق.ب(اسفند  ٢٤ميدان 

  .، کمی با بی سيم صحبت کردند و بعد خود سوار ماشين شده و پوزخندی زدند و رفتند 

در بھت و حيرت بودم ، نمی دانستم کار آنھا چه معنایی دارد ، فکر می کردم کار آنھا یک جـور 

را  شوخی و سرگرمی و تسمخر است ، دقایقی که گذشت اطرافم را نگریستم تـا شـاید آنھـا

ولی خبری نبود ، کار آنھا واقعاً برایم بی معنی بود ، تا چند لحظه پيش فکر مـی کـردم . ببينم 

به کار آنھا مشکوم بودم ، فکر کردم ! که به سوی جوخه اعدام می روم و حال آزاد و رھا بودم 

  .ممکن است مرا در خيابان بزنند و بعد بگویند که در حين فرار کشته شد 

زد ، چند قدمی به این طرف و آن طرف رفتم تا مطمـئن شـوم کـه تعقيـبم نمـی دلم شور می 

مـردد . کنند ، حدود بيست دقيقه که گذشت دستم را جلو یـک سـواری بلنـد کـردم ، ایسـتاد 

بودم ، تصور می کردم که ماشين ساواک است ، به ھر حال سوار شـدم ، بـه چھـارراه لشـکر 

وچه بایستد تا بـرایش پـول بيـاورم ، او کمـی بـه مـن و که رسيدیم از راننده خواستم که سر ک

  .چوب ھای زیر بغلم نگاه کرد و بعد راه افتاد و رفت 

وقتی به در خانه رسيدم ، مادرم با شنيدن صدای مـن سراسـيمه بـه سـوی حيـاط و در آمـد ، 

باورش نمی شد که مـن بازگشـته ام ، کمـی مکـث کـرد و بعـد دور و اطـراف را نگـاھی کـرد و 

ئن شد که کسی دنبالم نيست ، بعد شروع به ابراز احساسات کرد و مرا به داخـل خانـه مطم

  .برد 

مادرم از رھایی من ھيجان زده بود اما من غمزده و افسرده به مسائلی که بر سرم آمـده بـود 

احمد حا? که آزاد شدی چرا ناراحتی ؟ نمـی توانسـتم بـرای او : می اندیشيدم ، مادرم گفت 

می خواستم علت آزادیم را بدانم ، خيلی نگران بودم ، در این فکر بودم که مردم .  توضيح دھم

و یـا ایـن کـه او !! درباره من چه خيال می کنند ؟ این که او با سـاواک سـاخت و آزادش کردنـد 

با این نگاه که آن کس که حسـاب پـاک اسـت از مصـاحبه چـه . قربانی یک توطئه شده است 

  .ری می دادم باک است خود را دلدا

 ٩شـب سـاعت . مادرم بدون اط.ع من به فاميل و دوستان زنگ زد و خبر آزادیم را به آنھـا داد 

بود که زنگ تلفن به صدا در آمد ، وقتی گوشی را برداشتم صدای حاج مھدی برادرم را شنيدم 

  ! ، خبرھا سریع منتقل شده بود 

بيشـتر ! س گرفتی ؟ ا?ن ردت را می گيرند مگر تو مبارز نيستی چرا تما: به حاج مھدی گفتم 

بی خيال این حرف ھا ، آنھـا نمـی تواننـد مـرا پيـدا ! نه بابا : گفت . از سه دقيقه صحبت نکن 

نگران نباش ، بگو : گفت ! داداش خيلی بی عقلی : گفتم ! کنند ، فردا ھم بھت زنگ می زنم 

در یکی دو جمله برای او وقایع را ببينم که چی شد و چی گذشت ، من نيز خيلی سر بسته و 

  .گفتم 

آن شب را تا صبح پلک بر ھم نگذاشتم ، به آنچه که گذشته بود فکر مـی کـردم ، بـه ایـن کـه 

چطور شد سامان زندگيم از ھم پاشيده شد ؟ و آتش بر بوستان آرزوھـا و اميـدھایم افتـاد ؟ و 

  مبارزات و زحمات ثمر خواھد داد ؟  این که آیا این ھمه ظلم ھمچنان برقرار خواھد ماند یا که
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  "  نغمه ھای اميد " 

  شکست توطئه 
. تحليل من این بود که ساواک در صدد ایجاد جنگ روانی و شکستن و خـرد کـردن مـن اسـت 

آنھا با چندین بار زندان ، شکنجه و بازجویی نتوانسته بودند مرا تسليم خود کنند و یا از پای در 

نتيجه رسيده بود که ماندن من در زندان ، مایه صبر ، اميـدواری و روحيـه آورند ، ساواک به این 

ھمچنين باعث تحریک روحيه انتقام جـویی مبـارزین بيـرون از زنـدان . برای سایر زندانيان است 

  .می شود 

این : به ھمين علت در نقشه ای حساب شده مرا آزاد کردند تا به دو ھدف برسند ، ھدف اول 

اب وجدان ، بحران روحی و روانی کنند و نيز برای دوستانم ایـن تصـور واھـی را که مرا دچار عذ

در ھدف دوم ساواک بـه دنبـال شناسـایی . ایجاد کنند که احمد با ساواک سازش کرده است 

افرادی بود که با من ارتباط برقرار می کردند ، لذا من خيلی نگران اط.ع و ارتباط دوستانم بودم 

راضی بودم که حلـق آویـز شـوم ، . آنھا در دام توطئه ساواک گرفتار شوند ، نمی خواستم که 

   )١(. ولی دوستانم آسيبی نبينند 

_____________________________  

ب.یـی سـر احمـد ! کـاظم : دکتر منوچھری در زندان اوین به آقای سيد محمد کاظم موسوی بجنوردی گفتـه بـود . ١

: چـه کـار کردیـد ؟ منـوچھری مـی گویـد : آقای بجنوردی مـی پرسـد ! و نه راه پيش آوردیم که دیگر نه راه پس دارد 

  ! ! بدون محاکمه آزادش کردیم 

  

! احمد : شاید فردای روز آزادی بود که زنگ خانه را زدند ، مادرم پس از گشودن در آمد و گفت 

کـه او  احتمـال ایـن! یکی دم در است و می گوید که رفيق توست ، من ھم نمی شناسمش 

خواستم کـه او . ساواکی باشد وجود داشت ، ولی چاره ای نبود و کاری از دستم بر نمی آمد 

  .را به درون خانه راه دھد 

جلو آمد و سخت مرا . لحظاتی بعد در ناباوری تمام شھيد حاج مھدی عراقی را در مقابلم دیدم

چـی ! احمـد : پاھایم پرسيد در آغوش کشيد و سر و رویم را بوسيد ، پس از اط.ع از وضعيت 

مـن نـه دادگـاھی شـدم و نـه بـازجویی و نـه : شده ؟ کی دادگاھی شدی ؟ اندوھگين گفتم 

خودم ھم نمی دانم ، ولی شـما از : چطور آزاد شدی ؟ گفتم : دوباره پرسيد ! بازپرسی رفتم 

  . ند عصر ھمان روز که تو آزاد شدی ، بچه ھای بازار ھمه فھميد: کجا فھميدید ؟ گفت 

تو یک مبارز ھستی ، الگوی مایی ، حتماً این را ھم می دانی که شاید آزادی من یـک : گفتم 

تله و دام باشد ، چـرا احتمـال نـدادی کـه مـن بـا سـاواک سـازش کـرده باشـم ؟ چـرا احتيـاط         

ا?ن  ما به تو ایمان داریم ، من ھمه فکرھا را کـرده ام ، نگـران نبـاش ،! احمد : نکردی ؟ گفت 

ھم که آمدم به خاطر این بود که حدس زدم در چنين توھمی گرفتار شوی و نيز مـی دانـم کـه 

وضع ماليت ھم خوب نيست ، ھفده ھزار تومان که پيش صاحب مغـازه پاسـاژ گذاشـته بـودی 

او توضيح داد که بچه ھـای سـازمان چنـد مرتبـه بـرای گـرفتن ایـن مبلـغ . گرفتم و برایت آوردم 

  ! اند که با دخالت حاج علی اکبر پور استاد ، ناکام مانده اند اقدام کرده 



 ٢٢٢

قبل از خداحافظی از حاج مھدی خواھش کردم که اجازه ندھـد تـا بچـه ھـا بـه منـزلم بياینـد و 

او گفت که ما حساب کار خودمان را داریـم و بـی گـدار . ناخواسته در دام ساواک گرفتار شوند 

و تأکيد کرد که خواست اصلی ساواک این است که ما تو را . به آب نمی زنيم ، تو نگران نباش 

  .تنھا بگذاریم و بایکوتت کنيم ، ولی کور خوانده اند 

جالب بود ، فردای آن روز بچه ھـای حـزب ملـل اسـ.می ، حـزب هللا و ھيئـت ھـای مؤتلفـه از 

بـه  ...جمله شھيد صادق اس.می ، ابوالحسن ف.حتی ، احمـد روحـی و رمضـان سـلطانی و 

  .دیدنم آمدند 

جالبتر این که منزل ما به محل و کانون جلسات دوستان تبدیل شد و مباحث داغ سياسی بين 

. آنھا در می گرفـت و مـن نيـز بـه ایـن طریـق از تنھـایی بيـرون آمـدم و آرامـش خـاطری یـافتم 

بـر دل خـود دوستانم بار دیگر با ذکاوت و زیرکی تمام ، توطئه ساواک را خنثی و داغ بـایکوت را 

  .فروختگان رژیم گذاشتند 

  

  دیدار با آیت هللا خامنه ای
روز پنجشنبه ، یک ھفته بعد از آزادی ، دوست ھميشگی و یار وفـادار روزھـای سـخت و تنـگ 

دیدن او چون یک برادر برایم فرح . زندگی ام ، شھيد حاج محمد صادق اس.می به سراغم آمد 

دوسـتانم بيشـتر دوسـت مـی داشـتم ، بـرایم ارزش فـوق  بخش و زیبا بود ، مـن او را از ھمـه

  .العاده ای داشت 

اما این بار از دیدار او نگران بودم ، راضی نبودم که وی با آمدنش به نزد من به خطر بيفتد ، پس 

احمد نگران نباش ، : از س.م و عليک و احوال پرسی نگرانيم را از دیدار او ابراز کردم ، او گفت 

چيز در دستمان است ، تله ای در کار نيست و تـو آزاد شـده ای ، وضـع تغييـر  ما حساب ھمه

  .کرده و ا?ن خود مردم دیگر در صحنه ھستند 

صحبت ھای او چون گذشته برایم موجب آرامش و مایـه اميـدواری بـود ، کمـی از اخبـار زنـدان 

که آھنـگ مبـارزه خيلـی برایش گفتم ، او نيز از شرایط و اوضاع و احوال جامعه گفت و خبر داد 

در . تند شده است و بيداری مردم گسترش یافتـه اسـت و زنـدانی ھـا مرتـب آزاد مـی شـوند 

  . آقا سيد علی می خواھد تو را ببيند : پایان گفت 

آقا . من نمی آیم ! چرا مراقبت نمی کنيد ؟ نه ! آخر حاجی : من دادم رفت به آسمان ، گفتم 

بی خودی نگرانی ، ساواک ھمين را می خواھد که ما تـو را ! د احم: گفت ! به خطر می افتد 

تو اگر می خواستی ما را لو بدھی ھمان موقـع کـه در زنـدان . تنھا بگذاریم و تو را داغان کنيم 

ضمناً گيریم که سر و کله ساواک ھم پيدا شد ، می گویيم کـاری . بودی این کار را می کردی 

زاد شده ، بيمار است ، خودمان دعوتش کـردیم تـا ببينـيم ، تـو نکرده ایم ، دوستمان از زندان آ

  ....ھم نگران ھيچ چيز نباش 

صحبت ھای حاج صادق آب سردی بود که روی آتش جانم ریخته شد و روح زخمی ام را التيـام 

داد ، از حرف ھای وی دریافتم که بچه ھای مؤتلفه درباره من بحـث مفصـلی داشـته انـد و بـه 

ده اند که ساواک درصدد خرد کردن من است ، تا به این طریق از صـحنه مبـارزه این نتيجه رسي

  . حذفم کنند ، به ھمين خاطر عزم خود را جزم می کنند تا بار دیگر کمکم کنند 
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. با آمدن من آقا به خطر می افتد ، اجازه بدھيد که پيشنھادتان را رد کنم: به حاج صادق گفتم 

. ایی ، وعده ما روز یکشنبه بعد از نماز مغرب و عشا بيا خانه مـا آقا خودش گفته که بي: گفت 

در عين نگرانی و اضطراب چوب ھایم را برداشته و زیر بغـل زدم ، بـرای افـزایش ضـریب ایمنـی 

  . چند ماشين عوض کردم تا به خيابان ایران و منزل شھيد اس.می رسيدم 

به خطر می افتـادم و یـا تحـت تعقيـب قـرار این منزل مأوای قدیمی ام بود ، در گذشته ھر گاه 

دیدیم در خانه باز است ، در زدم و وارد راھـرو شـدم ، دو . می گرفتم به آن پناھنده می شدم 

اتاق بزرگ در دست راست راھرو ، که در گذشته در یکی از آنھا بيتوته می کردم ، قرار داشت 

  .لسه و ھيئتی برپاست جفت کفش بود ، حدس زدم که ج ٢٠، کنار در اتاق حداقل 

یاهللا گفته و وارد اتاق شدم ، س.م دادم ، یک دفعه ھمه بلند شدند و مرا در آغـوش گرفتـه و 

در ھمـين حـال و ھـوا . دیده بوسی کردند ، طوری که چوب زیر بغلم رھا شد و به زمـين افتـاد 

ر دسـت خـود نشـاند و  ناگھان خود را در کنار آقا دیدم ، مصـافحه و معانقـه کـردیم ، او مـرا کنـا

  ) اما مختصر. (؟ و من ھر آنچه که دل تنگم می خواست گفتم !چه شده احمد : گفت 

در آخـر ھـم احسـاس تـألم و .... از درگيری با ساواک ، مسـائل بيمارسـتان ، زنـدان و فاطمـه 

ی ناراحتی از نحوه آزادی کردم ، گفتم که صليب سرخ در زندان به سراغم آمد ، اظھار سردرگم

بلـه ، : گفـتم ! از نظر روحی خيلی داغـان شـده ای : و حيرت از رفتار ساواک کردم ، آقا گفت 

  .حاج آقا این طوری شد و من واقعاً علت آزادیم را نمی دانم 

اولين نفر حاج مھدی عراقی بـود ، بعـد : چه کسانی به دیدنت آمده اند ؟ گفتم : آقا پرسيدند 

بارک هللا به بچه ھای حزب ملل اس.می ، خب پس : ودند فرم. بچه ھای حزب ملل اس.می 

آمدند و تو را از تنھایی و ناراحتی بيرون آوردند ، حتماً گفتند که نگران نباشی زیرا اگر قـرار بـود 

  ....لوشان بدھی ، خب قب.ً لو می دادی و دستگير می شدند و 

کار از این حرف ھا : گفتند . است  حاج آقا در ھر حال ھنوز فکر می کنم که این یک تله: گفتم 

مبـارزه بـه اوج خـودش نزدیـک . گذشته ، حا? که آمدی بيرون ، خواھی دید که چه خبر است 

می شود ، دیگر اص.ً بحث گروه و دسته نيست ، مردم خودشان بـه حرکـت در آمـده انـد ، تـو 

مانـدن و نفـس کشـيدن ھمين که آزادی خدا را شکر کـن ، ! ھم اص.ً در فکر این حرفھا نباش 

  .خودش شکر فراوان دارد 

در پایان آقا استمالتی کرد و از وضع پاھایم پرسيد ، من ھم ناحيه ھایی را کـه تيـر خـورده بـود 

نشان دادم و گفتم که اذیتم می کنند و اشاره کردم که در زندان آیت هللا طالقـانی اجـازه نـداد 

اگر خيلی نگرانی بگویم اندرزگو تـو را بيـرون ! احمد : در آخر آقا گفتند . که پاھایم را قطع کنند 

  . ببرد 

حاج آقا برای اندرزگو دردسر می شـود ، مـن پـای درسـت و حسـابی بـرای راه رفـتن ، : گفتم 

شما به این کارھا و امور فکر نکنيد ، فقط بگو که آیا مـی : گفتند . دویدن و مخفی شدن ندارم 

دلم تو ھمين جا در مملکتم است ، اگر قرار . ی خواھم بروم نم! نه آقا : خواھی بروی ؟ گفتم 

  .است بميرم می خواھم در کشور خودم باشم 

دیدار و صحبت ھای آقا دلگرمی وافر و آرامش خاطر وسعی به من داد که در پرتو آن ، روزھـای 

بعد را به خوبی سپری کـردم ، بچـه ھـای مؤتلفـه بـا ایـن کـار بـرایم بـه اصـط.ح سـنگ تمـام 
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آن دیـدار و آن برخـورد پدرانـه . گذاشتند و دستم را در خطرناکترین پيچھای راه زنـدگی گرفتنـد 

ــيم                ــازانبری ســاواک را عق ــه گ ــرد و حمل ــون و از افســردگی خــارجم ک ــام.ً دگرگ ــرا ک ــه م روحي

  )١(. گذاشت 

_____________________________  

  . را در این دیدار نقل به مضمون بيان می کرد آقای احمد سخنان آیت هللا خامنه ای . ١

  

  فرش فروشی
سه ھفته پس از آزادیم روزی حـاج یوسـف رشـيدی ، از دوسـتان حـزب ملـل اسـ.می تمـاس 

نباید در خانه بمـانی ، بایـد کـار کنـی ، مـن مغـازه ای نزدیـک امـامزاده ! احمد : گرفت و گفت 

  .ين آنجا دو راھی قپان گرفته ام ، بيا برو بنش) ع(معصوم

دکـان بـرای : یوسف من که پا نـدارم ، نمـی تـوانم ایـن طـرف و آن طـرف بـروم ، گفـت : گفتم 

داداشم ھست و من شریک تو ھستم و با توام ، نگران نباش ، تـو فقـط بنشـين ، کـار بـه کـار 

  . ھيچی ھم نداشته باش 

. ن خـوردن مـی اندازنـد در دکانت را می بندند ، خودت و داداشت را ھـم از نـو! ای بابا : گفتم 

حـداقلش ایـن اسـت کـه بـرای خـود محملـی داری ، در آنجـا             ! تو چه کار داری ، بيا برو : گفت 

  .باشد ، ولی باید اول آنجا را ببينم : گفتم . می توانی با بچه ھا تماس بگيری 

تومـان در مـاه  ٤٠٠بلغ بود که به م) ع(مغازه در خيابان عبيد زاکانی در حوالی امامزاده معصوم 

. وقتی که زوایای مختلـف مغـازه را دیـدم پيشـنھاد حـاج یوسـف را پـذیرفتم . اجاره کرده بودند 

مـن مـی : ھنگام بازگشت از آنجا به صورت غير منتظره موتور سواری جلویم توقف کرد و گفت 

ا در منزل بـرد و فھميدم او ساواکی است و تا اینجا ھم تعقيبم کرده است ، او مرا ت! رسانمت 

  .ریال ھم کرایه گرفت  ١٥به خاطر این که به او شک نکنم ، 

ســاله ، بســيار فعــال و پرکــار ،  ٢٢ً◌   جوانی حدودا )١(دوستی داشتم به ناح حميد حاجی ھا 

که نشيب و فراز زندگی من برایش خيلی جالب بـود ، از ایـن رو ھميشـه احتـرامم مـی کـرد ، 

  . رایم انجام دھد خيلی ع.قه داشت که کاری ب

____________________________  

فرمانده گردان بود ، او به ھمراه سه نفـر از ھـم رزمـان خـود بـرای  ٤سردار حاج حميد حاجيھا در عمليات کرب.ی . ١

جلوگيری از پيشروی تانک دشمن پشت تيربار نشسته و می جنگد تا بچه ھا عقب نشينی تاکتيکی کننـد ، آنھـا تـا 

  . شنگ می جنگند و بعد ھر سه به فيض شھادت می رسند آخرین ف

  

پدر وی تاجر بود و در ميدان قيام مغازه داشت ، به ھمين خاطر از وضع مـالی خـوبی برخـوردار 

بودند ، حميد وقتی دریافت که قرار است کار جدیدی شروع کنم ، ما را به یک کارخانه پتوبافی 

مد از دوستان من است ، مدتی در زندان بوده و حا? اح: معرفی کرد ، به صاحب کارخانه گفت 

بھــش کــار نمــی دھنــد ، شــما بــه اعتبــار مــن بــه او پتــو بدھيــد و فــاکتورش را ھــم بــرای مــن                             

  . بفرستيد 
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ھـزار  ٦٠حميد آدرس مغازه را گرفت ، یک روز ھم چند تخته فرش ماشينی که آن موقع حـدود 

د ، آورد و داخل مغازه ریخت ، به این ترتيب او دسـتمایه اوليـه فـرش فروشـی را تومان می ارزی

  . برای ما تھيه کرد ، من ھيچگاه محبت این شھيد بزرگوار را از یاد نمی برم 

در حالی شروع بـه کاسـبی کـردم کـه ھنـوز الفبـای کاسـبی در ایـن صـنف از جملـه شـناخت 

نمـی دانسـتم ، بـه ھمـين جھـت بـا مشـک.ت  فرشھای مختلف ، تبليغ و راه جلب مشتری را

زیادی مواجه شدم ، این حرفه جدید آب و نانی برای ما به ارمغان نياورد ، فقط دل حاج یوسـف 

رشيدی و سایر دوستان را آرام کرد که من به اجتماع بازگشته ام و نيز شھيد حاجيھا خشـنود 

  .شد از این که کاری برایم انجام داده است 

ھمـان . خاطر عدم تجربه کافی و مھارت ?زم ، در این کار توفيقی به دسـت آورم  نتوانستم به

ھزار تومان ضرر کردم ، مردم فقيری به ما مراجعه می کردنـد ، فـرش ھـا را بـه  ٢٠زمان حدود 

صورت اقساط می خریدند که گاه مدت تقسيط طو?نی می شد و گاه خریدار قادر بـه پرداخـت 

  . ھم به آنھا سخت نمی گرفتيم  اقساط خود نمی شد و ما

از طرفی گاھی ھم فروشی داشتيم که به دليل سود ناچيزش چشمگير نبود ، پس از مـدتی 

ھم درد پاھای من عود کرد ، مبارزه مردمی ھم شدت می گرفت و دیگـر نتوانسـتم بـه مغـازه 

آمـد و بروم ، حاج یوسف ھم شکسته و بسته می آمد ، تأخيری ھـم در پرداخـت کرایـه پـيش 

مالک حکم تخليه مغازه را گرفت ، با وجـود ایـن ھمـه مشـکل ، دیگـر قـادر بـه ادامـه ھمکـاری 

  .نبودیم ، در نتيجه کرکره مغازه را برای ھميشه پایين کشيدیم 

  

  ازدواج مجدد
از ھمان روزھای اول آزادی در نشست و برخاست ھا و آمد و شدھا ، گوشم برای شنيدن یک 

که از وضعيت و سرانجام فاطمه حکایت کند ، گاھی که تنھـا مـی شـدم ، خبر تيز بود ، خبری 

به او و آنچه که بر سرمان گذشـت خيلـی فکـر مـی کـردم ، برخـی از دوسـتان و آشـنایان کـه 

  .متوجه سرگشتگی و افسردگی ام بودند ، دلداریم می دادند 

حدس می زدم کـه .  مادر زنم بيشتر از ھمه به دیدنم می آمد و از فاطمه ھم ھيچ نمی گفت

او خبری از دخترش دارد ، ولی مھر سکوت بر لبانش زده بود ، صبر کردم تا حجم رفت و آمـدھا 

کمتر شود ، مادر زنم که فردی مؤمنه و آگاه و روشن ضمير بود به خاطر تربيت فرزنـدانی مبـارز 

م کـه او ھمچنان سـکوت مـی کـرد ، بـه تـدریج فھميـد. ھميشه مورد شک و ظن ساواک بود 

  . سکوت او به خاطر کشته شدن فاطمه است 

با فھميدن این راز غم سنگينی بر دلم نشست ، برای سبک کردن خودم در دل شـب بـه راز و 

نياز با خدا می نشستم ، نمی دانستم که این راز و فراق را بـا کـه بگـویم و از کـه نشـان گـم 

ی شد ، گم شـده ای کـه در شـبی شده ام را بگيرم ، گم شده ای که دیگر ھيچ وقت پيدا نم

و خـاطراتش بـرای ) دوقلوھـا(بارانی در جاده مه آلود زندگی محو شد ، او رفت و تنھا دو یادگار 

او رفت ، اميد که سبک بال پر کشيده باشد ، اميـد کـه از دروازه توبـه گذشـته و بـه . من ماند 

  ...شھر رحمت خداوندی وارد شده باشد ، اميد 
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دردش بزرگتر و غمش سنگين تر از من بود ، چرا که تنھا دختر خود را در این راه شاید مادر زنم 

  . از دست داد ، ولی آنچه تسلی خاطر او بود دو دختر به یادگار مانده از فاطمه بود 

ایـن راز . بعدھا درباره علل و نحوه مرگ او جستجو کردم ، ولی به نتيجـه مشخصـی نرسـيدم 

اخبار مختلف بود ، یکی می گفت سازمان او را با خاطر دیدگاه ھای  .ھمچنان سر به مھر ماند 

انتقادیش تصفيه کرده است ، دیگری نيز می گفـت کـه او بـه بـن بسـت رسـيده و خودکشـی 

کرده است ، به ھر حال مھم این بود که فاطمه به ماھيت انحرافی سازمان پـی بـرد و جـانش 

  )١(. قربانی این آگاھی شد 

_______________________________  

طبـق : .... به دادستانی کـل انقـ.ب تسـليم کـرد ، آورده اسـت  ٥٩آقای احمد در شکوایيه ای که در اوایل سال . ١

اط.ع کسب شده از منابع گوناگون ھمسرم بعد از جدایی از من به خانه تيمـی شخصـی دیگـری مـی رود و بعـد از 

ص مخالفت ھایی با سازمان داده جھت آرام کردن به کـادر رھبـری او را که در خانه آن شخ. چندی کشته می شود 

ارتقا می دھند و تقی شھرام ، کثيف ترین افراد روزگار او را به خانه تيمی خود می برد ، تا شاید بـا ارتقـای مقـام او 

  . را باز ھم بفریبد 

چه بيشتر می پـردازد و تقـی شـھرام ولی او دیگر گول حرف ھای پوچ و تو خالی آنھا را نمی خورد و به مخالفت ھر 

که وضع را این چنين می بيند او را می کشد و وانمود می کند که خودکشی کرده و ھيچ خبری حتی از جسـد او در 

دست نيست و معلوم نيست این از خدا بی خبر جسد او را چگونه از بين برده ، ناگفته نماند که ایـن منافقـان کثيـف 

  ....جرم به ھر جنایتی دست می زنند برای از بين بردن مدارک 

من به عنوان یک مسلمان ضمن دادخواھی از طرف ھمه شھدای مسلمانی که به دسـت جنایتکـاران شـھيد شـده 

اند ، از محضر دادستان کل انق.ب اسـ.می ایـران اسـتدعا دارم محـل دفـن مرحومـه شـھيده فاطمـه فرتـوک زاده را 

  .معلوم فرمایند 

از خاطرات بعد از پيروزی انق.ب اس.می به دیدار خود بـا محمـد تقـی شـھرام مـی پـردازد ، در  آقای احمد در فرازی

این دیدار که آقای احمد احمد به عنوان شاھد حضور داشته بحث شدیدی ميان این دو سر می گيرد کـه ابتـدا تقـی 

ا درست و یا نادرسـت اعتـراف شھرام ھر نوع شناختی از احمد و ھمسرش را رد می کند ، ولی به تدریج مطالبی ر

شـاپورزاده خودکشـی : زندان اوین بـه احمـد چنـين مـی گویـد  ٣١٣بند  ١٦می کند ، تقی شھرام در سلول شماره 

  . رفته به مسگرآباد و خودش را در درون چاه انداخته است ... کرد 

ھـای مسـگرآباد را جسـتجو مـی احمد و دوستانش در کميته انق.ب اس.می پس از این دیدار تمام چاھھـا و خرابـه 

فاطمه در اواخـر سـال : کنند ، ولی جسدی با مشخصات ھمسر احمد نمی یابند ، احمد خود بر این نظر می باشد 

با کادر مرکزی سازمان به شدت اخت.ف پيدا می کند ، سازمان او را تصفيه و از بين برد و جسـدش را در یکـی از  ٥٥

  .  چاھای جنوب شھر تھران مفقود کرد

احمد گفت خبر دیگری حکایت می کند که فاطمه توسط ساواک دستگير ، شکنجه و کشته شده است ، ولـی مـن 

بعد از پيروزی انق.ب وقتی که تھرانی ج.د معروف کميته مشترک دستگير شد ، نامه ای به او نوشتم و مشخصات 

یا از وضعيت او اط.عـی داری ؟ و تھرانـی اسمی و ظاھری فاطمه را ذکر کردم و عکس ھم فرستادم و پرسيدم که آ

 ٥٢تو شاید خيلی مـرا نشناسـی ، امـا مـن تـو را مـی شناسـم ، در سـال ! برادر احمد احمد : در جواب نوشته بود 

بازجویت بودم و تو را با خاطر مبارزاتی که داشته ای تحسين می کنم ، ما مشخصات و عکس او را بـرای دسـتگيری 

لی او ھيچ وقت دستگير نشد و بالتبع ما او را نه شکنجه کردیم و نه کشتيم ، ایـن حرفھـا را در به مأمورین دادیم ، و

  .وضعی می گویم که گفتن یا نگفتن آن ھيچ نفعی به حالم ندارد و از جرمم نمی کاھد 

ه در مرکـز اسـناد انقـ.ب اسـ.می مشـخص شـد کـ ١١٩٧٤٢با مطالعه پرونده خانم فاطمه فرتـوک زاده بـه شـماره 

ساواک ھيچ نشان و رد و شناخت دقيقی از او به دست نياورده است و آنچه کـه تنھـا دربـاره مـرگ او موجـود اسـت 

اعترافات از شنيده ھای حسين روحانی عنصر معلوم الحـال و معـدوم اسـت کـه بـه ھـيچ روی قابـل اتکـاء و اسـتناد 

  .نيست 
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شـاپورزاده  SH.Zنـام مسـتعار طـاھره و بعـدھا ... ابوالقاسم  فاطمه فرتوک زاده فرزند: .... در این پرونده آمده است 

مسـئوليت جمـع چـاپ بـه عھـده اش قـرار  ١٣٥٥است ، او پس از مدتی در جمع سر شاخه وارد شد و در تابسـتان 

بر عھده داشت و بعد از آن تـا یـک دوره از مسـئوليتش ) اواخر تابستان(گرفت ، این مسئوليت را تا انح.ل جمع چاپ 

تشـکيل ) در مسـافرخانه(طی یک نشست انتقادی کـه مرکزیـت  ٥٥در زمستان سال .... عی در دست نيست اط.

داد ، فاطمه فرتوک زاده و محسـن طریقـت ھـر دو مـورد انتقـاد قـرار گرفتنـد ، فرتـوک زاده پـس از اتمـام ایـن جلسـه 

گوشــه خرابــه ای در خيابــان  مــدارک و ســ.حش را در خانــه بــاقی گذاشــته و فقــط یــک نارنجــک بــا خــود بــرده و در

  .... دست به خودکشی می زند ) بعثت(انوشيروان دادگر 

  

روزھا خيلی سخت و غمناک از پی ھم می گذشت و من در دریـای تنھـایی غوطـه ور بـودم ، 

معلوليت پاھایم زندگی را ھم برای من و ھم برای اطرافيانم به ویژه مادرم طاقـت فرسـا کـرده 

توت شده و دیگر قادر به انجـام کارھـای مـن نبـود ، گـاھی اوقـات دیگـر بـه بود ، مادرم پير و فر

  .استيصال می افتادم 

در این اوضاع و شـرایط بحرانـی ، بـار دیگـر دوسـتانم بـه کمکـم آمدنـد و بحـث ازدواج را مطـرح 

کردند، مرحوم ناصر نراقی دو دختر به من معرفی کرد که با اولی به توافق و تفاھم نرسيدیم ، 

نمی توانم ، نـه پـولی ، ! آخر ناصر آقا : احمد تو باید ازدواج کنی ، گفتم : مورد دومی گفت در 

  . نه کاری ، پای معلول ھم که قوز با?ی قوز است 

اگر یکی پيدا شود که تمام این شرایط را بپذیرد و بخواھد بـا تـو بـا ھمـين حـال و وضـع : گفت 

کسی پيدا نمی شود ، اصـ.ً مـن چـه دارم کـه او  چنين: ازدواج کند ، چه نظری داری ؟ گفتم 

  بخواھد ، با من ازدواج کند ؟ 

افتخار او این است که با فرد مبارزی مثل تو که معلول و زخم خورده مبارزه است ازدواج : گفت 

  . کند ، او می خواھد به این ترتيب برای خود سھمی در این فعاليت ھا و مبارزات فراھم کند 

این خانم عشقش این است که بياید و دستی بـه : گفت . آقا من دو تا بچه دارم ناصر : گفتم 

این دختـر کيسـت ؟ : پرسيدم . سر و روی این دو تا بچه بکشد و افتخار مادری آنھا را پيدا کند 

نيز دامـاد ایـن خـانواده بـود و  )١(دلم آرام شد ، احمد شيرینی ! خواھر حميد خانمحمد : گفت 

  . ر این وصلت مرا یاری کردند خود و ھمسرش د

____________________________  

در ھمدان در خـانواده ای متـدین و مـذھبی متولـد شـد ، وی در دبيرسـتان بـا  ١٣٢١آقای احمد شيرینی در سال . ١

ھادی شمس حائری ھم ک.س بود و توسط او به حزب ملل اس.می دعوت شد ، شيرینی پـس از کشـف حـزب در 

او پـس از گـذر از زنـدان ھـای شـھربانی ، جمشـيدیه و قصـر در . دستگير ، محاکمه و زنـدانی شـد  ١٣٤٤مھر سال 

از زندان آزاد شد ، سپ از آزادی از زندان بـا کمـک ھـای مـالی و حمایـت و پشـتيبانی از مبـارزین و  ٦/٨/١٣٤٦تاریخ 

  . زندانيان سياسی ھمچنان در خط مبارزه با رژیم منحوس پھلوی باقی ماند 

از ویژگی ھای مختص وی ارتباطات گسـترده و حمـایتی او بـا زنـدانيان سياسـی در بنـد و مبـارزین بـود کـه بـا کمـک 

سـال بـه کـار در  ١٥ھمسرش اع.ميه ھا ، جزوات و اخبار را به آنھا می رساند ، او پـس از آزادی از زنـدان بـه مـدت 

ن افراد و مبارزین بود ، گفتنی است پس از پيروزی بازار پرداخت و در این مدت خانه اش محل امنی برای مخفی شد

  . منزل مسکونی وی با نارنجک ھدف گروھک منافقين قرار گرفت  ٦١انق.ب اس.می در سال 

  

من با خانواده خانمحمد از قبل آشنا بودم و به اعتبـار صـحبت ھـای ناصـر نراقـی و حـاج احمـد 

واستگاری رفتيم پدر و مادر خانم خانمحمـد وقتی برای خ. شيرینی پيشنھاد آنھا را قبول کردم 
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مخالفتی نداشتند ، ولی خيلی ھم موافق نبودند ، آرامش قلبی نسبت به این امر نداشـتند ، 

و نـه خيلـی چيزھـای دیگـر ! البته حق با آنھا بود ، من نه کار ، نه پول ، نه قد و قامـت سـالم 

  . نداشتم 

مرحوم ناصر نراقی ، خيلی سـازنده بـود ، او  در این ميان نقش خانم مریم مصلحت جو ھمسر

خيلی پا در ميانی کرد ، صحبت ھای صریح و سریعی با دختر خانم و خانواده اش صـورت داد و 

گفت که احمد از پا آسيب دیده و باید با عصا به این طرف و آن طرف بـرود ، ایـن ازدواج ، ازدواج 

ل خيلی از کارھا و اموری باشد کـه او نمـی با یک جانبار است و ھمسر او باید جانشين و عام

  .تواند انجام دھد 

من اص.ً به خاطر این که او جانباز است می خواھم با : خانم سکينه خانمحمد جواب می دھد 

او ازدواج کنم ، من که نتوانستم مستقيم در مبارزات باشم ، شاید به این طریق سھم خـود را 

ا انجام می دھم و سعی می کنم که حداقل جـای مـادر بـرای در این راه ادا کنم ، کارھای او ر

دو دخترش باشم ، این برای مـن افتخـار اسـت ، نگـران روزی ھـم نيسـتم ، آن کـه دسـت مـا 

  ..... نيست ، دست خدا است 

ھمه دوستان ، آشنایان و فاميل دسـت بـه دسـت ھـم داده و ازدواج مـا را سـامان و سـازمان 

جود ع.قـه خـانم بـرای نگھـداری زھـرا و مـریم ، خـانواده فرتـوک زاده دادند ، پس از ازدواج با و

خواستند آنھا را پيش خودشان نگھدارند تا به این طریق تسلی خـاطر و تسـکينی بياینـد و بـه 

  .گونه ای خº وجودی فاطمه را پر کنند 

کـه ایـن  دو قلوھا ھم در این مدت بيشتر به آنھا عادت کرده بودند ، من نيز احساس کردم حال

خانواده زخم و سيلی خورده اند و تنھـا دخترشـان را از دسـت داده انـد ، بھتـر اسـت دختـرانم 

پيش آنھا بمانند ، البته برای کسب رضایت من و خانم خانمحمد چند نفر پا در ميانی کردند ، از 

  . جمله حاج یوسف رشيدی و عباس دوزدوزانی 

  

  حرکت ھای مردمی
مؤتلفه و حزب ملل اس.می در برقراری ارتباط با من ، پـس از آزادی  ابتکار دوستان ھيئت ھای

و حمایت گسترده معنوی آنھا موجب شد تا از خطر بریدگی نجات پيدا کنم و دوبـاره بـه صـحنه 

مـردم خودشـان بـه حرکـت در .... به دنبال ھمان صـحبت آیـت هللا خامنـه ای . مبارزه باز گردم 

ارزه را در ميـان مـردم بـدون ھـيچ وابسـتگی بـه گـروه ، جنـاح و بھترین صـحنه مبـ.... آمده اند 

  . سازمانی دیدم 

نقطه اوج فعاليت ھای مردمـی انقـ.ب بـود ، مـن نيـز خـود را چـون قطـره ای در ایـن  ٥٧سال 

اقيانوس مت.طم رھـا کـردم ، آنچـه کـه بـرایم جالـب و مشـھود بـود حضـور گسـترده جوانـان و 

حنه ھای مختلف بود ، در این سال حرف آخر را مردم مـی زدنـد نوجوانان پر شور و حرارت در ص

  . نه گروه و دسته 

در ميان اقوام ، فعاليت فرزندان خواھرم بيشتر نمود داشت ، آنھا عاشـقانه بـه اسـتقبال خطـر 

می رفتند و در این راه شب و روز نمی شناختند ، آنھا من و حاج مھدی را الگوی خود قرار داده 

ند در فرصت ھای مختلف پيش ما آمده و از تجربيات ما استفاده کنند ، آنھا به و سعی می کرد
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مردم را دارند می زنند ، بگـو از کجـا اسـلحھت تھيـه کنـيم ، ! دایی : دفعات آمده و می گفتند 

من نيـز بـا طيـب خـاطر مطالـب و دانسـته ھـایم را بـه آنھـا .... چطور کوکتل مولوتف بسازیم و 

با مشاھده فعاليت این جوانان و مردم قلبم ما?مال از اميد به پيـروزی شـده انتقال می دادم ، 

  . بود 

با این که پاھایم تحرک ?زم را نداشتند ولی به ھر نحوی که شده بود خود را به مسجد و جمع 

تظـاھرات مـردم . مردم محله می رساندم و در کارھـا بـا آنھـا مسـتقيماً مشـارکت مـی کـردم 

داشت ، از اینکه به دليل نقص عضو قادر به حضور مستمر در تظاھرات و  شکوه و جلوه خاصی

  .راھپيمایی ھا نبودم در حسرت می سوختم 

لنگ لنگان با موتـور گـازی بـه سـوی " هللا اکبر " در شب اول ماه محرم ، با شنيدن اولين بانگ 

امت را دیـدم ،  مردم عاشق شتافتم و به صفوف آنان پيوستم ، وقتی از نزدیک دریای خروشان

  . اشک از چشمانم جاری شد و باور کردم که این موج شکستنی نيست 

در آن روز فرزندان امام و امت انق.بی ، بدون ھراس و با بی باکی مثال زدنی در بـرار دژخيمـان 

پـس از حضـور در ایـن . مـرگ بـر شـاه : شاھنشاھی سينه سپر کرده و شعار سر می دادنـد 

نی و ھــدایت و مشــاوره بــه جوانــان را کــافی ندانســته ، در ســایر               راھپيمــایی خانــه نشــي

راھپيمایی ھا حاضر می شدم ، برای سھولت کار و جابجایی آسان ، موتور گازی ای خریـدم و 

  . چوب ھای زیر بغلم را به کنار آن بستم تا به این طرف و آن طرف بروم 

مرگ بر " و " درود بر خمينی " ، " هللا اکبر " ھای آکنده از فریاد ٥٧تمام شب ھای محرم سال 

بود که از گوشه شھر به آسمان بر می خاست ، در ھمين راھپيمایی ھا بود که محمد " شاه 

مظاھری دوست عزیزم در حزب ملل اس.می به درجه رفيع شھادت نائل آمـد و خـاطره اش را 

  .برای ھميشه در دلم به یادگار گذاشت 

، بـه دليـل پيوسـتن قاطبـه کـارگران و کارمنـدان بـه صـفوف انق.بيـون و  ٥٧ال در نيمه دوم سـ

گسترش اعتصاب ھا ، چرخ ھای برخی کارخانه ھا و سازمان ھا از حرکت باز افتاد و برخی ھم 

. از این رو تھيه ارزاق عمومی و مایحتاج اوليه برای خانواده ھا سخت و دشـوار شـد . کند شد 

ری خانواده ھای ضعيف بيشـتر بـود ، از ایـن رو بـا کمـک تنـی چنـد از در این شرایط آسيب پذی

  .دوستان و ھم محلی ھا تعاونی و ستادی را در مسجد محل تشکيل دادیم 

سوخت ، ارزاق و مایحتاج اوليه را تھيه و بـين اھـالی توزیـع مـی کـردیم ، بـرادری ، ھمـدلی ، 

بود ، گاھی خانواده ای که کمی وضع ھمدردی ، گذشت و ایثالر از ویژگی ھای خاص این دوره 

ماليش خوب بود از سھم خود به نفع خانواده ھای تھيدست می گذشت ، برخی متمکنين نيز 

  . کمک ھای مالی و مادی خوبی از طریق این ستاد به مردم می کردند 

به دليل وضع خاص جسمانی ام ، کار جمع آوری و تھيه مواد و لوازم به عھده سایر دوسـتان و 

کار اداری و اداره تعاونی به عھده من بود ، در تعاونی صحنه ھای زیبا و بی بدیلی از گذشت و 

ایثار مردمی به نمایش در آمد که خيلی عبرت آموز بود ، خانواده ای را دیدم که از سھميه نفت 

  . خود در آن زمستان سخت گذشت و به استفاده از زغال بسنده کرد 

م رو به افول بود ، سخنرانی ھای داغی بر منـابر و مسـاجد و ھيئـت ھـا انق.ب رو به اوج و رژی

می شد ، کاباره ھا و عشرت کده ھا و اماکن فساد یکی پس از دیگـری تعطيـل و یـا بـه آتـش 
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ــود ، مســاجد و           . کشــيده مــی شــد  تظــاھرات ، راھپيمــایی ھــا و اعتصــاب رو بــه گســترش ب

ردمی بود، دانشجویان از حاضر شدن بـر سـر کـ.س ھـا و دانشگاه ھا کانون ھدایت مبارزات م

امتحانات خودداری می کردند ، من لنگ لنگان با آن جسم ضعيف و نحيف ، نفس نفس زنان به 

  ......دنبال مردم می دویدم 

شاه رفت و قلب مردم به ویژه خانواده ھای شھدا مملو از اميد و خوشـحالی شـد ، مـردم نيـز 

شمارش معکوس آغاز شد ، مردم . مت را به درگاه خداوندی شکر گفتند شادی کردند و این نع

  .برای ورود حضرت امام لحظه شماری می کردند ، چه انتظار گران و سختی 

نوکر بی ! بختيار ! بختيار " برای کوتاه شدن دوره انتظار ، شعارھا عليه بختيار تغيير جھت داد ، 

بھمن ماه ، مـاه شـب  ١٢سرانجام در .... و " مام فردا نياد وای به حالت بختيار اگر ا"، " اختيار 

چھارده در آسمان آبی ایران نمایان شد ، کوچه و خيابـان ھـا آب زده و جـارو شـد و بـر کنـاره و 

  . وسط آنھا گلھای ?له و شقایق چيده شد تا قدوم امام را مبارک بدارد 

ر خيلـی از صـحنه ھـا بـاز مـی داشـت ، پاھای عليلم ھمچنان وبال گردنم بود و مرا از حضور د

یکی از صحنه ھا مراسم استقبال از امام بود ، به ناچار از تلویزیون برنامـه ورود حضـرت امـام را 

که ناگھان پخش برنامه قطع شـد ، دیگـر نتوانسـتم طاقـت بيـاورم ، پاھـای . تعقيب می کردم 

  .با موتور گازی زدم بيرون  شلم را جمع و جور کرده ، چوب زیر بغلم را ھمراه برداشته و

آمـدم ، ) انق.ب(اسفند  ٢٤شھر از جمعيت موج می زد ، با این حال از چھارراه لشکر تا ميدان 

برویـد کنـار ، ! خواھر ! برادر : تراکم جمعيت مرا از رفتن بازداشت ، به مردم التماس می کردم 

ولـی فریـاد و صـدای مـن در . رد بشـوم من نمی توانم راه بروم ، راه را باز کنيد تا من با موتـور 

التھاب و ھيجان مردم گم می شد ، از موتور پياده شده و آن را بـه یـک تيـر چـراغ بـرق قفـل و 

  .زنجير کردم و با چوب زیر بغل راه افتادم 

، خيابان ھـا ایـن طـور شـلوغ ) ره(شاید تا قبل از قطع پخش مستقيم برنامه ورود حضرت امام 

کار نابخردانه ، مردم احساساتی شده و عکس العمل انق.بی نشان دادند و  نبود ، ولی با این

  .چنين به کوچه و خيابان ریخته و سراسيمه به طرف فرودگاه در حرکت بودند 

فشار جمعيت مرا داغات می کرد ، در ) آزادی(با ازدحام شدید مواجه بودم ، در خيابان آیزنھاور 

ای رفيقدوسـت راننـده آن بـود از جلـو مـا گذشـت و مـن ھمان لحظه ماشين حامل امام که آقـ

  . لحظاتی کوتاه چھره مبارک امام را دیدم 

دیگر نمی توانستم جلوتر بروم ، چرا که امکان زمين خوردن و آسيب زیاد بود ، مردم بـی توجـه 

به اطراف به من تنه می زدند ، دیگر سر پا نگه داشتن خودم ممکن نبـود ، لـذا مسـير آمـده را 

  .رگشتم ، دیدم که مادر و پدر و ھمسرم نيز به دریای خروشان امت پيوسته اند ب

  

  انفجار نور
، مدرسه رفـاه مرکـز ھـدایت و رھبـری نھضـت شـد ، گرچـه مـن ) ره(پس از ورود حضرت امام 

ناتوان از ھمپـایی بـا سـایر دوسـتانم بـودم ، ولـی احسـاس کـردم کـه نبایـد نشسـت و از بـار 

کـرد ، شـاید بتـوان بـا ھمـين حـال کـار کـوچکی صـورت داد ، بـه طـرف مسئوليت شانه خالی 

  .مدرسه رفاه رفتم 
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جلو مدرسه ، مردم ازدحام کرده بودند ، حرکت سخت و گاه نـاممکن بـود ، آنچـه کـه بـرایم در 

نگاه اول خيلی جالب بود حرکت ھای تبليغاتی گروه مسعود رجوی و موسی خيابانی و اعضا و 

  .اصط.ح مجاھدین بود  ھواداران سازمان به

در آنجا افراد مختلفی را دیدم چون شھيد حاج مھدی عراقی ، ابراھيم یزدی ، عباس آقا زمانی 

او بـه . در ایـن ميـدان دیـدار مجـدد ابوشـریف بـرایم جالـب بـود .... جواد منصوری و ) ابوشریف(

.بی و مبـارز ، پيـر و ھر یک از بچه ھای انق! احمد : تازگی وارد کشور شده بود ، به من گفت 

  .جوان را که می شناسی معرفی کن ، کار زیاد است ، به بچه ھای مطمئن نياز داریم 

اداره ک.س آموزش نظامی و دفاعی تحت نظر او بود ، به غير از وی ، جـواد منصـوری ، محمـد 

را برای  افراد. منتظری و عباس دوزدوزانی نيز ھر یک عھده دار وظایف و مسئوليت ھایی بودند 

کارھای نظامی آماده می کردند و با پـاس و گشـت ھـای انتظـامی منطقـه اطـراف مدرسـه را 

از من کاری بر نمی آمـد ، فقـط در محـيط مدرسـه حضـور . تحت حفاظت و امنيت خود داشتند 

داشتم و دوستان ھر کاری را که با وضعيت جسمانی من مناسب بود احاله کرده و من با جان 

  . انجام می دادم از جمله کارھای اداری و نوشتاری  و دل آنھا را

آمدند ، من پس از دیـدار ھمـان شـب ) ره(بھمن ، ھمافرھا به دیدن حضرت امام  ١٩پنجشنبه 

به منزل مادر زنم در سرآسياب دو?ب ، خيابان باغچه بيـدی رفتـه بـودم ، فـردای آن روز جمعـه 

اه سليمانيه رسيدم ، در ضلع شمالی آن ، صبح از آنجا خارج شدم ، به سه ر ١٠ساعت حدود 

خيلی شلوغ بود ، مردم به پادگان فرح آباد حمله کـرده و یـک تانـک را ) پيروزی(خيابان فرح آباد 

  . ھم در خيابان به آتش کشيده بودند ، اوضاع عجيبی بود 

ه صـف خيابان را دود و آتش و سنگ فرا گرفته بود ، به سمت در بـزرگ پادگـان رفـتم ، مـردم بـ

کسانی که برگ خاتمـه خـدمت دارنـد مـی : چه خبر است ؟ گفتند : ایستاده بودند ، پرسيدم 

چـرا سـ.ح ھـا را در  ١باورم نمی شد ، مگـر چنـين امـری ممکـن بـود ؟. توانند اسلحه بگيرند 

  اختيار مردم می گذارند ؟ 

دند و اسـلحه خانـه جواب دادند که دیشب گاردی ھا به ھمافرھا حمله کرده و با آنھا درگير شـ

مردم ھم به کمک ھمافرھا آمده و به پادگان حمله کرده و آنھا را از . پادگان را در دست گرفتند 

کسانی که مردم را تسليح می کردند خود ھمافرھـا بودنـد و بـه ھـر . دست گاردی ھا گرفتند 

  . کسی که کارت پایان خدمت داشت ، س.ح می دادند 

رساندم و با مدرسه رفاه تماس گرفتم ، ندانستم ! باجه تلفن سالم  من سریع خود را به اولين

: گفـت . خيانـت .... برادر می دانی چه خبـر اسـت ؟ : که چه کسی پشت خط است ، گفتم 

.             دارنـد بـه مـردم اسـلحه مـی دھنـد ، دارنـد آشـوب مـی کننـد : چه خيانتی ؟ گفتم ! خيانت 

بعـد . يرند ، برای جنگ با گاردی ھا نياز بـه اسـلحه دارنـد مردم خودشان اسلحه می گ: گفت 

  .گفت که ھيچ توطئه ای ھم نيست ، با دست خالی که نمی شود با گاردی ھا جنگيد 

پس از نيم ساعت دوباره به صحنه برگشتم ، دیدم تمام پشـت بـام ھـای اطـراف را بـا کيسـه 

ی را راه رسـيد ، تعـدادی بـا ھای شنی و خاک سنگر بسته اند ، در ھمـين ميـان مينـی بوسـ

  . چوب و چماق از داخل آن بيرون آمدند 
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در ميان آنھا ھادی غفاری بود ، او در حالی که س.ح خودکار یوزی در دست داشت پيشـاپيش 

مردم حرکت می کرد ، دقایقی بعد زد و خورد ميان گارد و مـردم آغـاز شـد ، ایـن حرکـت مـردم 

  .خته بود نفس عوامل رژیم را به شماره اندا

درھای زندان ھا یکی پس از دیگری گشوده می شد ، پادگان لویزان ھنوز مقاومت مـی کـرد ، 

ما ھم به فعاليت خود در مسجد محل ادامه می دادیم ، خبر رسيد که بچه ھـا نيـاز بـه کمـک 

  . دارند ، چند نفر جمع شده چند اسلحه با خود برداشتند و به طرف لویزان حرکت کردیم 

لویزان دیدیم مردم دسته دسته به طرف پادگان در حرکتند ، وقتی بـه پادگـان رسـيدم ، نزدیک 

صدای چند شليک ھوایی را شـنيدم ، دیـدم مـردم را دارنـد از پادگـان بيـرون مـی کننـد و در را              

از  بچه ھا پادگان را گرفتند ، می خواھند! دیر آمدید : چه شده ؟ گفتند : می بندند ، پرسيدم 

و بعد رادیو ، تلویزیـون سـقوط کـرد ، صـدایی در ! الحمدهللا : گفتم . ھرج و مرج جلوگيری کنند 

  : فضای ایران طنين انداز شد 

  ." این صدای انق.ب ایران است ، صدای ملت ایران ! توجه ! توجه "                               

  

  سخن آخر
از گذر از دا?ن ھای تنگ و تاریک و راه ھای پـر پـيچ و  آقای احمد این مبارز خستگی ناپذیر پس

. خم و خطرناک ، سرانجام جسم شکسته ، نحيف و رنجور خود را بـه سـاحل پيـروزی رسـاند 

گرچه بھای بسـيار سـنگينی بـرای آن پرداخـت ، ولـی بـا چشـيدن قطـره ای از شـھد شـيرین 

  .پيروزی ، تمام خستگی از تنش بيرون رفت 

نق.ب از تب و تاب نيفتاد و در مصدرھای گونـاگون منشـاء خـدمت شـد ، از جملـه او با پيروزی ا

مســئوليت دبيرخانــه کميتــه مرکــزی مســتقر در مجلــس شــورای اســ.می ، مســئوليت روابــط 

عمومی زندان اوین و بعد به آموزش و پرورش بازگشت و بـه تربيـت نيروھـای مـؤمن و انق.بـی 

  .ن موجب برکاتی برای نظام جمھوری اس.می شدند پرداخت که ھر یک در جنگ و بعد از آ

او پس از پيروزی انق.ب اس.می به خاطر پایمردی و اعتقاد راسخش در راه حق و نھضت امام 

خمينی ، ھمچنـان مـورد حقـد و کينـه منـافقين بـود ، یـک بـار منـزل مسـکونيش مـورد ھجـوم 

  .منافقين قرار گرفت و در آتش کينه و انتقام آنھا سوخت 

وی ماه ھای متمامی نيز به جبھـه ھـای دفـاع مقـدس شـتافت ، او پـس از بازنشسـتگی بـه 

وقـت ! احمـد : توصيه رھبر معظم انقـ.ب حضـرت آیـت هللا خامنـه ای کـه بـه وی فرمـوده بـود 

مجدداً به صحنه بازگشت و در کنار دوست قدیمی خود آقای محمد مھرآیين . نشستن نيست 

  . زان به خدمت این شھيدان زنده ھمت گماشت در تربيت بدنی بنياد جانبا

در وصف تمام رنج ھا ، محنت ھا ، سختی ھا ، ھجرھا و مجاھدت ھای این پير مبارز و جان بر 

  :کف ، تنھا می توان این وعده الھی را بارھا و بارھا تکرار کرد 

  ".  والذین جاھدو فينا ، لنھدینھم سبلنا "                                                                      


