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به کوشش محسن کاظمی
اولين آموزه ھا

تولد و خانواده
ﯾکی از روزھای فصل بھار سال  ، ١٣١٨در روستاﯾی به نام اﯾرﯾن نزدﯾک اسالم شھر در حومـه
استان تھران و در خانواده ای مذھبی به دنيا آمدم  ،من سومين فرزند خانواده بودم  ،در دامان
مادری پرمھر و عاطفـه و مـؤمن بـه نـام طـوبی حـاجی تھرانـی تربيـت شـدم  ،در سـاﯾه پـدرم
حسين احمد که مردی زحمتکش  ،ساده و بی آالﯾش بود پرورش ﯾافته و بزرگ شدم .
پدرم در ھمان روستا به کار کشاورزی و دامداری اشتغال داشت  ،وی با اﯾـن کـه سـواد کـافی
نداشت  ،ولی سطح فکرش از ھم والﯾتی ھاﯾش بيشتر بود و در گره گشاﯾی مشکالت اھالی
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 مشکالت بسياری از ھمساﯾگان و اھـالی
ده و رتق و فتق امور آنھا تبدﯾل شده بود .
مادرم با اﯾن که مانند پدرم سواد نداشت  ،ولی قرآن را به خوبی قرائت می کـرد  ،بسـياری از
سوره ھای قرآن را از حفظ بود و گلستان سعدی را خيلی خوب از بر می خواند .
او زنی بود که دائم در جلسات مذھبی و روضه شرکت می کرد و از نظر اعتقادی و مذھبی به
ائمه اطھار )ع( ارادت خاصی داشت  ،ھر گاه اسم ﯾکی از ائمه معصومين )ع( را مـی شـنيد و
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
)ره( رنجھا و تالش ھای زﯾادی را متحمل شد  ،او ھمواره مورد احتـرام ھمـه خـانواده و فاميـل
بود و من در مسائل مذھبی و انقالبی 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
علت شدت بيماری با وجود مراقبت ھا و درمان ھای اعضای خانواده فوت کرد .
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
مادرم ھنگام دوری و زندانی شدن ما آرامش خاطر بود .
او پس از ازدواج ھم زحمت زﯾادی برای پدر و مادرم کشيد  ،مـواقعی کـه در زنـدان بـودم بـرای
رھاﯾی  ،مالقات ﯾا جستجوی من زحمت بسياری می کشيد .
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مھاجرت
در آستانه ورود به مدرسه بودم که خشکسالی ده را فرا گرفـت و شـرﯾان حيـاتی آبـادی را بـه
خطر انداخت  ،به نحوی که برای دستيابی به آب رودخانـه بـين اھـالی اخـتالف و گـاھی نـزاع
روی می داد .
صاحب ) ارباب ( روستا زنی بود به نام خانم بختياری  ،گوﯾا وی ھمسر صمصام بختيـاری بـود ،
او نمی توانست آب مورد نياز روستا را تأمين کند و بيشتر به فکر مزارع و باغـات خـود بـود و در
نتيجه وضعيت اھالی رو به وخامت گذارد و تعداد کثيری از آنھا پس از فـروش ماﯾملـک خـود بـه
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 امـالک خـود را فروخـت و سـرماﯾه نـاچيزی تھيـه کـرد و دسـت
خانواده را گرفت و به سوی شھر روانه شد .
پدرم با کمک ﯾکی از دوستانش خانه ای در محله عباسی خـاکی ) چھـارراه عباسـی _ ھـالل
احمر ( خرﯾد  ،اﯾن ساختمان دو طبقه و دارای چھار اتاق بود که ﯾک طبقه ) دو اتـاق ( را اجـاره
دادﯾم .
گذران ما از ھمين راه و در آمدی ناچيز از فروش شير گاوھاﯾی بـود کـه از روسـتا آورده بـودﯾم ،
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
محله عباسی خاکی از جھت فرھنگی براﯾمان تازگی نداشت  ،چرا کـه بيشـتر سـاکنين آن از
مھاجرﯾنی بودند که از شھرھا و روستاھای مختلف به آنجا آمده بودند و با خود ھمـان فرھنـگ
ساده و بی آالﯾش روسـتاﯾی را ھمـراه داشـتند  .مـردان بـرای گـذران زنـدگی در کارخانجـات ،
کارگاه ھا و روی زمين ھای کشاورزی و صيفی جات کار می کردند  ،زنھا نيـز بـر خـالف روسـتا
تنھا نقش مادری و خانه داری را اﯾفا می کردند

(١) .

____________________
 . ١زنھا در روستاھا دوش به دوش مردان و در کنار ھمسر و فرزندان شان روی زمين ھای کشاورزی کار مـی کردنـد
و با ﯾا حفظ و نگھداری دام  ،طيور نقش مؤثری در اقتصاد خانواده داشتند  ،با روی آوردن خـانواده ھـای روسـتاﯾی بـه
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
تکلف بر سر جوی ھای آبی که به آب انبارھا ختم می شد می رفتند و ظرف ھا را شسـته ﯾـا
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 .
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به خاطر دارم که در اﯾام عزاداری ماه محرم به اصطالح 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 اختالف ھای محلی تبدﯾل می شد  ،افراد محل ھم به کمک
و پشتيبانی از ھم والﯾتی و ھم زبان خود می شتافتند .
ﯾکی از مناطق نزدﯾک به عباسی  ،قلعه مرغی بود که فرودگاھی داشت  ،من گاھی سـاعت
ھا از باالی بام ساختمان دو طبقه ای به تماشای صحنه ھای زﯾبای پرواز و فـرود ھواپيماھـای
ملخی می نشستم  ،اﯾن از قشنگ ترﯾن و جالب ترﯾن صحنه ھـاﯾی بـود کـه تـا آن روز شـاھد
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
رنج آور و آزار دھنده بود  ،به دنبال جواب اﯾن سؤال بودم که چرا برخی چنين نگونبخت و برخی
چنان خوشبخت و مرفه ھستند .

دوران کودکی و تحصيالت ابتداﯾی
وقتی که ھفت ساله شدم ھمراه برادرم محمود که از نظر ذھنی و روانی بيمار بود به مدرسه
فروردﯾن که در ھمان محل بود مراجعه کرده و در کالس اول نام نوﯾسی کردﯾم .
به خاطر بيماری برادرم الزم 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
او استراحت می کرد تا مراقب حال او باشد .

)(١

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

به سبب شراﯾط بد اقتصادی خانواده ما  ،تحصيل من با دشواری ھاﯾی مواجه بود  ،به ﯾاد دارم
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
مادرم آن را براﯾم کوچک کرد .
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 .
صحبت ھای آنھا با مباحث اعتقادی و مذھبی که فرا گرفته و بـا آن بـزرگ شـده بـودم منافـات
داشت  ،گاھی ھم در مساجد ﯾا در جلسات مذھبی ای که شرکت می کردم ،می دﯾـدم کـه
روحانيون از آنھا انتقاد کرده و به مباحث و صحبت ھـای آنھـا جـواب مـی دادنـد  .حضـور در اﯾـن
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فضای دوگانه  ،آرام آرام ذھن مرا با برخی وقاﯾع که جنبه مذھبی و سياسی داشت آشنا می
ساخت و کنجکاوﯾم را بر می انگيخت .
کالس پنجم بودم که روزی معلم بر خالف معمول گچ و تخته پاک کن را کنار گذاشـت و شـروع
کرد به صحبت درباره خـدا و نظـام خلقـت  ،او گفـت  " :خـدا چيـه ؟ خـدا کيـه ؟ اﯾـن حـرف ھـا
چيست ؟ مگر آدم خودش عقل ندارد که  ....؟ "
صحبت ھای او در من خيلی اثر کرد  ،طوری پرﯾشان شدم که با ھمان حالت بچگی احسـاس
کردم دﯾگر ميل ندارم به مدرسه بروم  ،به خانه بازگشته و آنچه را کـه رخ داده بـود بـرای پـدرم
تعرﯾف کردم  ،او که سواد نداشت با ھمان سطح فکری خـود گفـت  " :بچـه جـان ! کفـر نگـو ،
حرف ھای بی دﯾنی نزن ! "
پدرم اﯾن واقعه را برای دوستش آقای عصار مير مخملبان

)(١

تعرﯾف کرد و بعد مرا به او معرفـی

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 .
______________________
 . ١آقای عصار مير مخملبان از روحانيون محلی  ،با سواد و مالﯾی بود که با پدر احمـد ھـم والﯾتـی و بسـيار دوسـت
بود و ارتباط خانوادگی صميمی با خانواده احمد داشت .

بعد اﯾشان قلم و کاغذی برداشت و گفت  " :اﯾن مرد کمونيست است و حرف ھای بی دﯾنـی
و کمونيستی زده است  ،من چيزی می نوﯾسم  ،آن را ببر و در کالس بخوان ! "
بعد اﯾنگونه نوشت  " :بسم ﷲ الرحمن الرحيم  ،قـال رسـول ﷲ )ص( مـن عـرف نفسـه فقـد
عرفه ربه  ،ھر که خود را شناخت پس خداﯾش را باز می شناسد  " .....او درباره انسان  ،بدن
 ،روح و جاﯾگاه ھر ﯾک در نظام خلقت مقاله ای جالب  ،خواندنی و طوالنی نوشت .
بعد از من پرسيد  " :عمو ! آﯾا تو روح داری ﯾا نداری ؟ " گفتم  :دارم  ،چرا که اگر جوابی غير از
اﯾن می دادم می گفت که پس با مرده چه فرقی داری ؟ آقای عصـار دربـاره فـرق آدم زنـده بـا
آدم مرده و اﯾن که آﯾا روح دﯾدنی ﯾا نادﯾدنی ) مرئی ﯾا نامرئی ( است صحبت کرد .
من از اﯾن صحبت ھا خيلی خوشحال شدم و آن پرﯾشان حالی ام از بين رفت  ،با ھمان حال و
ھوای کودکی حس کردم که کس دﯾگری ھست که از معلم ما بيشتر می فھمد .
من مقاله را پاکنوﯾس کرده و روز شماری می کردم تا زنگ انشاء برسد  ،روز موعود فرا رسيد و
من پای تخته رفتم و مقاله را خواندم  ،وسط قرائت مقاله بودم که معلم صحبتم را قطـع کـرد و
گفت  " :اﯾن چيست که می خوانی ؟ چرا اﯾن را نوشتی ؟ "
گفتم  " :آقا  ،آن روز شما آمدﯾد و گفتيد که خداﯾی نيست  ،من رفتم تحقيق کردم  ،حاال مـی
خواھم نتيجه تحقيقم را بخوانم  ،رنگ از روی معلم پرﯾد  ،سرخ شد و گفت  " :بس است دﯾگر
 ،ادامه نده  ،برو بنشين ".
گفتم  " :نه باﯾد تا آخرش را بخوانم  ".بچه ھا نيز با من ھـم صـدا شـدند و گفتنـد  " :خـب آقـا
بگذارﯾد بخواند "  ،او به اجبار رضاﯾت داد  ،من بعد از اﯾن که مقاله را به پاﯾان رسـاندم  ،توضـيح
دادم که آن را چه کسی و برای چه براﯾم نوشته است .
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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
اعتقادی و اصولی صحبت می کردم  ،به عنوان مثال براﯾم قابـل قبـول نبـود کـه خـاک و آب بـه
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
خواندﯾم :

قفل دل حضرت ليال شکست

باز ماه محرم شد و دلھا شکست

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
به رفت و روب خانه می رسيد  ،غلط ھای قرآنی مرا می گرفت و به اﯾـن طرﯾـق روزبـروز انـس
من با قرآن و عشقم به ائمه اطھار و معصومين )ع( بيشتر می شد .
ھمواره فقر و فالکت اقتصادی و مادر مردم دغدغه ذھنی من بـود  ،وضـعيت اسـفبار اقتصـادی
خانواده ھا در وضعيت ظاھری فرزندان شان که به مدرسه می آمدند نمودار بود  ،کمتـر دانـش
آموزی بود که وضعش خوب باشد .
البته بعضی ھا که پدرشان در آموزش و پرورش و ﯾا ﯾک اداره دولتی شـاغل بودنـد کمـی وضـع
شان بھتر از دﯾگران نشان می داد  ،در مواقع خاصی که مسـئولين مدرسـه بـه دانـش آمـوزان
مستمند کمک ھاﯾی از قبيل کفش و لباس مـی دادنـد  ،بيشـتر والـدﯾن مراجعـه و درخواسـت
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 .
من نيز با دو تن از دوستانم به نام ھای ھادی جامعی و اﯾرج حقيقت ﯾک تيم سه نفره درست
کرده بودﯾم که در اختالفات و دعواھای کودکانه حماﯾت و ﯾاری ھمدﯾگر بر می خاستيم .

دوران نوجوانی و تحصيالت متوسطه
حدود پانزده ساله بودم که در خيابان شاھد راھپيماﯾی ھـا و تظـاھرات ھـواداران حـزب تـوده و
جبھه ملی ) گروه پان اﯾرانيسم (

)(١

عليه ﯾکدﯾگر بودم  ،ھر ﯾک گروه ھای ضربتی داشتند کـه

در خيابان ھا به زد و خورد می پرداختند .

)(٢

_________________________
 . ١در دی ماه سال  ١٣٣٠محسن پزشکپور و محمد رضا عاملی تھرانی بـا انشـعاب از حـزب ملـت اﯾـران  ،سـازمان
دﯾگری را به نام حزب پان اﯾرانيست تأسيس کردند  ،پان اﯾرانيست ھا معتقدند که جھان به ناسيوناليسم آگـاه مـی
گراﯾد  ....جنـبش ھـای ملـی را فقـط عناصـر مـؤمن بـه ناسيوناليسـم مـی تواننـد بـه سـوی پيـروزی رھبـری کننـد .
رجوع کنيد  ،تارﯾخ سياسی بيست و پنج ساله اﯾران  ،ص ١٥٣ ، ١٥٤

٥

 . ٢قبل از  ٢٨مرداد دارﯾوش فروھر و محسن پزشکپور دو گرداننده اصلی پان اﯾرانيست بودنـد  ،آنھـا بـرای خودشـان
تشکيالت فاشيستی داشتند که ھدف آنھا بر ھم زدن ميتينگ ھای حزب توده بود  ، .رجوع کنيد  ،خاطرات نورالدﯾن
کيانوری  ،ص  ٤٢٤و ٤٢٧

ﯾادم می آﯾد در ﯾکی از راھپيماﯾی ھای پان اﯾرانيست ھا به ھمراه برادرم مھـدی کـه فرمانـده
چند گروه چھار نفری ضربت بود  ،شرکت کرده بودﯾم  ،راھپيماﯾـان آدمـک پيشـه وری

)(١

را بـه

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
_______________________

 . ١سيد جعفر جعفرزاده ) پيشه وری ( در زاوﯾه از قراع خلخال متولد شد  ،در جوانی به روسيه رفت و به
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 .
او پس از وقـاﯾع شـھرﯾور سـال  ١٣٢٥روزنامـه آژﯾـر را منتشـر کـرد و توانسـت بـه نماﯾنـدگی دوره چھـاردھم مجلـس
شورای ملی انتخاب شود  ،ولی اعتبار نامه اش رد شد و به آذرباﯾجان بازگشت و فرقه دمـوکرات آذرباﯾجـان را در ٢١
آذر ماه  ١٣٢٤تشکيل داد .
با حماﯾت مستقيم دولت شوروی اعالم استقالل کرد و مجلس خلق آذرباﯾجان را تشـکيل داد  ،پـس از خـروج ارتـش
سرخ و رفع حماﯾت شوروی از وی غائله فرقه دموکرات آذرباﯾجان در  ٢١آذر مـاه  ١٣٢٥شکسـت خـورد و پيشـه وری
به شوروی گرﯾخت و ﯾک سال بعد در اثر ﯾک سانحه اتومبيل در گذشت .

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 .
در دعواھا و درگيری ھا به خصوص با توده ای ھا سعی بر اﯾن بود که کار به کالنتـری نکشـد و
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
اصطالح رو کم کنی گاھی با دوستانم چاقو رد و بدل می کردﯾم .
وقتی وارد دبيرسـتان شـدم  ،بـرادرم مھـدی درس و مدرسـه را رھـا کـرد و بـه ھمـان ششـم
ابتداﯾی اکتفا کرد و به پدرمان گفت  " :آقا جون ! از ما دو نفر ﯾکی باﯾـد درس بخوانـد و دﯾگـری
کار کند  ،تا زندگی مان بچرخد  ".با اﯾن طرز تفکر او به سراغ کار و کارگری و من به دنبال درس
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 .
دبيرستان جامی اﯾن رشته را نداشت و به ناچار در دبيرستان عالمه واقع در چھارراه اناری ثبت
نام کردم  ،فاصله اﯾن مدرسه تا منزل ما زﯾاد بود  ،من به دليل نداشتن پول کراﯾـه ھميشـه بـا
پای پياده اﯾن مسير طوالنی 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
دختران دبيرستانی تحت تأثير فرھنگ مبتذل حاکم بودند  ،از اﯾن رو تحصـيل بـرای خـانم ھـای
باحجاب و مذھبی در آن شراﯾط سخت و با حتی نا ممکن بود .
خواھر من نيز مانند بسياری از دختر خانم ھـا بـه ھمـين دليـل از ادامـه تحصـيل پـس از اتمـام
کالس ششم ابتداﯾی باز ماند  ،برادرم محمود نيـز بـه خـاطر وخامـت بيمـاری ذھنـی و بحـران
روحی و روانی تا کالس 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
واقع در شھر ری نگھبانی می دادم و در ماه  ٨٠/٤رﯾال حقـوق مـی گـرفتم پـس از گذشـت ٢
سال تحصيلی از سيکل دوم در دبيرستان عالمه تصميم گرفتم به مدرسه مروی بروم .
دبيرستان مروی در محله شمس العماره و مقابل مدرسـه علميـه مـروی و ﯾکـی از دبيرسـتان
ھای خوب و ھم ردﯾف با دبيرستان دارالفنـون و ادﯾـب بـود  ،بچـه ھـای اﯾـن دبيرسـتان خيلـی
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
ستمی بـود کـه بـر سرنوشـت آنـان توسـط حکومـت جـائر شـاه جـاری بـود  ،گـاھی در حيـاط
دبيرستان در حالی که کتابی در دست داشتم  ،دقاﯾق طوالنی 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 کالس می رفتم .
در طول چندﯾن سال تحصيلم در دبيرستان معلمين بسياری را دﯾدم که حاالت  ،رفتار و سکنات
آنھا براﯾم معنی داشت  ،آنھا که وابستگی به رژﯾم داشتند و جيره خـوار آن بودنـد در سـتاﯾش
کرامات ملوکانه اعلی حضرت !! بسيار ﯾاوه سراﯾی می کردند و ھر روز با ﯾک مـد و ادا و اطـوار
سر کالس می آمدند .
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 .
معلمينی نيز بودند که تنھا به دنبال رزق و روزی خود بوده و آھسته می آمدند و آھسـته مـی
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
نداشت و از وضع موجود بی تاب و بی قرار بودم  ،ھر چه که در اطرافم رخ می داد مرا به فکـر
وا می داشت و در پی آن عکس العمل از خود نشان داده و به آن حساس می شدم .

٧

اولين تجربه زندان
نمره قبولی برای دانش آموزان در سال ھای اول تا پنجم دبيرستان  ٧و برای سال ششـم ١٠
بود  ،در سال تحصيلی  ١٣٣٨ _٣٩من شاگرد کالس ششـم بـودم کـه متوجـه ﯾـک نارضـاﯾتی
عمومی در سطح دانش آموزان شدم که تبدﯾل به ﯾک حرکت و تظاھرات صنفی شد .
آموزش و پرورش در اطالعيه ای اعالم کرد که نمره قبولی برای دانش آموزان پنجم دبيرستان و
به پاﯾين نمره  ١٠است  ،اﯾـن خوشـاﯾند دانـش آمـوزان نبـود  ،در نتيجـه خيلـی سـرﯾع از خـود
واکنش نشان دادند .
با اﯾن که من در کالس ششم دبيرسـتان بـودم و مصـوبه جدﯾـد ھـيچ ارتبـاطی بـه سرنوشـت
تحصيلی من نداشت  ،ولی چون آن را ناعادالنه دﯾدم بر آن شدم تا با دﯾگر دانش آموزان ھمراه
شده و سر به اعتراض بردارم  ،در نتيجه به راھپيماﯾی و تظاھرات آنھا پيوستم .
دانش آموزان مدرسه مروی در اﯾن تظاھرات و شـلوغی نقـش خيلـی جـدی ای داشـتند ،مـن
دﯾدم که سکوت به دست ھمين دانش آموزان شکسته می شد و دﯾگـر از ھيـاھوی بچگانـه و
جوانی خبری نبود  ،ھمه ﯾکپارچه جوش و خروش بودند .
معترضين در مقابل اداره کل آموزش و پرورش شھر تھران واقع در حوالی خيابان سی تير ضـلع
شمالی پارک شھر اجتماع کردند  ،ما ھم که به دنبال گمشده خود بودﯾم به آنجا رسيدﯾم .
دﯾگر نتوانستيم خشم خود را فرو بنشانيم  ،در ﯾک لحظه تظاھرات به خشـونت گراﯾيـد مـن بـا
دﯾگر دانش آموزن شلوغ کردﯾم و شيشه ھای سـاختمان آمـوزش و پـرورش را کـه مشـرف بـه
خيابان بود شکستيم و با فرﯾاد شعارھائی دادﯾم .
بعد از پاﯾان تظاھرات با ﯾکی از دوستانم به طرف سه راھی روزنامه اطالعـات حرکـت کـردﯾم ،
در بين راه متوجه شدﯾم که چھار نفر ساﯾه به ساﯾه به دنبال ما می آﯾند کمی سرعت مان را
زﯾاد کردﯾم  ،آنھا نيز چنين کردند .
از سه راھی روزنامه اطالعات به سمت باغ ملی رفتيم و آنھـا ھمچنـان در تعقيـب مـا بودنـد ،
غروب فرا رسيد و ھوا رو به تارﯾکی می رفت  ،آن چھار نفر در نقطه ای ما را محاصـره کردنـد ،
ناگھان ﯾکی مرا گرفت و دﯾگری به دستم دستبند زد .
از صحبت آنھا فھميدم که ما را از زمانی کـه اقـدام بـه شکسـتن شيشـه ھـا کـردﯾم زﯾـر نظـر
داشتند  ،پرسيدم  " :چه شده ؟ " گفتند  " :ساکت باش ! بيا بروﯾم معلوم می شود " .
رو به دوستم کردم و گفتم  " :شما برو و به خانواده ام اطالع بـده کـه مـرا در خيابـان دسـتگير
کردند  " .آن چھار نفر به روز مرا سوار ماشين کرده و به کالنتری شماره  ٩بردند .
بالفاصله سروانی از راه رسيد و پرسيد  " :چـه شـده ؟ " گفتنـد  " :در راھپيمـاﯾی امـروز ھـم
روی چھار پاﯾه رفته و شعار داده است و ھم با سنگ زده و شيشه ھا را شکسته " .
سروان گفت  " :گزارشش را بنوﯾسيد  ".آنھا ھم گزارش نوشتند و بعد مرا داخل اتاقی بردند .
ساعت  ٩شب برای اولين بار خود را در اتاقی تنھا مـی دﯾـدﯾم  ،دلـم گرفـت  ،ولـی احسـاس
بودن می کردم  ،در ھمان حال خود را در برابر سؤال پدر و مادرم مـی دﯾـدم و در ذھـنم دنبـال
پاسخھاﯾی برای آنھا بودم و اصال ً به سؤاالتی که قرار بود از طرف مأمورﯾن طرح شود فکر نمی
کردم .
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به غير از من  ٢٤دانش آموز دﯾگر از جمله  ٨نفر از مدرسه خودمـان ) مـروی ( در آنجـا بودنـد ،
لحظات اول خيلی براﯾم سنگين گذشت  ،ولی کم کم با دﯾگر دانـش آمـوزان مشـغول صـحبت
شدم  ،از ﯾکدﯾگر سؤاالتی در خصوص علت و نحوه دستگيری کردﯾم  ،مشـخص شـد کـه آنھـا
ھم به دليل شکستن شيشه و دادن شعار بازداشت شده اند  ،با گذشـت زمـان اضـطراب مـا
بيشتر و بيشتر می شد .
ساعت  ١١شب ھنوز ھيچ خبری نبود  ،آثار گرسنگی کم کم پيدا می شد  ،تا آن لحظه ھـيچ
غذاﯾی به ما نداده بودند  ،نيمه شب بود  ،دو وانت آوردند و ما را سوار بر آنھـا کـرده و بـا خـود
بردند .
ھوا تارﯾک و ظلمانی بود  ،متوجه نبودﯾم که در چه مسيری حرکت می کنيم  ،فقـط بـه نظـرم
آمد از آب کرج ) بلوار کشاورز ( گذشتيم  ،به جاﯾی رسـيدﯾم کـه تقرﯾبـاً خـالی از سـکنه بـود ،
وارد فضاﯾی شدﯾم که دور تا دورش را سيم خاردار کشيده بودند .
ھمين طور که وانت ھا مسير سرباالﯾی را می پيمودند من از دو مأمور نگھبان پرسيدم کـه مـا
را کجا می برﯾد ؟ جواب داد  " :ساکت باش ! خفه ! "
دوباره پرسيدم  ،جواب نداد  ،تھدﯾد کردم و گفتم  " :ﯾا بگوﯾيد اﯾنجا کجاست ﯾا خودمان را پاﯾين
می اندازﯾم  ".آنھا نرم شدند و گفتند  " :نه ! تو را به خدا اﯾـن کـار را نکنيـد  ،اﯾنجـا قـزل قلعـه
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 ".
پليسی که اﯾن صحبت را کرد پليس خوبی بود و راھنماﯾی و نصـيحتی بـه مـا کـرد کـه بعـدھا
خيلی به دردمان خورد  ،او گفت  " :ببينيد اﯾنجا زندان قزل قلـع اسـت  ،دﯾگـر سـر و کارتـان بـا
قنداق تفنگ و شالق است  ،آن قدر بر سرتان می زنند تا بميرﯾد  ،ھيچ کس ھم از ھـيچ چيـز
مطلع نخواھد شد  ،حاال ھر دری وری به ما گفتيد و فحش دادﯾد عيبی ندارد  ،ولی باﯾد اﯾنجـا
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 ".
وارد قزل قلعه شدﯾم  ،زندانی که دﯾوارھای خاکی بلندی حدود ھفت متر و با ضـخامت و قطـر
حدود  ٢متر داشت  ،از وانت پياده شـدﯾم و بـه ردﯾـف اﯾسـتادﯾم  ،گفتنـد کـه بنـد کفـش ھـا و
کمربندھاﯾتان را باز و جيب ھاﯾتان را خـالی کنيـد  ،بعـد بـه ھـر نفـر کيسـه ای دادنـد و گفتنـد
وساﯾل تان را در آن برﯾزﯾد و تحوﯾل دھيد .
ابتدا کسی جدی نگرفت و ھمه به ھم نگاه مـی کـردﯾم  ،ﯾکـی از درجـه داران جلـو آمـد و بـه
اولين نفر گفت  " :باز نکردی ؟! در نياوردی ؟! " بعد با قنداق تفنگ محکم به سـر آن بچـه زد ،
او ھم کنترل خود را از دست داد و محکم به دﯾوار خورد و به زمين افتـاد  ،بـا دﯾـدن اﯾـن صـحنه
فھميدﯾم مثل اﯾن که قضيه خيلی جدی است  ،سرﯾع کمربندھا و بند کفش ھـا را بـاز کـرده و
جيب ھاﯾمان را خالی کردﯾم .

٩

بعد چند سرباز خواب آلود را آوردند تا موھای سر مـا را بتراشـند  ،سـرھای تراشـيده بچـه ھـا
دﯾدنی بود ! ھر که را می دﯾدی بی اختيار خنده ات می گرفت  ،غافل از اﯾن که سر خودت بد
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 .
حمام شد زندان ما ! وضعيت بسيار نامناسبی بود  ،از سـقف آن آب مـی چکيـد و کـف حمـام
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 ،
حدود  ١٢٠نفر بود .
تراکم جمعيت در آن فضای محدود اجازه ھر تحرکی را از ما سـلب کـرده بـود  ،چـون ھمـه جـا
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 .
در اثر خستگی و گرسنگی مفرط برخی مواقع ھمه خوابشان می برد  ،جالب اﯾن کـه گـاھی
ﯾکی از بچه ھا که خوابش می برد روی دﯾگری می افتاد و او ھم روی نفر بعدی و ھمين طـور
تا آخر ادامه می ﯾافت و بعد دوباره ھمه بلند شده و می اﯾستادﯾم .
شراﯾط خيلی سخت و درد آوری بود  ،آن ھم برای دانش آموزان کم سن و سالی که از کـانون
گرم خانواده جدا شده و بی ھيچ تجربه ای به چنين سرنوشتی دچار شده بودند.
سه شبانه روز ما را در چنين شراﯾطی بدون غذای مناسب نگه داشتند  ،غذاﯾی که به دستور
ساقی _ رئيس زندان _ به ما می دادند شامل ته مانده دﯾـگ ھـا و بشـقاب ھـای سـربازھا و
زندانيان بود و از کيفيت بسيار پاﯾين و پستی برخوردار بود .
آنھا دليل می آوردند که به خاطر حضور ما جيره غذاﯾی بـه انـدازه کـافی درﯾافـت نمـی کننـد و
آنچه را ھم که به ما بذل ! می کنند از باقی مانده غذای سربازھا و زندانيان دﯾگر است .
با اﯾن وصف و پس از گذشت سه روز آمدند و از بچه ھـا پـول جمـع کردنـد تـا غـذای مناسـبی
براﯾشان تھيه کنند  ،اﯾن غذا شامل نان بربری  ٢رﯾالی و مختصری پنير ﯾا حلوا ارده بود .
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
زندانی سھيم شدم  .اﯾن پول را در قبال کار در انبار شرکت نفت درﯾافت کرده بودم .
شب ھای بعد برنامه ای رﯾختيم که جمعيت  ١٢٠نفری به دو قسمت شـوند  ،سـاعتی گـروه
اول بخوابد و گروه دﯾگر بيدار باشد و ساعتی بالعکس عمل شود  ،بيشتر بچه ھای دانش آموز
در قيد اقامه نماز نبودند و بھانه ھاﯾی برای نخواندن نمـاز مـی آوردنـد  ،عـده کمـی نمـاز مـی
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 .
در طول شبانه روز تنھا سه وعده ) صبح و ظھر و عصر ( برای رفتن به دستشوﯾی فرصت مـی
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 .
ﯾکی از دانش آموزان کالس پنجم به نام لوالگر جزو بازداشت شـدگان بـود  ،او پسـری جـوان و
چاق بود که خيلی خوب نقـش بـازی مـی کـرد  ،ھـر غـروب وقـت مراسـم شـامگاه وقتـی کـه
می خواستند به اصطالح پرچم ھماﯾونی ! را پاﯾين بکشند او می نشسـت و گرﯾـه مـی کـرد و
می گفت  " :من مامانم را می خواھم ! " ھمين طور اشک ھاﯾش شر شر می رﯾخت .
وقتی بچه ھا نياز به دستشوﯾی داشتند می گفتند  " :لوالگر به داد ما بـرس ! " او بـا حـالتی
واقعی شروع به گرﯾه می کرد و شکمش را می گرفت و سر و صدا راه مـی انـداخت کـه " آی
مردم  ،آی  ....به دادم برسيد " ! ....
ھر که او را می دﯾد باورش می شد که االن او جان به سر می شود  ،آن وقـت سـر گروھبـان
می آمد و در را روی او و بقيه باز می کرد و به اﯾن شکل مشکل بچه ھا رفع می شد .
سه روز که از بازداشت دانش آموزان گذشت ما را از آن حمام و فضـای کثيـف بـه بنـد  ٤زنـدان
آوردند  ،در ھمين روز ﯾک عده که تقرﯾباً سن و سـال کمتـری داشـتند و بـالطبع دارای روحيـات
بچگانه ای بودند  ،دور دﯾوار محوطه قزل قلعـه نشسـتند و زدنـد زﯾـر گرﯾـه و مـادر و پدرشـان را
خواستند .
ساقی _ رئيس زندان _ آمد و به آنھا فحش داد و گفت  " :اﯾنجا چه خبر اسـت ؟ آبـروی زنـدان
سياسی را برده اﯾد  ،آخر اﯾن چه وضعش است ! شما مثال ً زندانی سياسی ھستيد !"
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
صحبت سر گروھبان را صدا کرد و گفت  " :بـرو ماشـين را بيـاور  ،اﯾنھـا را ببـر برﯾـز دم آب کـرج
) بلوار کشاورز ( اﯾنجا مکتبخانه باز کرده اﯾد  ....ھه ! "
سر گروھبان رفت و دو تا اتوبوس آورد و ھمه آنھا را سوار کرد و به آب کرج ) بلوار کشاورز ( برد
و رھاﯾشان کرد  ،به اﯾـن وسـيله آنھـاﯾی کـه گرﯾـه مـی کردنـد از حـبس خالصـی ﯾافتنـد و مـا
ماندﯾم  .اﯾن ضرب المثلی شد برای بعدھا و می گفتند که طـرف سـابقه زنـدان دارد  ،زنـدانی
حاج آقا ساقی است .
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__________________
 . ١با کاربرد اﯾن ضرب المثل برای اشخاص مشخص می کردند که او زندانی بوده و به خاطر گرﯾه بچگانـه آزاد شـده
است !

از روز سوم به بعد به دليل آزادی زندانيان بکاء ) گرﯾان ( فضا و مکان برای ماندن بـازتر و وسـيع
تر و وضعيت غذا نيز بھبود ﯾافت  .روزی ما را در محوطه قزل قلعـه جمـع کردنـد و ﯾکـی از افـراد
شھربانی براﯾمان سخنرانی کرد و گفت  " :اﯾنھا ) دانش آمـوزان زنـدانی ( ھـيچ کدامشـان بـا
شاه و مملکت مخالفت نداشته و ندارند  ،اﯾنھا بچه ھای ما ھستند  ،جوان ھای ما ھسـتند ،
اﯾنھا با دکتر اقبال و دار و دسته ای که نمره قبولی ھفت را ده کـرده انـد مخالفنـد  ،بچـه ھـا !
مگر اﯾن طور نيست ؟ " که ھمه ﯾک صدا گفتند  " :بله ! "
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بعد او ادامه داد  " :خب  ،اﯾنجا ﯾک تعھدنامه ای است که شما آن را امضا می کنيد و بعـد آزاد
می شوﯾد  ".ھمه بچه ھا خوشحال شدند و از جا پرﯾدنـد و سـوت و دسـت زدنـد  ،خالصـه از
ھمه ﯾک امضـا گرفتنـد و بعـد سـوار ماشـين کـرده و بردنـد  ،نزدﯾکـی ھـای ميـدان  ٢٤اسـفند
) ميدان انقالب ( رھاﯾمان کردند و گفتند  " :بروﯾد خانه ھاﯾتان ! آزادﯾد ".
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_____________________
 . ١سابقه زندان احمد در اﯾن دوره بعدھا ھنگام دستگيری به خـاطر عضـوﯾت در حـزب ملـل اسـالمی مـورد اسـتناد
اطالعات شھربانی قرار گرفت  ،در پرونده حزب ملل اسالمی ) (٥٨-٦-١٨آمده است :
" احمد احمـد مـتھم ردﯾـف  ٦در روز تظـاھرات دانـش آمـوزان در سـال  ١٣٣٨بـه علـت ادای جمـالت اھانـت آميـز بـه
نخست وزﯾر وقـت  ،توسـط مـأمورﯾن بـه اﯾـن اداره معرفـی کـه ضـمن نامـه شـماره  ٥/١٦٧١٢٨س –  ٣٨/١٠/٢٢بـه
ساواک تحوﯾل شد " .

) پرونده شھربانی – شعبه بازجوﯾی به تارﯾخ (١٣٤٢/٩/٢٢

من از ميدان  ٢٤اسفند مستقيم به طرف عباس خاکی رفتم  ،وقتی که وارد کوچه ھای محله
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 .
وقتی به منزل رسيدم  ،خانواده ام از آزادی غيـر منتظـره ام تعجـب کـرده و خوشـحال شـدند ،
گفتند آخر چرا به کاری که به تو مربوط نيست دخالت می کنی ؟  ....و من گفـتم  " :حـاال کـه
شده " ....
چند روز کـه از آزادﯾـم گذشـت بـه مدرسـه ) دبيرسـتان مـروی ( رفـتم  ،روی تـابلو اعالنـات بـه
اصطالح ليسـت سـياھی را چسـبانده و اسـم پنجـاه نفـر از جملـه مـن در آن درج شـده بـود ،
نوشته بودند که اﯾنھا اخراجند  ،به اﯾن ترتيب در آن سـال تحصـيلی ھمـه مـا پنجـاه نفـر را کـه
متشکل از تعدادی کالس پنجمی و ششمی بودﯾم مردود کردند .
در خرداد ﯾا تيرماه ھمان سال ) (١٣٣٨به مدرسه رفتم تا برای بـار دوم در کـالس ششـم ثبـت
نام کنم  ،ولی آنھا از نام نوﯾسی من خودداری کردند  ،در  ٢٧شھرﯾور باز بـه مدرسـه مراجعـه
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
دفتر رساندم و با اﯾن که اسمم در ليست سياه بود ثبت نام کردم و کسی ھم تا آخر آن سـال
تحصيلی متوجه قضيه نشد  ،به اﯾن ترتيب توانستم سال تحصيلی  ١٣٣٩ _ ٤٠را در دبيرستان
مروی گذرانده و موفق به اخذ دﯾپلم در رشته رﯾاضی شوم .

اعتصاب معلمين و قتل دکتر ابوالحسن خانعلی
در سال تحصيلی  ١٣٣٩ _ ٤٠برای بار دوم پشت ميز کـالس ششـم دبيرسـتان نشسـتم  ،در
اردﯾبھشت ماه سال  ١٣٤٠ﯾک اعتراض فرھنگی در سطح جامعه به رھبری محمـد درخشـش
صورت گرفت  ،در ادامه اﯾن اعتراض معلمـين بـه دليـل کمـی حقـوق و شـراﯾط بـد اقتصـادی در
ميدان بھارستان اجتماع کرده و دست به اعتصاب زدند .
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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
اعتصابيون ھم به دليل وحشت و ازدحام به وجـود آمـده ھنگـام گرﯾـز از صـحنه زﯾـر دسـت و پـا
زخمی شدند .
اﯾن فاجعه جناﯾت آميز موجب استيضاح شرﯾف امامی _ رئيس دولت وقت _ در مجلـس شـد و
در پــی آن وی اســتعفا داد  ،حقــوق معلمــين نيــز افــزاﯾش ﯾافــت و محمــد درخشــش
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رھبــر

اعتصابيون به عنوان وزﯾر فرھنگ منصوب شد .
_______________________
 . ١محمــد درخشــش در ســال  ١٢٩٤در تھــران و در خــانواده ای تھيدســت متولــد شــد  ،وی تحصــيالت عــالی را در
دانشسرای عالی طی کرده و ليسانسيه تارﯾخ و جغرافيا است  ،او سالھا دبير دبيرستان پاﯾتخت بود .
او قبل از وزارت سمت ھاﯾی از قبيل رﯾاست اداره اعزام محصل و بـازرس عـالی وزارت فرھنـگ را داشـت  ،ھمچنـين
مؤسس باشگاه معلمين ) باشگاه مھرگان ( بود  ،وی ﯾکی از عصبانی ترﯾن وزرای فرھنگ اﯾران است .
) روزنامه کرمانشاه  ،شماره  _ ٣٨٨٧خرداد ( ١٣٤٢

ھنگامی که سـيکل اول دبيرسـتان جـامی را گذرانـدم بـا ابوالحسـن خـانعلی آشـنا شـدم  ،او
معلمی دلسوز  ،متدﯾن و بـا اخـالق بـود کـه از معلمـين ھـم سـطح سـواد بيشـتری داشـت ،
پنجشنبه ھا و جمعه ھا به امامزاده داوود )ع( می رفت و به صورت افتخاری کارھا و امـور آنجـا
را انجام می داد .
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_____________________________
 .١جراﯾد در خصوص اﯾن واقعه نوشتند  ،اعتصاب معلمان مـدارس در تھـران آغـاز شـد  ...بـين آنھـا پلـيس زد و خـورد
شده و ﯾکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی به ضرب گلوله به قتل رسيد و شـش نفـر زخمـی شـدند  .معلمـان
پاﯾتخت پس از ﯾازده روز اعتصاب با صدور اعالميه ای به اعتصاب خود پاﯾان دادند و به مدارس و کالس ھای درس کـه
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
آموز بود و راه ھا و منفذھاﯾی براﯾم گشود تا بتوانم در شناخت سره از ناسره و حق از باطل بـا
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 .
تفرﯾحات کـاذب  ،ورزش ھـاﯾی چـون فوتبـال و کشـتی  ،تماشـای سـينما و تئـاتر و  ...از دﯾگـر
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
در حال و ھواﯾی که بيشتر جوانان رغبت به شـرکت و حضـور در رشـته ھـای پولسـاز از جملـه
نقشه برداری  ،اداره ثبت  ،عمران و نظاﯾر آن را داشتند  ،من به دليل عالقه و اعتقادی کـه بـه
شغل معلمی داشتم و آن را زمينه مؤثری برای تبليغ می دانستم در امتحان ) کنکـور ( تربيـت
معلم شرکت کردم و در مرکز تربيت معلم سينا واقع در خيابان سينا پذﯾرفته شدم و ﯾـک سـال
دوره آموزگاری را گذراندم  ،البته در ساﯾر کنکورھا مانند امتحان اداره ثبت اسناد نيز قبول شـده
بودم .
روزی در خانه بودم که ﯾکی از دوستانم آمد و گفت  " :احمد تو جزو بيست نفـر پذﯾرفتـه شـده
معلمی ورزش ھستی  ".مـن ابتـدا حاضـر بـه پـذﯾرش اﯾـن رشـته نبـودم  ،ولـی پـس از کمـی
اندﯾشه و مشاوره با دﯾگران درﯾافتم که اگـر بخـواھم بـرای اسـالم 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 .
با اﯾن طرز فکر وارد عرصه معلمی شدم و با گروھی از نوجوانان ارتبـاط مسـتقيم ﯾـافتم و بـرگ
جدﯾد در زندگی من گشوده شد .

چتر محبت برای بارش خاک
در شھرﯾور سال  ١٣٤١زلزله ای شدﯾد شھرستان بوﯾين زھرا از توابع قزوﯾن را تکان داد و منجر
به کشته و زخمی شدن دھھا ھزار نفر شد  ،مردم بالفاصله در اقدامی خـود جـوش بـه ﯾـاری
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
به ما داشتند با وجود تنگدستی شان کمک ھای زﯾادی در اختيار ما گذاشتند .
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
رسيدﯾم  ،آنچه دﯾدﯾم تن مان را لرزاند .
مردم آواره  ،وحشت زده به دامنه کوه پناه برده بودند و از بناھای روستا تقرﯾباً ھيچ چيز بـر جـا
نمانده بود
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 ،خرابی دﯾوارھا  ،باغ ھا را بدون حصار کرده بود .

_____________________
 . ١در اﯾن روستا و روستاھای اطراف آن  ،خانه ھا با خشت و گل و تيرھای چـوبی سـاخته شـده و فاقـد اسـتحکام
الزم بود  ،محل زﯾست انسان و چارپا در ﯾک جا بـود  ،بـه طـوری کـه در طبقـه زﯾـرﯾن دام و طيـور و در طبقـه فوقـانی
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
پانصد خانوار دارد  ،جمعيت ده قبل از زلزله به دو ھزار نفر می رسيد که عده ای از آنھا کشـته
و زخمی شده بودند و عده ای ھم در پی سرنوشت مبھم خود به جـاﯾی دﯾگـر ) شـاﯾد ناکجـا
آباد ( نقل مکان کرده بودند .
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 .
بــا مــردم از نزدﯾــک ارتبــاط برقــرار کــردﯾم و وضــعيت شــان را دﯾــدﯾم  ،وحشــت زده بودنــد  ،مــی
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 ،
با دﯾدن اﯾن صحنه ھا حال ما به شدت بد شد و منقلب شدﯾم .
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
آورده بودﯾم به دﯾگران سپردﯾم و خودمان مشغول در آوردن جنازه ھا و مصدومين از زﯾر خروارھا
خاک شدﯾم .
آن روزھا وساﯾل پيشرفته برای ﯾافتن اجساد نبود  ،محـل اجسـاد را از جـاﯾی کـه الشـخورھا و
ساﯾر حيوانات می نشستند شناساﯾی می کردﯾم  ،با دلسوزی وافر و عشق خالص بـه مـردم
کمک می کردﯾم  ،در حفاری ھا به اجسادی بر می خوردﯾم که بوی گند و تعفـن مـی دادنـد ،
برخی اجساد طوری لـه و متـورم شـده بودنـد کـه ھنگـام بيـرون آوردن آنھـا از زﯾـر آوار اعضـای
بدنشان از ھم جدا می شد  ،بعد از ﯾک ھفته تـالش مسـتمر بـه دليـل نبـود صـابون و وسـاﯾل
بھداشتی دستانمان بوی روغن آدميزاد می داد .
برای غذا از ميوه ھای درختان به خصوص گردو و آلو استفاده می کردﯾم  ،ما ھر روز تقرﯾباً بعـد
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
پراکند  ،او آن قدر اﯾن کار را ادامه داده بود که سرانگشتانش ساﯾيده شده بود  ،متوجـه شـدم
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
و بعد دور می شد  ،جالب اﯾن که در ھمان نزدﯾکی گربه ای نيز به دور خـود مـی چرخيـد و زار
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
زاری به آنجا می آمد  ،می اﯾستاد  ،نگران به ما نگاه می کرد و ناگھان سراسـيمه و ھراسـان
دور می شد .
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از او پرسيدم  " :اﯾن گربه چرا اﯾن جور می کند ؟ "
او گفت  " :اﯾن گربه ھم بچه اش زﯾر خاک مانده ".
در حالی که مشغول کنار زدن تل خاک بودﯾم  ،سوراخی روی وﯾرانه باز شد و گربه بـا سـرعت
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
کنار ھم بودند  ،صحنه عجيب و تکان دھنده ای دﯾدﯾم  ،پدر در حالی کـه ﯾکـی از فرزنـدانش را
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
خاطر از بين بردن آلودگی و ميکروب به آتش کشيدند .
پس از کاھش التھاب و اضطراب مردم  ،ما با خاطره ای دردنـاک و بـا خـاطری پرﯾشـان و نگـران
بازگشتيم.

" بغض ھای ترکيده "

تقليد از حضرت امام خمينی )ره(
پس از فوت آﯾت ﷲ العظمی بروجردی  ،رژﯾم شاه تالش وافری کرد تا اعلميت آﯾـت ﷲ حکـيم
را در عراق رسميت بخشد و به اﯾن ترتيب قدرت مـذھبی را بـه بيـرون از مرزھـا بکشـد  ،ولـی
وجود آﯾت ﷲ خمينی و مسائلی که در روزھای بعد به وجود آمد  ،عبث بودن اقـدامات و پـيش
دستی ھای رژﯾم را ثابت کرد .
در سال  ١٣٤١زمانی که دولت اسدﷲ علم الﯾحه ای به نام " انجمن ھای اﯾـالتی و والﯾتـی "
)(١

را به تصوﯾب رساند  ،نھضت در مخالفت بـا اﯾـن الﯾحـه بـه وﯾـژه علمـا و جامعـه روحـانيون و

گروه ھای فعال از جمله ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی شکل گرفت و اعالميه ھـا و بيانيـه ھـای
بسياری در مخالفت با آن صادر شد .
_______________________
 . ١در  ١٦مھر سال  ١٣٤١دولت اسدﷲ علم با استفاده از تعطيلی مجلس الﯾحه " انجمن ھـای اﯾـالتی و والﯾتـی "
را به تصوﯾب رساند  ،اﯾن الﯾحه دارای سه نکته حاﯾز اھميت بود :
.١

شرط اسالم و مسلمانی از شراﯾط نماﯾندگی حذف گردﯾد

.٢

نماﯾندگان ملزم به سوگند ﯾاد کردن به قرآن نبودند و ذکر کتاب ھای آسمانی کافی بود

.٣

در ﯾکی از بندھای کـامال ً عـوام فرﯾـب تسـاوی کامـل حقـوق اجتمـاعی زنـان و مـردان از جملـه شـرکت در
انتخابات قيد شده بود .

سرانجام در دھم آذر سال ١٣٤١به خاطر مخالفت ھای اقشار مختلف جامعه به وﯾژه روحـانيون  ،دولـت عـدم اجـرای
الﯾحه مزبور را اعالم کرد .

١٦

اعالميــه ھــا و تلگــراف ھــای آﯾــات عظــام امــام خمينــی )ره(  ،ميالنــی  ،قمــی  ،گلپاﯾگــانی ،
مرعشی نجفی توسط وعاظ از جمله مرحوم حجت االسالم و المسلمين محمد تقی فلسفی
بر منابر مسجدھا و ھيئت ھا خوانده می شد و به مردم توجه و آگاھی می داد .
برای من نام آﯾت ﷲ خمينی بين نام ھاﯾی که اعالميه ھاﯾشان خوانده می شد ناآشـنا بـود و
کمتر درباره او می دانستم  ،البته به طور محـدود بـرادرم دربـاره سـجاﯾای اخالقـی  ،علمـی و
مبارزاتی حضرت اﯾشان براﯾم سخن گفته بود .
ھمه اعالميه ھا خوانده می شد  ،اما آنچه که بر دل من و ساﯾر مردم می نشست و از ھمـه
گيراتر بود  ،اعالميه امام خمينی بود  ،ھمان موقع می شنيدم که برخی مـردم از ﯾکـدﯾگر مـی
پرسيدند  " :اﯾن کيست ؟ تا االن کجا بوده ؟ "
ولی براﯾشان مواضع صرﯾح و بی پروای امام مھـم و ماﯾـه اميـدواری بـود کـه موجـب مسـرت و
خوشحالی شان می شد  ،به اﯾن ترتيب مـردم بـا اسـم حضـرت امـام آشـنا شـدند  ،مبـارزﯾن
واقعی آرام آرام بستر اصلی خود را ﯾافته و به سمت نھضت امام خمينی جذب شدند .
من نيز اطالعاتم از امام روزبروز بيشتر می شد  ،درﯾافتم که امام با وجود اﯾن که از جھات مقام
و مرتبت علمی از بسياری از علما باالتر است ولی از ارائه رساله خودداری می کنند .
به وضوح به ﯾاد دارم روزی که آقای فلسفی در مسجد ارگ اعالميه حضرات آﯾات را می خوانـد
 ،اعالميه حضرت امام مرا به شدت تحت تأثير قرار داد  ،با وجود اﯾن کـه امـام ھنـوز رسـاله ای
منتشر نکرده بود ولی در دل نيت اﯾن را داشتم که بعد از آن از حضرت اﯾشان تقليد کنم .
پس از سيل خروشان اعتراضات مردمی و بيانيه ھا و اعالميه ھای علما و روحانيون  ،سرانجام
الﯾحه " انجمن ھای اﯾالتی و والﯾتی " لغو شد .

ورود به انجمن ضد بھاﯾيت
بعد از بروز چند حادثه پی در پی که ذکر آن گذشت  ،تحوالتی فکر و درونـی در خـود احسـاس
کردم  ،اﯾن تحول مانند ﯾک تشنگی بود و برای سيراب شـدن بـه دنبـال چشـمه ھـای آب مـی
گشـتم  ،در طــول اﯾــن جســتجو روزی بـرادرم مھــدی گفــت کــه گروھـی بــه نــام " انجمــن ضــد
بھاﯾيت "

)(١

وجود دارد که با بھاﯾی ھا مبارزه می کند  ،به من پيشنھاد داد که به آنھا بپيونـدم

و در کالس ھای آنھا حاضر شوم .
___________________
 . ١انجمن ضد بھاﯾيت که ابتدا انجمن خيرﯾه حجتيه مھدوﯾه خوانده مـی شـد  ،پـس از کودتـای آمرﯾکـاﯾی  ٢٨مـرداد
 ١٣٣٢به وجود آمد که بعدھا به نام ھای انجمن حجتيه مھدوﯾه و انجمن حجتيه نيز شناخته می شد .

برای اﯾن منظور به آقای ميناﯾی پور از اعضای اوليه انجمـن معرفـی شـدم  ،آقـای مينـاﯾی پـور
فردی مخلص و متدﯾن بود که به کارھای فرھنگی بسيار عالقه داشت  ،پس از مدتی حضور در
جلسات آشناﯾی و آموزش انجمن به آقای مرتضی خداﯾی معرفی شدم .

١٧

او ﯾکـی از معلمــين و مدرســين زبــر دســت انجمــن بــود کــه تســلط خــوبی در شــناخت مواضــع
انحرافی بھاﯾيت داشت  ،من مدتی به کسب آموزش ھای مقدماتی  ،مبانی اعتقادی _ دﯾنی
و راه ھای تبليغ پرداختم .
در اﯾن کالس ھا خطر بھاﯾيت براﯾم محـرز شـد  ،از اﯾـن رو بـرای مبـارزه بـا آن بـا جـان و دل بـه
فراگيری مسائل اسالمی _ اعتقادی و روش ھاﯾی برای نفوذ و تأثير پرداختم  ،دﯾری نپاﯾيد کـه
پــس از گــذر از آمــوزش ھــای فشــرده اوليــه بــه مرتبــه عملــی مبــارزه رســيدم و وارد جلســات
بھاﯾی ھا شدم .
من به عنوان " نعش "

)(١

به مجالس بھاﯾی ھا می رفتم و اطالعاتی در خصـوص نحـوه کـار ،

فعاليت  ،نشان و آدرس مسلمانانی که گراﯾش ھا و عالقه ھاﯾی برای بھاﯾی شدن داشـتند ،
کسب کرده و به انجمن ارائه می کردم .
___________________
 . ١نعش  ،نقشی است که افراد مبتدی پس از طی آموزش ھای الزم در انجمن به عھده می گرفتند و بـه واسـطه
آن در جلسات تبليغی بھاﯾی ھا نفوذ می کردند و افرادی را کـه گـراﯾش ھـا و تمـاﯾالتی بـه فرقـه ضـاله بھاﯾيـت پيـدا
کرده بودند ،شناساﯾی و به انجمن معرفی می کردنـد  .انجمـن بـا کـادر مجـرب و آگـاه تـر خـود بـه آنجـا مراجعـه و از
انحراف و انحطاط کامل آنھا جلوگيری می کـرد  ،بـه افـراد نفـوذی از آن رو نعـش مـی گفتنـد کـه آنھـا باﯾـد بـه خـاطر
اطالعات محدود و شراﯾط و موقعيت خاص خود نه تأثير می گرفتند و نه تأثير می گذاشتند  ،مانند نعش .

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 الزم را دﯾـده بـودﯾم آنھـا بـه
ھدف شان نمی رسيدند .
به عنوان مثال چون آن موقع نوشيدن نوشابه پپسی کوال حرمت داشت  ،آنھا ما را به نوشيدن
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 ﷲ بروجردی فقط فرمـوده کـه مـن
پپسی نمی خورم  ،اﯾن دليل بر حرام بودن آن نيست .
مثال دﯾگر اﯾن که افراد رﯾش دار  ،متصـف و منتسـب بـه مسـلمانان بودنـد ولـی طبـق اجـازه و
فتوای آﯾت ﷲ ميالنی کسانی که از طرف انجمـن در جلسـات بھـاﯾی ھـا شـرکت مـی کردنـد
مجاز به تراشيدن رﯾش بودند تا مورد شناساﯾی قرار نگيرند .
به اﯾن ترتيب ما را رﯾش ھای تراشيده به محافل بھاﯾی ھا رفته و حتی پپسی مـی خـوردﯾم و
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
مشکالت مالی ھستند  ،آنھا به اﯾن مسلک و فرقه انحرافی رو می آوردند تا مفر و راه نجـاتی
در زندگی شان گشوده شود .
افرادی در انجمن بودند که به آنھا مبلغ می گفتند و مرتبـه بـاالتری از نعـش داشـتند  ،آنھـا بـه
سراغ افرادی که توسط نعش ھا شناساﯾی شده بودند می رفتند و با معلومات و شـيوه ھـای
خاص خود کسانی را که در آستانه لغزﯾدن و گروﯾدن به بھاﯾيت بودند  ،نجات می دادند .

١٨

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
که ھر نعشی پس از حضور در چندﯾن جلسه بھاﯾی ھا و پيشرفت در آموزش به نقش مبلغ در
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 .
در جلسات انجمن با افرادی آشنا شدم که بعدھا ھر ﯾک به نحوی در خط مبارزه و مخالفـت بـا
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
من در تربيت معلم سينا  ،گاھی مـن فعاليـت ھـای خـود را بـه اﯾـن مرکـز نيـز مـی کشـاندم و
اعالميه ھا و جزوات امام را بين استادان  ،معلمين و ساﯾر ھمکالسی ھا توزﯾع می کـردم  ،آن
ھم به صورت مخفی و گذاشتن اعالميه در کشوھا و ميزھای کالس .

لرزشی در باورھا
شناخت و آگاھی من در خصوص نوع و نحوه شبھات وارده از طرف بھاﯾيت و چگونگی پاسخ به
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 .
روزی آقای خداﯾی استادم  ،خبر داد که قرار است در جلسه ای قصابی به بھاﯾيت جذب شـود
 ،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
بھاﯾيت در حال صحبت بود  ،صحبت ھای او تقرﯾباً بعد از غروب آفتاب شروع و تـا سـاعت ١٢/٥
شب طول کشيد .
او با ھجوﯾات خود به اصطالح درباره تحرﯾف ھای قرآن سخن می گفت  ،درباره صـفت خاتميـت
حضرت رسول )ص( گفت که معنای ارائه شده از طرف مسـلمين بـرای خـاتم غلـط اسـت و در
اصل خاتم به معنای انگشتری است و چه 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
در ھم می رﯾخت .
در آخر جلسه چنان ﯾخ زده و واخورده بودم که دﯾگر به فکر اﯾن که قصاب کيست ؟ چيست ؟ و
کجا زندگی می کند ؟ نبودم  .باﯾد خود را در می ﯾافتم تا بيش از اﯾـن نـابود نشـوم  ،منقلـب و
متغير شده بودم .

١٩

حال عجيب و غير قابل توصيفی داشتم  ،به شدت از نظر فکری و روحی آسيب دﯾده بودم و به
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
پاﯾش به آن جلسه وارد شده بودم  ،خودم اسير ھمان دام شده بودم  ،گـوﯾی در گردابـی فـرو
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 .
از جلسه خارج شدم و بی ھدف شروع به راه رفتن کردم  ،به کجـا ؟ معلـوم نبـود ! فقـط مـی
رفتم  ،گيج و گنگ  ،گاه به اﯾن سو  ،گاه به آن سـو  ،درد تمـام وجـودم را فـرا گرفتـه بـود  ،بـه
شدت می گرﯾستم  ،ناگھان خود را سر چھارراھی دﯾـدم کـه باجـه تلفنـی آنجـا بـود  ،تصـميم
گرفتم به مرتضی خداﯾی استادم  ،زنگ بزنم .
با انگشتانی لرزان شماره تلفن منـزل او را گـرفتن  ،تلفـن در آن سـو چنـد مرتبـه زنـگ خـورد ،
ھمسر آقای خداﯾی گوشی را برداشت و با کمی تندی گفت  " :کيه اﯾن وقت شب ؟! "
گفتم  " :منم  ،احمد احمد  ،با آقای خداﯾی کار دارم ".
گفت  " :آقا ساعت ﯾک نصف شب است ! چه کار داری ؟ "
من عصبانی شدم و با فرﯾاد گفتم  " :کار خيلی مھمی دارم ".
او گفت  " :آقای خداﯾی االن خواب است ".
من عصبانی شدم و با فرﯾاد گفتم  " :خوابيده ؟ خانم ! برو صداﯾش کن ! او ما را در بيابانی بی
سر پناه رھا کرده و خودش به اﯾن آسانی خوابيده !؟ خانم ! از خواب بيدارش کنيد  ،االن وقـت
خواب نيست ! بيدارش کنيد تا جواب مرا بدھيد و "...
بعد از ﯾکی دو دقيقه ای مرتضی خداﯾی گوشی را برداشت و با حالت خواب آلودگی و خميـازه
کشان گفت  " :بله ! " بغض ام ترکيد و شروع به گرﯾه کـردم  ،او گفـت  " :بلـه ! احمـد ! چـی
شده ؟ "
کمی خود را کنترل کردم و گفتم  " :ھيچی ! چه می خواھيد بشود ؟ " و مانند بچه ای که به
پدر و مادرش رسيده است تند و تند صحبت کردم و آنچه را که بر سرم آمـده بـود گفـتم  ،مـی
گفتم و می گرﯾستم  .در حالی که گاھی نفس ھای عميق مـی کشـيدم  ،شـبھات آن مبلـغ
بھاﯾی را طرح کردم .
بعد از اﯾن که حرفم تمام شد  ،ناگھان آقای خداﯾی زد زﯾر خنده و گفت  " :خب  ،پس جرﯾان از
اﯾن قرار است  ...حاال زود بود تو را بفرستيم آنجا  ،اشتباه کردم  ،باﯾد اول می فھميدم مبلغش
کيست  ،بعد تو را می فرستادم  ،باﯾد بيشتر دقت می کـردم  ،حـاال مـی خـواھی االن جـواب
بگيری ؟ بگذار برای فردا صبح با ھم صحبت می کنيم ".
ھنوز جوابی به من نداده بود  ،ولی صداﯾش کمی مرا آرام کرد  ،گفتم  " :نه  ،وﷲ نمی توانم
 ،تا فردا من می ميرم !"
گفت  " :آخه  ،االن ساعت  ١/٥نيمه شب است ".
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گفتم  " :من ھنوز خانه نرفته ام و در خيابان ھستم و باﯾد ھمين امشب جواب من را بگـوﯾی و
تکليفم را مشخص کنی ".
پرسيد  " :آنجا مناسب است ؟ کسی مزاحم نيست ؟ "
گفتم که نه و او گفت  " :پس خوب گوش بده !"...
او ﯾکی ﯾکی به شبھات بھاﯾی ھا پاسخ داد  ،نزدﯾک به ﯾک ساعت بـا تلفـن صـحبت کـرد ،ھـر
چه او بيشتر صحبت می کرد من آرامش بيشتر می ﯾافتم  ،گوﯾی که آب بر آتش می رﯾختند ،
رفته رفته التھاب و عصبانيتم فروکش کرد  ،سبک شدم  ،احساس کردم که حالم بھتـر و بـدنم
گرم شده است  ،دﯾگر از آن عصبانيت و نـاآرامی خبـری نبـود  ،احسـاس آزادی و راحتـی مـی
کردم ...
آقای خداﯾی در آخر پرسيد  " :خب  ،حاال حالت چطور است ؟ "
گفتم  " :خوبم  ،ولی شما باﯾد اﯾنھا را از اول به ما می گفتيد  ،چرا نگفته بودﯾد ؟ "
گفت  " :من اشـتباه کـردم  ،وقـتش نبـود کـه تـو را بـه آن جلسـه بفرسـتم  ،مبلـغ آن جلسـه
ساليان سال است که در اﯾران تبليغ بھاﯾی گری می کند و برای اﯾن جلسات باﯾد امثـال مـن و
ميناﯾی پور بروند  ،تو ھنوز کالس ھای دوره اول را می گذرانی و "...
آن شب  ،شب خاطره انگيز و بسيار مھمی بود و به چشم دﯾدم که چطور ﯾک شـخص در ﯾـک
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 .
فھميدم که چقدر از جھت شناخت ضعيفم و ظرفيت فھم و تجربه و تحليلم محـدود اسـت  ،بـا
خود عھد کردم که در راستای ارتقای شناخت و بينش فکرﯾم تالش کنم .
از آن حادثه به بعد با عالقه وافر شروع به مطالعه کتـب مـذھبی و اعتقـادی کـردم  ،بـا برخـی
اساتيد چون مرتضی خداﯾی جلسات مفصـل بحـث و مباحثـه گذاشـتم و در کـالس ھـای دکتـر
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 اسالم ﯾافتم که بعدھا ھمين بينش مرا از پرتگاه ھای ھولناک دﯾگر نجات داد .

گرﯾز از تحرﯾم
ھدف انجمن حجتيه  ،مبارزه با بھاﯾيت بود و برای نيل بـه اﯾـن ھـدف از روش ھـای خـاص خـود
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
پرداخت و مبارزه با آن ﯾک ضرورت بود  ،ولی اﯾن ھمه واقعيت نبود  ،چرا که سر منشـأ رشـد و
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 .
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کار انجمن حجتيه ھم مبارزه با معلول بود نه علت  ،به ھمين دليل موفقيـت آن در رسـيدن بـه
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
به امور سياسی مانع تحقق اھداف انجمن است و آن را ﯾک خط انحرافی می دانست .
از اﯾن رو تصميم گرفت برای احتياط از اعضای خود تعھـد منـع فعاليـت ھـای سياسـی بگيـرد ،
برخی نيز زﯾر بار اﯾن تعھد رفتند .
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_______________________
 .... " . ١فعاليت ھای انجمن خواسته ﯾا ناخواسته مطلوب ساواک بود  ،مسلماً اسناد موجـود در سـاواک و عملکـرد
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 .
مسلماً در اﯾن گير و دار معلـول جـای خـود را بـه علـت مـی داد و اﯾـن انحـراف را روش و مـنش اسـالميت بـود  ،اﯾـن
تشکيالت در طول فعاليتش از تعرض ساواک مصون ماند  ،رد ماده  ١٩اساسنامه انجمـن آمـده اسـت  " :انجمـن بـه
ھيچ وجه در امور سياسی مداخله نخواھد داشت  ".بر ھمين اساس از اعضای آن تعھـد کتبـی مـی گرفـت  .ر  .ک
مرکز بررسی اسناد تارﯾخی وزارت اطالعات

سردار سرفراز شھيد حجت االسالم سيد علی اندرزگو

آقای دکتر غالم علی حداد عادل که در نوجـوانی بـه مـدت کوتـاھی ) سـال ھـای  ( ٤٣ _ ٤٥در اﯾـن انجمـن فعاليـت
داشته در خاطرات خود در اﯾن خصوص می گوﯾد  " :البتـه آنجـا ) انجمـن حجتيـه ( توصـيه مـی کردنـد کـه شـما کـار
سياسی نکنيد  ،استدالل شان ھم اﯾن بود که می گفتند حاال ھر کـس باﯾـد ﯾـک کـار بکنـد  ،امـا اگـر بخـواھيم وارد
عالم سياست شوﯾم از اﯾن کار باز می مانيم  .....اگر ما بخواھيم مثال ً ھم با بھاﯾيت مبـارزه کنـيم  ،ھـم بـا دسـتگاه
مبارزه کنيم  ،شکست می خورﯾم .

آرشيو واحد تارﯾخ شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی

انجمن از آنھا می خواست که تضمين دھند بـه عضـوﯾت ھـيچ گـروه و تشـکيالت سياسـی در
نياﯾند و ھيچ نوع نشرﯾه و کتاب سياسی با خود به انجمن نياورند  ،ھر کس اﯾن تعھد و تضمين
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
گردن نھادن به آن خودداری کردم و گفتم که تنھا تعھد اخالقی می دھم کـه ھنگـام حضـور در
جلسات انجمن فعاليت سياسی نکنم و بـا خـود مجلـه و نشـرﯾه سياسـی نيـاورم  ،آنھـا ھـم
پذﯾرفتند  ،به اﯾن ترتيب توانستم ضمن حضور در انجمن به فعاليت ھای سياسی ھم بپردازم .
پس از مدتی  ،حضور در انجمن را بدون فعاليت ھای خاص سياسی بی ثمر دﯾدم و نتوانسـتم
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
فراغ خاطر به فعاليت ھای سياسی و مذھبی خود پرداختم .

)(١

_________________________
 . ١افراد و اعضای زﯾادی از انجمن حجتيه به خاطر ھمين طرز تفکـر برﯾدنـد و بـه فعاليـت ھـای سياسـی پرداختنـد ،
انجمن پس از پيروزی انقالب اسالمی به شکل رسمی تر تحت عنوان " انجمن حجتيه مھدوﯾـه " شـروع بـه فعاليـت
کرد  ،ولی از ھمان ابتدا بين آنھا اختالف افتاد  ،برخی طرفدار انقالب شدند و برخی مخالف .
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آقای دکتر غالم علی حداد عادل در خاطرات خود می گوﯾد  :آن عده که مخـالف انقـالب بودنـد مـی گفتنـد در حـدﯾث
دارﯾم که تا ظھور آقا امام زمان )عج( ھر پرچمی به نام اسالم بلند شـود آن پـرچم سـرنگون مـی شـود  ،ﯾـا مـثال ً آن
پرچم بر حق نيست و ﯾک عده بر عکس می گفتند که ما در راه امام زمان )عج( خدمت می کردﯾم  ،حـاال ھـم ناﯾـب
بر حق امام زمان قيام کـرده باﯾـد بـروﯾم کمکـش کنـيم و اﯾنھـا آمدنـد در انقـالب ھمـراه شـدند  ،و اسـم خودشـان را
گذاشتند " عباد صالح "  ،ﯾک عده ھم اصال ً بدون اﯾن که در ﯾک تشکل باشند پيوستند به انقالب  ،مثـل قطـره ای در
آرشيو واحد تارﯾخ شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی

درﯾای انقالب گم شدند .

گفتنی است انجمن حجتيه پس از پيروزی انقالب اسالمی با انقالب فاصله گرفت و در بعضی مـوارد نيـز روﯾـاروی آن
اﯾستاد  ،در جشن نيمه شـعبان در اسـتادﯾوم شـيرودی و در اولـين سـال پيـروزی  ،انجمـن عنـاد خـود را نسـبت بـه
حضرت امام )ره( آشکار نمود و در اقدامی کينه توزانه تمثال مبارک معظم له را پس از آﯾـات عظـام دﯾگـر نصـب کـرد و
عليه انقالب موضع گرفت  ،سرانجام انجمن بر اثر مواضع صرﯾح و شجاعانه حضرت امـام خمينـی )ره( تسـليم شـد و
فعاليت خود را تعطيل کرد .

بعدھا ھنگامی که به خاطر فعاليت در حزب ملل اسالمی دستگير و روانه زندان شدم سـاواک
به انجمن مراجعه و توضيح خواسته بود  ،انجمن ضمن ادای توضيحات  ،تعھدنامه مرا به عنوان
سندی مبنی بر پرھيز از فعاليت ھای سياسی ارائه و خود را از اﯾن جرﯾان دور کرده بود .

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

مقابله با اسالم مبادرت می کرد  ،اﯾن جرﯾان در کليساﯾی واقع در ابتدای خيابان رشت  ،تقاطع
خيابان پھلوی )ولی عصر( تمرکز ﯾافته بود و به نام کليسای " ادونيس " معروف بود .
_____________________________
 .١در دھه  ١٣٤٠استعمار نو در لباس نو ظاھر می شود و با گسيل ميسيونرھای مذھبی و مستشـرقين غربـی بـه
سرزمين ھای شرق و به وﯾژه مسلمان  ،در صدد استيالی فکری بر آنھا بر می آﯾد  ،ادونيست ھای روز ھفـتم ﯾکـی
از ھمين جرﯾانات مرموز بود که در کشور ما در اﯾن دھه به وجود آمد و تالش ھاﯾی برای استحاله مردم صورت داد .

در اﯾن مرکز سرماﯾه گذاری ھـای مـادی فراوانـی صـورت گرفتـه بـود و تبليغـات گسـترده ای در
اشــاعه مســيحيت مــی کردنــد  ،ادونيســت ھــای روز ھفــتم در ســال ھــای  ١٣٤٠تــا  ١٣٤٣در
راستای ھدف خود و با شيوه ای نوﯾن شروع به نشر و توزﯾع جزوات تبليغی به نـام ھـای " راه
مرﯾم " و " راه عيسی " کردند .
اﯾن جزوات به آدرس ھای مختلف در اقصی نقاط کشور و برای افراد مختلف از جمله مسـئولين
کشوری و لشکری به صورت ماھيانه و راﯾگان ارسال می شد  ،پس از مدتی نيـز بـرای ھمـين
آدرس ھا و افراد  ،کتاب ھای مختلف و نفيس مسيحی از جمله " انجيل " می فرستادند تا بـه
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 اطالع از اﯾن حرکت مرموز تصميم به نفوذ به اﯾن جرﯾان و مرکـز
گرفتيم تا شاﯾد با کسب اطالعات و آگـاھی بيشـتر راھـی بـرای مقابلـه بـا اﯾـن حرکـت مرمـوز
بيابيم .
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از اﯾن رو خود را به ادونيست ھا معرفی کرده و تماﯾل ظـاھری نشـان دادﯾـم کـه مـی خـواھيم
پس از کسب اطالعات 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 کامال ً 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
مرحله از ما پيشتر رفته بود  ،زﯾرا ما خود را عالقمند و ماﯾل به مسيحيت می دانسـتيم  ،ولـی
او می گفت که مسيحی شده است .

)(١

______________________
 . ١مرجانی که گفته ھا  ،رفتار و اعمالش در ادونيست ھای روز ھفتم مشکوک و شبه ناک بود  ،سـرانجام بـه آﯾـين
مسيحيت تغيير دﯾن داد و به کشور آلمان گرﯾخت و دﯾگر خبری از او به دست نيامد .

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
توانست به ده ھزار آدرسی که نشرﯾات " راه مرﯾم " و " راه عيسـی " و کتابھـای آنھـا ارسـال
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
گرفتن آدرس ھا تصميم گرفتيم که ما ھم کاری شبيه به آنھا انجام دھيم و به ھمين آدرس ھا
جزوات و کتاب ھای اسالمی بفرستيم تا به اﯾـن طرﯾـق فعاليـت ادونيسـت ھـا را خنثـی کـرده
باشيم .
برای اﯾن منظور نشرﯾه " ندای حق " را که در آن زمان آقای سيد ھادی خسرو شاھی منتشر
می کرد  ،انتخاب کردﯾم  " ،ندای حق " حاوی مطالب ارشادی  ،اسـالمی و مـذھبی پرماﯾـه و
مقتضی با زمان و به خصوص مسائل جوانان بود  ،با تحقق نقشه ما اﯾن امکان فراھم می شد
تا ھر کس که نشرﯾه " راه مرﯾم " و " راه عيسی " را می خواند  ،نشرﯾه " ندای حق " را ھـم
مطالعه کند .
برای عملی شدن فکر و نقشه مان با محدودﯾت ھای شدﯾد مالی مواجه بودﯾم  ،برای رفع اﯾن
معضل به چند نفر و به چند جا مراجعه کـردﯾم  ،ولـی نتيجـه ای عاﯾـدمان نشـد  .اﯾـن طـرح در
اندﯾشه و ذھن ما بود تا به طرﯾقی راه گشاﯾش آن را بيابيم .

دﯾدار با حضرت امام خمينی ) ره (
اوج گيری مخالفت ھا با الﯾحه " انجمـن ھـای اﯾـالتی و والﯾتـی " موجـب آشـناﯾی مـن بـا نـام
حضرت امام )ره( شد  ،از آن رو من عاشق و شيفته اﯾن پير فرزانه شـدم  ،بـرادرم مھـدی اﯾـن
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راه را بھتر از من رفت  ،زﯾرا او با عضـوﯾت در ھيئـت ھـای مؤتلفـه خـود را کـامال ً تحـت انقيـاد و
اطاعت رھبر مردمی انقالب در آورده بود و به دفعات توانسته بود بـه محضـر اﯾشـان برسـد و از
رھنمودھای او بھره جوﯾد .
اندﯾشه ارسال نشرﯾه " ندای حق " به آدرس ھاﯾی که مجله " راه مرﯾم " را درﯾافت می کردند
و ھزﯾنه ھای مربوط به اﯾن کار مانند تھيه پاکت  ،تمبر و بھای مجله  ،ما را بر آن داشت که بـه
طور جدی به فکر تأمين بودجه و چاره ای باشيم .
روزی که با برادرم مھدی در اﯾن خصوص صحبت مـی کـردم  ،او گفـت کـه گزارشـی از فعاليـت
ھاﯾمان به محضر امام )ره( بدھيد  ،اگر کار شما مورد تأﯾيدشان باشد از شـما حماﯾـت کـرده و
کمک می کند .
من از او خواستم که امکان مالقات با حضـرت امـام )ره( را براﯾمـان فـراھم کنـد  ،او نيـز پـس از
مشورت با حاج مھدی عراقی خواسته ما را پذﯾرفت و قول داد که در اولين مالقات با امـام )ره(
تقاضای ما را برای دﯾدار حضوری طرح کند .
ما نيز مشغول تھيه گزارشی شدﯾم تا بتوانيم به آن وسيله نظر و تأﯾيد امام )ره( را نسـبت بـه
کارھای خود جلب کنيم  ،مرجانی که داﯾره فعاليتش گسترده تر و نفوذی در حوزه مرکزی بود ،
توانست حدود  ٤٨جلد کتابی را که درباره تبليغ ميسيونرھای مسيحی در اﯾران چاپ شده بود
جمع کند .
ما اﯾن کتاب ھا و ﯾک سری نشرﯾات " راه مرﯾم " و " راه عيسـی " را داخـل ﯾکـی دو تـا گـونی
رﯾخته و منتظر شدﯾم تا روز موعود فرا رسيد .
اواﯾل سال  ١٣٤٢روزی کـه بـرادرم و شـھيد حـاج مھـدی عراقـی بـا حضـرت امـام )ره( مالقـات
داشتند  ،من  ،مرجانی و مير محمد صادقی نيز با آنھا ھمراه شدﯾم و به قم رفتيم .
شھيد حاج مھدی عراقی و برادرم صبح به دﯾدار حضرت امام رفتند و ما در حرم حضرت معصومه
)س( منتظر آنھا شدﯾم  ،وقتی از نزد امام )ره( برگشـتند بـه مـا گفتنـد  " :بـرای ھمـين امـروز
ساعت  ٣/٥تا  ٤بعدازظھر وقت مالقات برای شما گرفتيم ".
ما با شنيدن ان خبر خيلی خوشحال شدﯾم  ،آن روز را در حرم به زﯾارت و دعا و نمـاز گذرانـدﯾم
تا ساعت دﯾدار فرا رسيد  ،وارد منزل حضرت امـام )ره( شـدﯾم  ،خانـه ای بـا سـبک و معمـاری
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 .
امام آمد  ،نور آمد  ،از جای برخاستيم  ،سالم دادﯾم و ادای احترام کردﯾم  ،امـام جـواب سـالم
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
ادونيست ھای روز ھفتم و اﯾن که چه کسانی ھستند و چه می کنند  ،توضيح دادﯾم .
مرجانی برای اغـراق گفـت کـه اﯾنھـا ) ميسـيونرھای مسـيحی ( توانسـته انـد در شھرسـتان
ھمدان ﯾک روستا را کامال ً مسيحی کنند  ،با اﯾن گفته حضرت امـام )ره( بـا ھيبـت ھميشـگی
خود به او نگاه کردند و پرسيدند  " :کجاست ؟ "
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مرجانی متوجه شد که امام به اغراق او پی برده و در نتيجه ساکت شد و دﯾگر چيزی نگفت ،
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 اسالم را در ھمه جا به اھتزاز درآورﯾم .
بعد نشرﯾات " راه مرﯾم " و " راه عيسی " و کتـاب ھـاﯾی را کـه بـا خـود ھمـراه بـرده بـودﯾم از
گونی در آوردﯾم و ﯾک به ﯾک به امام نشان دادﯾم  ،با صحنه جـالبی مواجـه شـدﯾم  ،امـام ھـر
جزوه و کتابی را که می گرفت  ،نگاھی بـه عنـوان آن مـی کردنـد و مـی فرمودنـد " دﯾـده ام ،
دﯾده ام  ،اﯾن را ھم دﯾده ام ".
و آنھا را کنار دست خود می چيدند  ،ما باورمان نمی شد که امـام اﯾـن ھمـه کتـاب و جـزوه را
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 .
بغض گلوﯾمـان را گرفتـه بـود  ،امـام وقتـی عنـاوﯾن ھمـه کتـاب ھـا را دﯾدنـد و کنـار گذاشـتند ،
فرمودند که دو تا کتاب دﯾگر ھم ھست و اسامی آن دو را ذکر کردند ) که البتـه مـن االن اسـم
آنھا را به خاطر ندارم ( و درباره آنھا صحبت کردند  ،ما جا خوردﯾم  ،عجيـب بـود  ،مـا نتوانسـته
بودﯾم به اﯾن دو کتاب دسترسی پيدا کنيم .
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 اطالع و وقوف امام به اﯾن دو کتـاب و مطالـب
آن بسيار شگفت زده شدﯾم  .ناراحتی مان فراموش شد و کمی خـود را جمـع و جـور کـردﯾم ،
فھميدﯾم که ما دچار توھمات غلط شده اﯾم و امام خيلی جلوتر از ھمه حرکت می کنند .
بعد از اﯾن درس بزرگ  ،به امام )ره( گفتيم که ما ده ھزار آدرس را که جزوات ادونيسـت ھـا بـه
آنجاھا ارسال می شود به دست آورده اﯾم و قصد دارﯾم در مقابل حرکت آنھـا بـه ھمـان آدرس
ھا نشرﯾه " ندای حق " را بفرستيم  ،ولی مشکل مالی و بودجه ای دارﯾم .
حضرت امام ) نقل بـه مضـمون ( فرمودنـد  " :اﯾـن کـه مبـارزه نيسـت و اﯾنھـا شـما را بـه خـود
مشغول نکنند  ".ما دوباره جا خوردﯾم و با تعجب پرسـيدﯾم  " :مبـارزه نيسـت ؟ پـس چـه چيـز
مبارزه است ؟! "
حضرت امام ) نقل به مضمون (  ،فرمودند  " :اﯾنھا پنجاه سال اسـت در اﯾـن مملکـت کـار مـی
کنند  ،نتوانسته اند ھيچ موحدی را مسيحی کنند  ،الابالی کرده اند  ،ولی بی دﯾن نکرده اند ،
اﯾن جرﯾانات ﯾک سر منشأ دارد  ،مثل ﯾک نھر است  ،شما بروﯾد دنبال سر چشمه  ،اﯾنھا ھـم
از فساد رژﯾم است  ،شما بروﯾد دنبال آن  ،اﯾنھا وقت تان را می گيرد ".

)(١

______________________
 . ١آقای محمد مير محمد صادقی در خصوص اﯾن مالقات و سخنان حضرت امام مطالبی را با انـدکی تغييـر در اختيـار
واحد تارﯾخ شفاھی دفتر ادبيات انقالب اسالمی قرار داده اند .

ما بيشتر منفعل شدﯾم  ،دﯾدﯾم که امام می گوﯾند اﯾنھا مبارزه نيست  ،پس اﯾن ھمه زحمتـی
که ما می کشيم چه می شود ؟ حضرت امام مطالب خود را ادامه دادنـد و فرمودنـد ) نقـل بـه
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مضمون (  " :ﯾک گروه دارند کار می کنند به نام ضد بھاﯾی  ،که مربوط به آقای حلبـی اسـت ،
می خواستم به آنجا معرفی تان کنم  ،اما آن ھم مبارزه نيست ".
با مطلب آخری که امام در آن جلسه فرمودند  ،درﯾافتيم که اﯾشـان بـه ھمـه زواﯾـا و ابعـاد وارد
آگاه ھستند و خيلی راحت و صرﯾح سخن می گوﯾند  ،به اﯾشان گفتيم  " :پس ما باﯾد چه کـار
کنيم ؟ تکليف مان چيست ؟ "
حضرت امام با ھمان لحن شـيرﯾن کـه ھمـه قشـرھا آن را درک مـی کننـد فرمودنـد ) نقـل بـه
مضمون (  " :ھمين مبارزه ای که روحانيت دارد می کند  ،ھمين کار را بکنيد ".
ما در ذھن و فکر خود به اﯾن می اندﯾشيدﯾم که روحانيت کار خاصی نمی کنـد  ،بـه مسـجد و
منبر می رود و سخنرانی می کند  ،اگر سخنرانيش خيلی تند باشد می آﯾند او را می گيرند و
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 انقالبی آنچه
که مفيد و مؤثر بود ھمين حرکت روحانيت بود که موجـب سـالمت سـاﯾر فعاليـت ھـا و موجـب
حرکت عظيم ملت و امت اسالمی شد .
مــا آن روز بــه مبــارزه مســلحانه  ،کارھــای تشــکيالتی و حزبــی و جنــگ ھــای چرﯾکــی مــی
اندﯾشيدﯾم و اﯾن نوع حرکت ھا ) وعظ و خطابه روحانيون ( برای ما مبارزه قلمـداد نمـی شـد ،
اﯾن گذشت زمان بود که خالف اندﯾشه ما و صواب اندﯾشه امام )ره( را ثابت کرد .
مدت مالقات ما با امام به پاﯾان رسيد  ،از اﯾشان خداحافظی کـرده و بـاز گشـتيم  ،تـا ابـد اﯾـن
خاطره و مالقات درس آموز و عبرت انگيز از لوح دﯾده و دل ما بيرون نخواھد رفت .

قيام جاودان
دوم فروردﯾن سال  ١٣٤٢به مناسبت سالروز شھادت حضرت امام صـادق )ع( حضـرت آﯾـت ﷲ
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 طالب شھيد و مجروح شدند  ،اﯾن فاجعـه موجـب تأسـف قاطبـه
مــردم اﯾــران بــه خصــوص علمــا و روحــانيون شــد  ،علمــا و مراجــع عظــام  ،بازارﯾــان  ،اصــناف ،
جمعيت ھا و گروه ھای اسالمی در حماﯾت از حوزه علميه قم و محکوم کردن اقدام ترورﯾستی
رژﯾم  ،اطالعيه ھا و اعالميه ھاﯾی صادر کردند .
در اﯾن ميان اعالميه ھـا و خطابـه ھـای حضـرت امـام )ره( از ھمـه افشـاگرانه تـر  ،صـرﯾح تـر و
شجاعانه تر بود  ،اﯾشان از وعاظ  ،خطبا و سخنرانان خواسـت تـا از ھفـتم مـاه محـرم بـه بعـد
جناﯾات رژﯾم پھلوی را افشا کنند .
گفته می شد کـه قـرار اسـت حضـرت امـام )ره( در عصـر عاشـورا بـه مدرسـه فيضـيه برونـد و
سخنرانی افشاگرانه ای اﯾراد کنند  ،در تھران ھم ھيئت ھـای مؤتلفـه اسـالمی دنبـال تـدارک
برنامه ای بودند تا روز عاشورا تظاھرات و راھپيماﯾی وسيع و عظيمی شکل بدھند .
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ما محرم فرا رسيد  ،جلسات وعظ و سخنرانی شروع شد  ،دسته ھای سينه زنی و عـزاداری
از طرف ھيئت ھای مردمی به راه افتادند  ،تا روز عاشورا چند روزی نمانـده بـود  ،ھيئـت ھـای
مؤتلفه در صدد برگزاری اجتماع بزرگ روز عاشورا در مقابل مسجد حاج ابوالفتح بودند  ،ولی از
طرف طيب حاج رضاﯾی

)(١

و حسين رمضان ﯾخـی

)(٢

نگـران بودنـد کـه اجتمـاع آنھـا را بـه ھـم

برﯾزند .
___________________________
 . ١طيب حاج رضاﯾی فرزند حسنعلی از لوتی ھا و قلدرھای جنوب شھر تھران بود و به آزادگی و جوانمردی اشـتھار
داشت  ،او ھمه ساله در اﯾام ماه محـرم الحـرام دسـته عـزاداری و سـينه زنـی بزرگـی در سـطح شـھر بـه راه مـی
انداخت  ،او ھمراه رادمرد دﯾگری به نام حاج اسماعيل رضاﯾی بعد از قيام خونين  ١٥خـرداد توسـط سـاواک دسـتگير
شدند و پس از تحمل سخت ترﯾن شکنجه ھا اعدام ) شھيد ( شدند .
 . ٢حسين رمضان ﯾخی  ،از لوتی ھای معروف تھران بود و ھم چون شھيد حاج طيـب رضـاﯾی در مـاه محـرم دسـته
عزاداری و وﯾژه ھيئت خود راه می انداخت .

از اﯾن رو شھيد حاج مھدی عراقی از طرف ھيئت ھای مؤتلفه به دﯾدار اﯾن دو نفـر رفـت و آنھـا
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
" ناصر جگرکی

)(١

بود  ،گوﯾا برای بر ھم زدن اجتماع آمده بود  .وارد مسجد حاج ابوالفتح شد ،

اما با تمھيد شھيد حاج مھدی عراقی

)(٢

و سخنرانی وی ناصر خان در محذورات اخالقـی قـرار

گرفت و بازگشت .
__________________________
 .١ناصر جگرکی از گردن کلفت ھا و لوتی ھای جنوب شھر تھران و باغ فردوس بود  ،او نيز برای خود ھيئت و دسـته
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 .
 .٢شھيد حاج مھدی عراقی در سال  ١٣٠٩در محله پاچنار تھران متولد شد  ،او از ھمان دوران کودکی عالقه زﯾـادی
به حضور در ھيئت ھای مذھبی داشت و از دوران نوجوانی در بازار تھران مشـغول بـه کـار شـد  ،در  ١٦سـالگی بـه
عضوﯾت شورای مرکزی جمعيت فداﯾيان اسالم به رھبری شھيد نواب صـفوی در آمـد و در بيشـتر تحرکـات و فعاليـت
آنھا شرکت می کرد  ،او ھمراه  ٣٥٣نفر به خاطر دستگيری نواب صفوی در زندان قصر متحصن شد .
وی در سال  ١٣٤١ھمراه ساﯾر دوستان و ھمسنگران خود ھيئت ھای مؤتلفـه اسـالمی را راه انـدازی کـرد  ،شـھيد
عراقی در نھضت  ١٥خرداد  ٤٢و اجتماع روز عاشورا در مسـجد حـاج ابـوالفتح نقـش بـه سـزاﯾی داشـت  ،در بھمـن
سال  ٤٣ھمراه ھمسنگران خود در ھيئت ھای مؤتلفه در اعدام انقالبی حسن علی منصور شرکت کرد و به ھمـين
خاطر دستگير و با ﯾک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شد .
شھيد عراقی در زندان عامل مھمی در انسجام و وحدت نيروھای اسالمی در مقابل گروه ھای مارکسيسـتی بـود ،
او در سال  ١٣٥٥از زندان آزاد شد و مبـارزات خـود را در بيـرون از زنـدان پـی گرفـت  ،شـھيد عراقـی بـا ھجـرت امـام
خمينی )ره( به پارﯾس رفت و ھنگام بازگشت امام از ھمراھـان اﯾشـان بـود  .او بعـد از پيـروزی انقـالب اسـالمی بـه
عضوﯾت شورای مرکزی حزب جمھوری اسالمی در آمد و مسـئوليت ھـای مختلفـی چـون سرپرسـتی زنـدان قصـر ،
عضوﯾت در شورای مرکزی و رﯾاست واحد اجراﯾی بنياد مستضعفان و مدﯾرﯾت مالی روزنامه کيھان را به عھده گرفـت
 ،سرانجام شھيد عراقی در سحرگاه  ١٣٥٨/٦/٤به دست گـروه خـوارج فرقـان ھمـراه فرزنـدش حسـام بـه شـھادت
رسيد  ،امام خمينی )ره( به مناسبت شھادت اﯾن مجاھد ستم ستيز فرمودند  " :برای او مردن در رختخـواب کوچـک
بود  ،او باﯾد شھيد می شد ".
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پس از سخنرانی حاج مھدی عراقی به سمت سرچشمه حرکت کردﯾم و از آنجا بـه مجلـس ،
بعد چھارراه مخبر الدوله  ،چھارراه استانبول  ،سـفارت انگلـيس و ميـدان فردوسـی رفتـيم  ،در
برخی نقاط توقف کرده و سخنرانی کوتاھی نيز صورت می گرفت .
بعد از اﯾن مسيرھا به سمت دانشگاه تھران رفتيم  ،اول قرار بر اﯾن بود که مسير راھپيماﯾی از
مسجد تا دانشگاه باشد  ،ولی با پيشنھاد جمعيت بعد از دانشگاه به سمت ميدان  ٢٤اسفند
) انقالب ( و خيابانی سی متری کارگر  ،پاستور و کاخ مرمر رفتيم  ،کاخ مرمر توسـط نيروھـای
امنيتی و انتظامی محاصره شده بود  ،دور کاخ چرخی زدﯾم و با مشت ھای خود به دﯾوارھـای
کاخ زده و شعار می دادﯾم  " :مگر بر دﯾکتاتور ! "
بعد از ظھر بـه بـازار و مسـجد شـاه ) امـام ( رسـيدﯾم و در آنجـا راھپيمـاﯾی بـه پاﯾـان رسـيد ،
ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی توانست برنامه خود را کامال ً موفق بـه اجـرا در آورد  .صـبح روز ١٥
خرداد نبش چھارراه عباسی  ،دﯾدم ﯾکی از دوستانم به نام جعفری

)(١

در حال مشاجره با ﯾک

مغازه دار است  ،به آنھا نزدﯾک شدم .
______________________
 . ١آقای احمد  ،به خاطر حضور در مجامع و مساجد مختلف با افراد زﯾادی آشنا و ﯾا دوست می شـد  ،از جملـه آنھـا
آقای جعفری است که با او در مسجد صاحب الزمان )عج(  ،عباسی  ،آشنا شده بود .

آقای جعفری با عصبانيت گفت  " :باﯾد مغازه ات را ببنـدی ! " مغـازه دار بـا لھجـه ترکـی جـواب
داد " :آخر نمی شود  ،االن از کالنتری می آﯾند پدر مرا در مـی آورنـد  ".حـاج آقـای جعفـری بـا
تندی بيشتر گفت  " :خب  ،بھشان بگو که جعفری گفته ".
جلوتر رفتم و پس از سالم و عليک از آقای جعفری پرسيدم  " :چی شده  ،حاج آقا ؟ " گفـت :
" مگر خبـر نـداری ؟ " پرسـيدم  " :چـه چيـز را ؟!! " جـواب داد  " :دﯾشـب آﯾـت ﷲ خمينـی را
گرفته اند ".
بــا اﯾــن گفتــه  ،شــوکه شــدم و رنگــم پرﯾــد  ،پرســيدم  " :کــی گفتــه ؟ "  ،گفــت  " :خبــرش را
آورده اند  ".گفتم  " :خـب  ،حـاال باﯾـد چـه کـار کنـيم ؟ " گفـت  " :بـروﯾم بـازار  ،بچـه ھـا بـازار
ھستند ".
به اﯾن ترتيب از حادثـه ای کـه رخ داده بـود مطلـع شـدم  ،دلشـوره زﯾـادی داشـتم  ،در رفتـارم
نگرانی پيدا بود  ،با عده ای از بچه ھای محل به ميدان اعدام ) محمدﯾه ( و از خيابان خيام بـه
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
گرفت  ،مأموران از حرکت آنھا ممانعت می کردند و برای اﯾن منظور شروع به تيراندازی کردند ،
مردم شعار می دادند  " :ﯾا مرگ ﯾا خمينی  ....ﯾا مرگ ﯾا خمينی  "...و بـه حرکـت خـود ادامـه
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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در چھارراه گلوبندک ﯾک سرھنگ ارتش دسته ھای نظامی و کماندوھای تحت امـر خـود را بـه
صورت ﯾک صف جلو نشسته و ﯾک صف عقب اﯾستاده به چند جھت آراﯾش داده بود  ،گروھـی
در خيابان خيام به سمت ميدان اعدام  ،گروھی دﯾگر در خيابان بوذر جمھری )  ١٥خـرداد ( بـه
سمت خيابان ابوسعيد و گروھی ھم به سـمت بـازار و گـروه آخـر ھـم بـه سـمت سـه راھـی
روزنامه اطالعات انتظام و صف آراﯾی کرده بودند  ،سرھنگ ارتش خود در وسط اﯾن چھار دسته
بود تا به موقع فرمان آتش و حمله را صادر کند  ،گفته می شد به آنھا اجازه آتش بدون پوکه

)(١

داده اند .
_________________________
 . ١به دليل مقررات ارتش و نيز کنترل مھمات به نيروھای نظامی اعالم شده بود که پس از ھر آتش و تيراندازی باﯾـد
پوکه گلوله ھای شليک شده خود را تحوﯾل دھنـد  ،امـا در اﯾـن راھپيمـاﯾی رژﯾـم کـه پـيش بينـی مـی کـرد مـردم از
دستگيری امام خمينی )ره( خشمگين شوند به نيروھای امنيتی و نظامی خود اجازه داده بود که بدون تحوﯾـل پوکـه
تيراندازی و شليک کنند .

حدود  ١٠صبح ھليکوپتری از باالی سر ما و از روی بازار و خيابان ھای اطراف گذشـت  ،معلـوم
بود که رژﯾم تمام قوا و تجھيزات خود را برای سرکوب قيام مردم به کار گرفته اسـت  ،وقتـی در
خيابان خيام به چھارراه گلوبندک نزدﯾک شدﯾم  ،دﯾدم که سرھنگ ارتش دستش را بـه سـوی
دسته ای از کماندوھای تحت امر خود باال برد .
من فکر نمی کردم که تھدﯾد او جدی باشد و به اصطالح می گفتيم فيلم است  ،اما ناگھـان او
دستش را با شتاب پاﯾين انداخت و گفت  " :آتش ! " صفير گلوله ھا را می شنيدﯾم که از جلـو
چشم ھاﯾمان رد می شد  ،من که سربازی نرفته بودم و با صدای تير آشـنا نبـودم  ،مشـاھده
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
گلوله ھا از مقابلم رد می شد و برخی ھم به لبه دﯾوار سنگی مـی خـورد  ،وحشـت مـرا فـرا
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
مرغ سر کنده شروع به دست و پا زدن کرد  ،می خواستم به او کمک کنم  ،ولـی آمـاج گلولـه
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
نفر دﯾگر نيز آمدند  ،من دست چپش و ﯾکی دست راستش و دو نفر ھـم پاھـاﯾش را گرفتنـد و
بلند کرده و حرکت دادﯾم  ،از وسط خيابان به طرف پياده رو می رفتيم که دوباره سرھنگ ارتش
دستور آتش داد .
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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 .
به خود نگـاه کـردم و دﯾـدم دسـت ھـا و لباسـم خـونی شـده اسـت  ،مـات و مبھـوت بـه اﯾـن
صحنه ھا نگاه می کردم  ،قادر به ھيچ حرکتی نبودم و زمين گير شده بودم و تـرس و وحشـت
وجودم را فرا گرفته بود .
ﯾک دفعه صدای شعارھای مردم را شنيدم  ،دﯾدم عده ای از مردم در حالی که چـوب و چمـاق
دستشان است  ،به طرف ما می آﯾند و شعار می دھند  " :ﯾا مرگ ﯾا خمينـی  ...مـردم بروﯾـد
به بازار  ....مردم بروﯾد به بازار " ....
کمی روحيه گرفتم  ،دقت کردم و دﯾدم برادرم مھدی با عده ای از جوان ھای ھيئت مؤتلفه بـه
اﯾن طرف می آﯾند  ،مھدی مرا دﯾد  ،به طرف آمد و دست روی شانه ام گذاشت و تکـانم داد ،
گفت  " :چيه ؟  ....احمد ! چی شده ؟ " من به خودم آمدم و گفـتم  " :داداش ! ببـين اﯾنھـا را
کشته اند ! "
گفت  " :برو بابا ! کجاﯾش را دﯾده ای ؟ برو ببين جناﯾتکاران ھمين طور نعش مردم را عين بـرگ
خــزان بــر خيابــان ھــا رﯾختــه انــد و کســی نيســت آنھــا را جمــع کنــد  ،بيــا بــروﯾم جلــو  ،اﯾنجــا
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 داالن ھـای بـازار صـحنه تکـان
دھنده ای دﯾدم  ،فردی که از ناحيه ران چند تير خورده بود کنـار چھـار چرخـی در حـال نوشـتن
جمله " ﯾا مرگ ﯾا خمينی " بود .
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 داالن بـه آن داالن 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
بــا چنــد بــار زمــين خــوردن و برخاســتن موفــق بــه گذشــتن و گــاھی ھــم تيــر خــورده و شــھيد
می شد .
وجود برادرم در کنارم قوت قلب خوبی بود  ،تکرار صحنه ھا ترسم را رﯾخـت و مـرگ را در نظـرم
بی ارزش کرد  ،به بازار نوروزخان رفتيم و از پشت مسجد شاه ) امام ( بيرون آمدﯾم  ،به محض
خروج از بازار دﯾدم مردم زﯾادی آنجا ھستند  ،شروع کردﯾم به شعار دادن  " :خمينی  ،خمينی
خدا نگھدار تو  ،بميرد  ،بميرد دشمن خونخوار تو ".
نظامی ھا به اصطالح شروع کردند به درو و حسابی مـردم را زخمـی و ﯾـا شـھيد کردنـد  ،گـاز
اشک آور چشمھاﯾم را به شدت می سوزاند و اشکھاﯾم جاری بود  ،مھدی دستمال خيس کرد
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
به جھت ھای دﯾگر بروند  ،به عده ای می گوﯾند  " :بروﯾد به طرف محله جھودھا ! " و عده ای
ھم می گوﯾند " :بروﯾد به طرف چھارراه سـيروس ! " و عـده ای دﯾگـر را نيـز بـه بـازار آھنگرھـا
می خواندند .
متوجه توطئه شدم  ،در آنجا ﯾک دکه ﯾخ فروشی بود به باالی آن پرﯾدم و با اﯾن که چشـمھاﯾم
سوزش داشت و گاھی دستمال خيس را روی آن می گذاشتم  ،شـروع بـه صـحبت کـردم " :
آی مردم ! به حرف اﯾنھـا کـه نمـی شناسيدشـان گـوش ندھيـد  ،اﯾنھـا دارنـد شـما را متفـرق
می کنند  ،می خواھند اﯾنجا را خالی کنند تا نظامی ھا بياﯾند و اﯾنجا را بگيرند  ،اگر آنجا بروﯾـد
معلوم نيست که پليس نباشد  ،ھمين جا بمانيد  ،باﯾستيد  ،مقاومت کنيد و "...
ھمين طور که صحبت می کردم کسی به پاﯾم زد و گفت  " :آقا ! آقا !  ...آنجا را ! " و با دست
باالی 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
جوی افتاد  ،گوﯾا اﯾن تير را به سـمت مـن نشـانه رفتـه بودنـد  ،مـا او را برداشـتم و بـه کنـاری
کشيدﯾم .
دﯾدم که تير به سينه اش خورده و دﯾگر کارش تمام است  ،نمی توانستم او را با خـود ببـرﯾم ،
زﯾرا جنازه ھاﯾی مثل او زﯾاد بودند  ،وضع که بحرانی تر شد  ،بـه اخـوی گفـتم  " :داداش  ،بيـا
برگردﯾم تو بازار نوروزخان ".
با چند نفر دﯾگر وارد بازار شدﯾم  ،ورودی بازار خيابان بـوذر جمھـری )  ١٥خـرداد ( چنـد پلـه بـه
سمت پاﯾين دارد و در پيچ بعدی به سمت چپ دﯾوار بلندی است  ،ما با آن چند نفـر ھماھنـگ
کردﯾم که عده ای به باالی بام حجره ھا بروند و مخفـی شـوند  ،عـده ای ھـم در پـاﯾين شـعار
بدھند تا نظامی ھا تحرﯾک شوند و به اﯾن سو بياﯾند  ،و وقتی به اﯾنجـا رسـيدند  ،افـراد بـاالی
بام به روی آنھا پرﯾده و خلع سالح شان کنند .
از اﯾن رو من با چند نفر دﯾگر به باالی بام رفتـيم و آنھـا کـه در پـاﯾين بودنـد شـعار سـر دادنـد :
" خمينی  ،خمينی خدا نگھدار تو  ...عليل است  ،ذليل است دشمن خونخوار تو ".
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
آمدﯾم و به طرف بازار شيرازی ھا رفتيم و از آنجا وارد خيابان شدﯾم .
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
آجر و سنگ شروع به مقابله کردﯾم  ،در حمالت خيابانی گاه به جلو و گاه به عقب کشيده می
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 .
به طرف او دوﯾدﯾم و به کنار خيابان کشيدﯾمش  ،ماشينی نبود  ،کمی به اﯾن طرف و آن طـرف
نگاه کردﯾم  ،ماشينی را دﯾدﯾم که کنار خيابان پارک کرده بودند  ،در آن را به نحـوی بـاز کـرده و

٣٢

روشن کردﯾم  ،پيکر نيمـه جـان پسـر جـوان را داخـل آن انـداختيم و ﯾکـی از ھمراھـان او را بـه
بيمارستان سينا برد .
تا ساعت  ٣بعدازظھر درگيری به اﯾن منوال ادامه داشت  ،مـا ھنـوز شکسـت نخـورده بـودﯾم ،
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
اﯾستاده و مقاومت کرده بودﯾم  ،ولی رفته رفته آثار گرسنگی  ،تشنگی و خستگی در ما پيـدا
شد  ،ھنوز مجالی برای خواندن نماز ظھر و عصر پيدا نکـرده بـودﯾم  ،لبـاس ھاﯾمـان بـه خـاطر
انتقال مجروحين و شھدا خاکی و خونی بود .
در اﯾن بين ناگھان متوجه ورود تانکھا از طرف خيابان ری شدم  ،دو کاميون نظامی ھم نيروھای
کماندو را سر خيابان ری  ،تقاطع بـوذر جمھـری شـرقی پيـاده کردنـد  ،آنھـا بـه طـرف چھـارراه
سيروس حمله کرده و تير می انداختند  ،به اﯾن ترتيب شراﯾط برای تظاھر کنندگان بدتر شد .
ما که اوضاع را اﯾن طور دﯾـدﯾم بـا سـرعت وارد خيابـان سـيروس ) شـھيد مصـطفی خمينـی (
شدﯾم  ،کماندوھا پس از ﯾورش خود از بازار آھنگرھا بـه چھـارراه سـيروس  ،در تعقيـب مـا وارد
خيابان سيروس شدند  ،اوضاع به شدت بحرانی و وحشتناک شده بود .
نفس نفس زنان بـه سـمت خيابـان مولـوی رفتـيم  ،جمعيـت از ھـر سـو بـه سـمت پيـاده رو و
کوچه ھای فرعی می گرﯾختند  ،گاھی من از نفس می افتادم  ،ولی بـا نھيـب بـرادرم مھـدی
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 الی دست و پـای ﯾکـدﯾگر گيـر کـرده و چنـد
نفری به زمين می خوردند  ،ولی دوباره برخاسته و می دوﯾدند  ،من در حال دوﯾـدن لحظـه ای
دﯾدم که در کمر نفر مقابل من  ٣نقطه قرمز اﯾجاد شد  ،به برادرم گفتم  " :مثل اﯾـن کـه طـرف
تير خورده ھا  ،ولی دارد می دود ! " او چند قدم دﯾگر رفت  ،ولی ناگھان بـا سـر افتـاد و نقـش
زمين شد  ،من بی اختيار خم شدم تا بلندش کنم که برادرم پشت گردنم را گرفت و بلنـد کـرد
و گفت  " :احمد بدو ! وقت اﯾن کارھا نيست  ،به ھيچ کـس رحـم نمـی کننـد  ،بـدو االن از راه
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
ابوالفتح را اشغال کرده اند و ميدان شاه ) قيام ( در تصرف آنھاست .
ساعد  ٤بعدازظھر در حوالی خيابان مولوی بودﯾم  ،در آن شلوغی و بحران  ،اﯾن طور تصور می
کردﯾم که دﯾگر نھضت شکست خورده اسـت  ،ھمـه مـردم از خيابـان ھـا پراکنـده شـدند و بـه
منازل رفتند  ،ﯾواش ﯾواش نيروھای نظامی و شـھربانی تمـام خيابـان ھـا را بـه تصـرف خـود در
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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که  ٤٥دقيقه طول کشيد تا به منزل مان برسيم  ،در محله ما دﯾگر خبری از دود و آتش و باروت
نبود .
به پدر و مادر اطالع 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
حالت بھت و حيرت به ما نگاه می کردند  ،لباس ھای پاره پاره و خونی  ،سر و دست زخمی و
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 ،
بچه ھای خود را از کوچه و خيابان جمع کـرده و بـه منـازل مـی بردنـد  ،سـاعت از  ٥بعـدازظھر
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 .
در اﯾن روز بزرگ اگر چه شھادت نصيب من نشد  ،ولی آنچه از نزدﯾک دﯾـدم غيـر قابـل توصـيف
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 .
ھر چه در تأثير اﯾن واقعه بزرگ و انگيزه ھای الھـی در جوشـش آن سـخن بگـوﯾم کـم اسـت ،
ھمين بس که در اﯾن روز خدا چشم مـرا بـه بسـياری از حقـاﯾق گشـود کـه تـا پيـروزی انقـالب
اسالمی 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
راحتی عناصر خود را به بدنه دسته ھا و گروه ھا وارد کرده است و در مواقع مقتضی از ھمـين
مھره ھا برای تفرق انقالبيون 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
به تن داشتند متفرق و پراکنده می کردند تا در برابـر نظـامی ھـا ضـعيف شـوند و اﯾـن ﯾکـی از
دالﯾل شکست ظاھری آن روز بود .

)(١

_____________________
 . ١آقای احمد تأکيد می کند که اﯾن شکست برای قيام  ١٥خرداد ظاھری بود  ،سـير حـوادث پـس از اﯾـن روز بـزرگ
ثابت کرد که اﯾن واقعه پيروزی بزرگی را در دل داشت که پس از  ١٥سال ظاھر شد  ،رژﯾم طاغوت با اشـتباه خـود و
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
آن پی برده و با شيوه ھای جدﯾد و آموخته ھای بيشتر و نو در صدد مخالفت و براندازی آن برآمدند .

تشييع جنازه شيخ جواد فومنی
مرحوم آﯾت ﷲ شيخ جواد فومنی  ،از روحانيون مشھوری بود که در جنوب شھر تھران پيشـرو
حرکت ھای مبارزاتی و سياسی بود  ،او با زبان تند و صرﯾحی که داشت اباﯾی از گفتن حقاﯾق
و افشای مفاسد رژﯾم نداشت .

٣٤

به خاطر مبارزات علنی و تبليغ بی پرده و صرﯾح عليه رژﯾم شاه  ،چند بار دستگير و ﯾا بـه اداره
اطالعات شھربانی فرا خوانده شده بود  ،او به خاطر روحيـات سـازش ناپـذﯾر و خـدمات بسـيار
برای مردم مستضعف و فقير  ،در ميان عامه مردم تھران از جاﯾگاه و پاﯾگاه خوبی برخوردار بود .
رژﯾم به دليل محبوبيت اﯾن عالم بزرگ و کالن نافذش سعی مـی کـرد بـه شـدت از او مراقبـت
کند  ،سرانجام اﯾن مجاھد خستگی ناپذﯾر در شب  ٢٣ماه مبارک رمضان سـال  – ١٣٤٣شـب
قدر – به دﯾدار محبوبش شتافت .

)(١

_______________________
 . ١آقای حاج اکبر صالحی در خاطرات خود در اﯾن خصـوص مـی گوﯾـد  " :آقـای فـومنی را بـه بيمارسـتان فيروزآبـادی
انتقال می دھند و در آنجا ساواک اﯾشان را با آمپول مسموم به شـھادت مـی رسـاند  ،بعـد از رحلـت  ،جنـازه وی را
برای غسل به منزل آوردند و ھنگام غسل دادن با عرقچين ھای خونی ای کـه بـه بـدنش بـوده مواجـه مـی شـوند ،
ساواک برای اﯾن که مسئله لو نرود  ،آنھا را دزدﯾد "....
ر  .ک  ،خاطرات  ١٥خرداد  ،بازار  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی

مردم با شنيدن خبر فوت اﯾن عالم فرزانه  ،سراسر غرق در ماتم و اندوه شدند  ،تشييع جنـازه
او به ﯾک ميتينگ و راھپيماﯾی با شکوه تبدﯾل شد  ،رژﯾم شاه که پيش بينـی چنـين وضـعی را
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 ،
جنازه مطھر او را از مقابل مسجد نو مشاﯾعت کردند  ،من و برادرم مھدی ھم ماننده قطـره ای
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 .
با راھپيماﯾی جنازه را به سمت شھر ری بردﯾم  ،ساواک در طول مسير چند مرتبه سعی کـرد
تا مانع ادامه مراسم شود  ،ولی با خشم و مقاومت مردم باز پس زده شد  ،وقتی وارد خيابان
ری شدﯾم  ،مردم شروع به دادن شـعار کردنـد  " :حجـت االسـالم مـا رفـت زدار فنـا  ،واوﯾـال ،
واوﯾال ".
در ميدان شوش شخصی باالی ﯾک سطل حلب خالی  ١٨کيلوﯾی رفت و شروع به سـخنرانی
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 .
ميدان شوش بـه شـدت شـلوغ شـد  ،مشـخص شـد کـه بـين جمعيـت  ،مـأمورﯾنی بـا لبـاس
شخصی نفوذ کرده اند  ،من که ھمين طور ھمراه بـا جمعيـت مـی رفـتم و بـه شـعارھا جـواب
می گفتم  ،ناگھان دﯾدم کسی مچ دستم را گرفت و کشيد  ،نگاھی به او کردم  ،گفتم  " :که
چه کار می کنی ؟ " گفت  " :تکان نخور ! ﯾواش با من بيا عقب ! " فھميدم که مـأمور سـاواک
است .
گفتم  " :برو بابا ! اﯾن حرف ھا چيه ؟! " و با او بگو مگو کردم  ،برادرم مھدی کـه از مـن فاصـله
گرفته بود متوجه مشاجره ما شد  ،از ھمان دور پرسيد  " :احمد ! چی شده ؟" گفـتم  " :اﯾـن
ﯾارو دستم را گرفته و می گه باﯾد با من بياﯾی " !...

٣٥

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 بالفاصله مرا به سـمت جمعيـت ھـل
داد و گفت  " :برو  " !...من رد خود را در ازدحام و شلوغی مردم گم کردم و او نتوانسـت دﯾگـر
پيداﯾم کند .
در جاده شھر ری  ،سر پل سيمان به دسته ای از کماندوھا برخوردﯾم که از بيراھه آمده بودنـد
و ھمان سرھنگی که در پانزده خرداد سال  ٤٢مردم را به خاک و خون کشيد آنھـا را ھـداﯾت و
رھبری می کرد .

)(١

_________________________
 . ١سرھنگ سعيد طاھری در قيام  ١٥خرداد سال  ٤٢با افراد تحت امر خود نقش مؤثری در به خاک و خون کشيدن
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
ارتقاء ﯾافت  ،او از سال  ١٣٥٠در ستاد فرماندھی کميته مشترک ) ساواک  ،ارتـش  ،شـھربانی( ضـد خرابکـاری بـه
شکنجه و تحقيق از مبارزﯾن و مخالفين رژﯾم پرداخت  ،او از تئورﯾسين ھا و پاﯾه گذاران کميته به شمار می رود .
سرتيپ طاھری سرانجام در مرداد ماه سال  ١٣٥١به دست شھيد محمد مفيدی و شھيد محمد باقر عباسی تـرور
و به ھالکت رسيد .

با دﯾدن آنھا جنازه را زمين گذاشتيم و شروع به سينه زنی و مرثيه خـوانی کـردﯾم  ،کمانـدوھا
خواستند که از تشييع جنازه جلوگيری کنند  ،اما مردم بی اعتنا به آنھا به راه خود ادامه داده و
آنھا را ھل دادند و به کنار زدند  .سرانجام پيکر مطھر شيخ جواد فومنی در حرم عبدالعظيم )ع(
به خاک سپرده شد و مماتش چون حياتش ماﯾه برکت شد .

)(١

_________________________
 .١آﯾت ﷲ شيخ جواد فومنی حاﯾری  ،فرزند مرحـوم آﯾـت ﷲ شـيخ جعفـر در تـارﯾخ  ١٢٩١/٣/٢٢ه  .ش  ،در کـربالی
معلی و در خانواده ای اصيل و روحانی به دنيا آمد  ،او تحصيالت خود را از مکتبخانه نزد مرحوم حاج شـيخ علـی اکبـر
ناﯾينی معروف به خطاط شروع کرد  ،در ده سالگی ملبس به لباس مقدس روحانيت شد  ،او درس حوزوی )سطوح(
را نزد پدر و دﯾگر استادان و مدرسين حوزه کربال ) مدرسه بادکوبه ( گذراند  ،وی دروس خارج فقه و اصول را در نجـف
اشرف نزد آﯾت ﷲ العظمی حاج آقا ضياء الدﯾن عراقی و مرحوم آﯾت ﷲ العظمی سيد ابوالحسن اصفھانی گذرانـد و
در  ٢٥سالگی به درجه شامخ اجتھاد رسيد .
وی پس از فوت پدرش در سال  ١٣١٧ه  .ش  ،در  ٢٧سالگی بـرای نشـر احکـام اسـالم و تربيـت افـراد بـا اﯾمـان بـه
تھران آمد و فعاليت ھای دﯾنی و فرھنگی خود را دردمندانه و متعھدانه آغـاز کـرد  ،او نگرانـی ھـای خـود را بـه مـردم
منتقل می کرد و آنھا را نسبت به مسائل اجتماعی و فرھنگی آشنا می سـاخت و برنامـه ھـای رژﯾـم را افشـا مـی
کرد  ،او به تأسيس و تشکيل بنيادھای اجتمـاعی و فرھنگـی _ اسـالمی ھمـت گماشـت و بـه صـورت عملـی وارد
صحنه مبارزه و مقابله با نيات استعماری رژﯾم پھلوی شد .
برخی تشـکل ھـا و بنيادھـاﯾی کـه وی در تأسـيس و راه انـدازی آنھـا نقـش اصـلی را بـه عھـده داشـت عبارتنـد از :
تشکيل اتحادﯾه دﯾنی ) اجتماع و گروھی که به اجرای برنامه ھای اسـالمی  ،تبليغـی و فرھنگـی مـی پرداخـت ( ،
احداث مسجد نو  ،تأسيس دبستان نو ) مخصوص دوشيزگان (  ،تأسيس اولين کودکسـتان تربيـت دﯾنـی  ،تأسـيس
شرکت تعاونی " روزی ده شاھی " ) در اﯾن شرکت اعضـا و برخـی متمکنـين روزی ده شـاھی معـادل نـيم رﯾـال بـه
صندوق آن برای تأمين ھزﯾنه ھای مدرسه دخترانه و کودکستان پرداخت می کردنـد (  ،تأسـيس دبسـتان نـو ) وﯾـژه
پسران (  ،احداث مسجد نو شماره  ٢و .....

٣٦

او مجموعاً  ٤بار توسط ساواک دستگير و مورد بازجوﯾی و شکنجه قرار گرفت  ،سرانجام اﯾن شـيخ مجاھـد و نسـتوه
در اثر فشارھای روحی و جسمی بيمار شد و در نھاﯾت مقارن شب  ٢٣ماه مبارک رمضان در سال  ١٣٤٣فوت کرد .
ر  .ک  ،ستم ستيزان نستوه  ،مرکز بررسی اسناد تارﯾخی وزارت اطالعات

دستگيری مھدی احمد

)(١

پس از واقعه  ١٥خرداد  ١٣٤٢ھيئت ھـای مؤتلفـه اسـالمی بـه سـمت مبـارزه مسـلحانه روی
آوردند  .به دنبال اﯾن سياست جدﯾد در بھمن ماه سال  ١٣٤٣حسنعلی منصور
و عامل تصوﯾب الﯾحه ننگين کاپيتوالسيون

)(٣

)(٢

نخست وزﯾر

توسط چھار تن از جوانمردھای ھيئت مؤتلفـه بـه

نام ھای محمد بخاراﯾی  ،صادق امانی  ،مرتضی نيک نـژاد و رضـا صـفار ھرنـدی تـرور و اعـدام
انقالبی شد .
____________________________
 . ١مھدی احمد  ،متولد سال  ١٣١١در تھران و برادر بزرگتر احمد احمد است  ،او از اعضای اوليه ھيئت ھای مؤتلفـه
اسالمی و از گروه مسجد امين الدوله ) بازار دروازه ( بـود  ،او پـس از دسـتگيری و بـازجوﯾی از طـرف سـاواک  ،جـزء
افراد درجه دو ھيئت محسوب شد و مدت  ٥٧روز در زنـدان قـزل قلعـه و  ٦٧روز را ھـم در زنـدان مخـوف عشـرت آبـاد
گذراند  ،او ھمراه ساﯾر برادران ھمفکر و ھمرزم خود دو بار به اعتصاب غذا دست زد و سرانجام ھمـراه  ١٣نفـر دﯾگـر
به زندان عمومی قصر بند  ٣منتقل شد و در  ١٣٤٤/٥/٢١آزاد شد .
مھدی احمد که به شغل آھنگری در خيابان  ١٧شھرﯾور اشتغال داشت  ،فارغ از محدودﯾت ھای ساواک بـه مبـارزات
خود ادامه داد و در سال  ١٣٥٢پس از درگيری وحيـد الھـوتی بـا پلـيس شـھری تحـت تعقيـب سـاواک قـرار گرفـت و
متواری شد و به شھر مقدس مشھد رفت و با نام مستعار حاج علی ترقی مشغول بـه کـار شـد  ،سـاواک در سـال
 ٥٦او را شناساﯾی و دستگير کرد و به شدت تحت شکنجه قرار داد و چون اطالعات کافی از وی بـه دسـت نيـاورد او
را بعد از چند ماه آزاد کرد .
 . ٢حسنعلی منصور  ،فرزند رجب علی منصـور ) منصـور الملـک ( در سـال  ١٣٠٢در تھـران بـه دنيـا آمـد  ،او پـرورش
ﯾافته انگليسی ھا بود که بعدھا ماھيـت آمرﯾکـاﯾی ﯾافـت  ،او ليسـانس حقـوق از دانشـگاه تھـران داشـت  ،پـدر وی
فراماسون و وضعيت خودش ھم مشکوک بود  ،پيشرفت و ترقی او مدﯾون خدمات پدرش بـه خانـدان پھلـوی اسـت ،
منصور در سال  ١٣٤٠زمانی که نماﯾنده مجلس شورای ملی بود به توصيه آمرﯾکاﯾی ھـا " کـانون ترقـی " را تشـکيل
داد  ،بعدھا اﯾن کانون توسعه ﯾافت و با نام " حزب اﯾران نوﯾن " اھداف خود را دنبال کرد .
او پس از شکست دولت َعلم در مقابله با نھضت اسالمی در اواخر تيرماه سال  ١٣٤٢به عنوان رئيس دولت معرفـی
شد و در مھر ماه سال  ١٣٤٣الﯾحه ننگين کاپيتوالسيون را به تصـوﯾب نماﯾنـدگان رسـاند  ،سـرانجام در اواﯾـل بھمـن
سال  ١٣٤٣توسط اعضای ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی در مقابل مجلس شورای ملی ترور ) اعدام انقالبـی ( شـد و
به ھالکت رسيد .
 . ٣کاپيتوالسيون ) معروف به حق توحش ( قراردادھاﯾی که به موجب آن شھروندان دولتـی در قلمـرو دولـت دﯾگـر از
نظر امور حقوقی و کيفری تابع قوانين کشور خود ھستند و آن قوانين را کنسول آن دولت در محل مأمورﯾت اجرا مـی
کند  ،از اﯾن رو آن را در فارسی " حق قضاوت کنسولی " نيز گفته اند .
تصوﯾب اﯾن الﯾحه موجی از اعتراضات و خشـم مـردم و روحـانيون را پدﯾـد آورد  ،حضـرت امـام خمينـی در خصـوص آن
فرمودند  " :بسم ﷲ الرحمن الرحيم  ،انا  و انا اليه راجعون  ،من تأثرات قلبی خود را نمی توانم اظھار کنم  ،قلـب
من در فشار است ] [....ملت اﯾران را از سگ ھای آمرﯾکا پست تر کردند ! اگـر کسـی سـگ آمرﯾکـاﯾی را زﯾـر بگيـرد
بازخواست از او می کنند  ،لکن اگر شاه اﯾران ﯾک سگ آمرﯾکاﯾی را زﯾر بگيرد بازخواست می کنند و اگر چنانچـه ﯾـک
آشپز آمرﯾکاﯾی شاه اﯾران را زﯾر بگيرد  ،مرجع اﯾران را زﯾر بگيرد  ،بزرگتـر مقـام را زﯾـر بگيـرد  ،ھـيچ کـس حـق تعـرض
ندارد  ،چرا ؟ "....
سخنرانی امام خمينی )ره( در روز  ٤آبان  ، ١٣٤٣صحيفه نور  ،ج  ، ١ص  ١٤٠و ١٣٩
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بالفاصله ھر چھـار نفـر دسـتگير و پـس از مـدتی محاکمـه و بـه شـھادت رسـيدند  ،پـس از آن
دستگيری گسترده ساﯾر اعضای ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی شروع شد  ،برادر من مھدی نيز
که از بدو تأسيس از اعضای فعال ھيئت محسوب می شد  ،دستگير و روانه زندان شد .
ما از محل و مکان بازداشت او بی خبر بودﯾم  ،در نتيجه به جاھای مختلفی از جمله به ساواک
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 مشکالت 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
راننده تاکسی ای خواستم تا مرا به جاﯾی که ساواک است برسـاند  ،آنھـا ھـم حـرف مـرا بـه
ظاھر پذﯾرفتند  ،از آنھا درباره سرنوشت برادرم سؤال کردم  ،ولی آنھا جواب مشخصی به مـن
ندادند و بعد از ساعتی مرا آزاد کردند .
عالوه بر من ساﯾر خانواده ھای اعضـای ھيئـت مؤتلفـه اسـالمی در جسـتجوی زنـدانيان خـود
بودند و مدتی طول کشيد تا فھميدﯾم که آنھا در زندان عشرت آبـاد ) پادگـان ولـی عصـر عـج (
محبوس ھستند .

زنان پيشگاه در مبارزه
پس از اطالع از سرنوشت برخی از افراد مؤتلفه  ،دغدغه اصلی خانواده ھا و اعضای ھيئت که
آزاد بودند  ،رھاﯾی و خالصی افراد دربند ﯾا دست کم فراھم کردن شـراﯾط بھتـر در زنـدان بـرای
آنھا بود .
ﯾک ماه پس از شھادت چھـار تـن از عـاملين قتـل منصـور )بخـاراﯾی  ،امـانی  ،صـفار ھرنـدی و
نيک نژاد( ساﯾر اعضای ھيئت مؤتلفه با شدت گرفتن نگرانی خانواده ھا نسبت بـه سرنوشـت
زندانيان به فکر افتادند تا طرح و برنامه ای پياده کنند و مسـئولين امنيتـی رژﯾـم را تحـت فشـار
بگذارند تا گشاﯾشی در کار افراد دربند اﯾجاد شود .
از اﯾن رو پس از مشورت ھای طوالنی 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
مؤمن در گذشته با ھمدلی و پشـتيبانی از مـردان و ھمسـران خـود نقـش ارزنـده و مـؤثری در
مبارزه داشتند  ،ولی اﯾن بار خود پيش قراول شدند تا حماسه ای دﯾگر در تارﯾخ اﯾن کشور رقم
زنند .
از طــرف ھيئــت مؤتلفــه  ،مــن و حــاج محمــود شــفيق  ،بــرادر حــاج مھــدی  ،بــرای تــدارکات و
پشتيبانی اجتماع و حرکت ھای زنان انتخاب شدﯾم  ،البته اﯾن انتخاب به دليـل جـو خفقـان آن
روز به صورت رسمی اعالن نشد .
قرار شد اولين اجتماع بانوان مقابـل دفتـر نخسـت وزﯾـری باشـد  ،ابتـدا بـا خـانواده ھـا تمـاس
گرفتيم و زمان و مکان تجمع را اعالم کردﯾم  ،در ﯾکی از روزھای داغ تابستان  ١٣٤٤نزدﯾـک بـه
 ١٥٠نفر از خانم ھا در حالی که چادر به سر داشتند و عده ای ھم پوشيه و روبنده زده بودند ،

٣٨

مقابل دفتر نخست وزﯾری جمع شدند و آرام آرام تظاھراتی را شکل دادند  ،به آنھـا گفتـيم کـه
شما جلوتر از مردھا حرکت کنيد و ما با کمی فاصله از شما مراقب اوضاع ھستيم .

)(١

________________________
 . ١دليل اﯾن نوع صف آراﯾی آن بود که احتمال حمله مأمورﯾن به خانم ھـا را کـاھش مـی داد و رژﯾـم بـه خـاطر حفـظ
وجھه عمومی خود از چنين کاری احتراز می کرد  ،ھيئت مؤتلفه اسالمی توانست با اتخاذ اﯾن تاکتيـک موفـق عمـل
کند و جماعت را از حمله مأمورﯾن در امان نگه دارد .

خانم ھا مقابل دفتر نخست وزﯾـری رسـيدند  ،عـده ای از آنھـا از جملـه خـواھر شـھيد صـادق
امانی

)(١

که به حق شير زنی بود شروع به سخنرانی کرد  ،با صحبت ھای انقالبی  ،پر شـور

و داغ خواھر شھيد امانی وضعيت تحرﯾک آميز و حساس شـد  ،مـأمورﯾن در اﯾـن ھنگـام پـيش
آمدند ولی از حمله و درگيری خودداری کردند .
________________________
 .١خانم صدﯾقه امانی ھمدانی در آن زمان ﯾکی از برادرھاﯾش ) حاج صادق ( شھيد و ﯾکـی دﯾگـر ) حـاج ھاشـم ( و
نيز فرزندش اسدﷲ بادامچيان در زندان بودند .

خانم امانی اعتراضات و خواسته ھای خانواده ھا را اعالم کرد  ،ﯾکی از مأمورﯾن نيز برای احتراز
از درگيری و جمع کردن قضاﯾا شروع به صحبت کرد و وعـده داد کـه بـه اﯾـن اعتـراض ھـا توجـه
خواھد شد .
ما به آنھا ) خانم ھا ( گفتيم که فرﯾب نخورﯾد و صحنه را خالی نکنيد  ،اﯾنھا وعده است  ،حرف
است  ،من دﯾدم که برخی از خانم ھا مانند ھمسر حاج ھاشـم امـانی در حـالی کـه فرزنـدان
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 .
با تصميم ساﯾر دوستان در ھيئت مؤتلفه قرار شد حضور زنان در صحنه تا حصول به نتيجه حفظ
شود  ،از اﯾن رو در برنامه ای دﯾگر مالقات 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
نقل و انتقال خانم ھا کراﯾه شد  ،قرار شد مانند برنامه قبلی من و آقـای شـفيق بـا خـانم ھـا
ھمراه شوﯾم .
مبداء حرکت و محل توقف اتوبوس ھا در ميدان اعدام ) محمدﯾه ( بود  ،من ھمراه مادرم رحمة
ﷲ عليھا و خواھرم رأس ساعت  ٨صبح به آنجا رسيدﯾم  ،تا ساعت  ٨/٥صبح ھمـه خـانم ھـا
جمع شدند و بعد به سمت قم حرکت کردﯾم .
در شھر قم متوجه شدﯾم که ساﯾر دوستان ھيئت دورادور مراقب اوضاع ھسـتند  ،ھـر جـا کـه
وارد می شدﯾم ردپاﯾی از اقدامات و ھماھنگی ھای آنـان را مـی دﯾـدﯾم  ،بـه نحـوی کـه ھـيچ
احساس غرﯾبی و ناآشناﯾی نداشتيم .
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گاھی کسی به آرامی از کنار ما رد می شد و سالم و عليکی می کرد  ،می فھميـدﯾم کـه او
از ﯾاران مؤتلفه است که به اﯾن مأمورﯾت آمده است  ،برای ما روشن شد که حل شدن برخـی
مسائل و مشکالت و امکان مالقات با عده ای از آﯾات عظام و مراجع اعالم  ،به خاطر ارتباطـات
و ھماھنگی ھای آنھاست .
اولين بيتی که خانم ھا به آن وارد شدند  ،بيت آﯾت ﷲ شرﯾعتمداری بود  ،ابتـدا اداره کننـدگان
بيت وی گفتند  " :آقا وقت ندارند  ".گفتيم  " :آقا وقت ندارد چه صيغه ای است ؟ مـا از تھـران
آمده اﯾن تا اﯾشان را ببينيم  ،جوان ھای ما را تيرباران و شھيد کرده اند  ،شما مـی گوﯾيـد آقـا
وقت ندارد ؟ شما در خانه نشسته اﯾد  ،چه می فھميد که بر سـر مـا و جوانـان مسـلمان چـه
آمده ؟ "
پس از کلی صحبت آنھا دوباره به اندرونی رفتند و بعد از دقاﯾقی باز گشته و گفتند  " :آقا اجازه
فرمودند  ....شما بروﯾد داخل اتاق ھا  ،االن اﯾشان می آﯾد ".
ما به سمت اتاق ھا ھداﯾت شدﯾم  ،صحنه جالبی بود  ،حاضرﯾن ھمه خانم ھا و بچه ھا بودند
 ،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 .
پس از گذشت دقاﯾقی آﯾت ﷲ شرﯾعتمداری آمد  ،پس از سالم و عليـک و ادای احتـرام خـود
خــانم ھــا شــروع بــه صــحبت و تشــرﯾح و توضــيح وقــاﯾع کردنــد  ،در پاﯾــان ارائــه گــزارش  ،آقــای
شرﯾعتمداری گفت  " :خب  ،باشد با سناتور  ....تماس می گيرم و از او می خواھم که با دربار
تماس بگيرد  ،تا رسيدگی بيشتری به وضع فرزندان و شوھران تان در زندان بکنند و از شکنجه
و آزار خودداری کنند ".
تقرﯾباً اﯾن مالقات بدون نتيجه ای عملی به پاﯾان رسـيد  ،از بيـت او خـارج شـدﯾم  ،وقـت ظھـر
شده بود  ،دوستان رابط به ما اطالع دادند که به بيت آﯾت ﷲ گلپاﯾگانی بروﯾد  ،گفتيم  " :االن
وقت خوبی نيست  ،باﯾد به بچه ھا آب و غذا بدھيم  ".گفتند  " :فکر نھار نباشيد ".
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 ﷲ العظمی گلپاﯾگانی شدﯾم  ،با گفتگوﯾی مختصر بـه
اتاق خيلی بزرگ ھداﯾت شدﯾم  ،از آنجا که نزدﯾک ظھر بود  ،ھوا گرمتر شده بـود  ،بچـه ھـای
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 ،
خواھر شھيد صادق امانی در اﯾن مالقات برخاست و اﯾستاده سـخن گفـت  " :شـوھران مـا را
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 انشاءﷲ درست می شود  ،چنين
می شود  ،چنان می شود  ....تا کی ما باﯾد در سوگ از دست دادن عزﯾزانمان زانوی غم بغـل
بگيرﯾم و علما دست روی دست بگذارند .

")(١
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_________________________
 . ١آقای اسدﷲ بادامچيان در خاطرات خود می گوﯾد  .... " :مادرم ) صـدﯾقه امـانی ( در مـورد رفـتن بـه قـم و منـزل
مرحوم آﯾت ﷲ گلپاﯾگانی در جمع طالب و مردم و در محضر اﯾن مرجع ﯾک سخنرانی بسيار قـوی اﯾـراد کـرده بـود کـه
آرشيو واحد تارﯾخ شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی

ھمه را به گرﯾه انداخته بود "...

سخنان تکان دھنده خانم امانی ھمه را منقلب کرد  ،به طوری کـه اشـک از چشـم ھـا جـاری
شد  ،حضرت آﯾت ﷲ گلپاﯾگانی که تا آن لحظه صحبتی نکرده بود  ،از سخنان حماسـی خـانم
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
بيرون بروﯾم که آقا بـاز وارد اتـاق شـد و گفـت ) نقـل بـه مضـمون (  .... " :مـن مـی بيـنم چـه
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
بدون خوردن نھار خارج شوﯾم و گفت که اﯾن زن ھا و بچه ھا خسته اند و تألمات روحی دارند ،
ھمين جا بمانيد و بعد از نھار و رفع خستگی به آنچه صالح می دانيد عمل کنيد .
ما را رضاﯾت کامل قلبی و خشنودی تمام دعوت آقـا را پـذﯾرفتيم  ،سـفره غـذا گسـترده شـد و
چلوکباب برگ دلچسب و لذﯾذی خوردﯾم کـه بيشـتر لـذت و طعـم آن بـه خـاطر حضـور آﯾـت ﷲ
گلپاﯾگانی و غذای حاللی 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 .
ساعت نزدﯾک به  ٣بعدازظھر بود که از بيت معظم آﯾت ﷲ گلپاﯾگانی خارج شـدﯾم و بـه حضـور
علمای دﯾگر رفتيم و پس از ﯾک اقدام کامل تبليغی به تھـران بـاز گشـتيم و بـه حضـور آﯾـت ﷲ
خوانساری رسيدﯾم .
ھيئت ھای مؤتلفه اسـالمی

)(١

توانسـت پـس از اعـدام انقالبـی منصـور و دسـتگير و شـھيد

شدن عده ای از ﯾاران خود با چنين اقداماتی روح و حيات را در پيکره اندﯾشه ھـا و آرمـان ھـای
خود حفظ کند .
__________________________
 . ١ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی از ائتالف ھيئت مسجد امـين الدولـه ) بـازار دروازه (  ،ھيئـت مسـجد شـيخ علـی و
ھيئت اصفھانی ھا در سال  ١٣٤٢پدﯾد آمد  ،اﯾن ھيئت ھا قبل از سال  ٤٢در جرﯾانات انجمن ھای اﯾـالتی و والﯾتـی
و رفراندوم قالبی شاه در  ١٣٤١/١١/٦به صورت پراکنده فعاليت می کردند  ،بسياری از اعضای اوليه اﯾن ھيئت ھا از
ﯾــاران و ھمفکــران شــھيد نــواب صــفوی و جمعيــت فــداﯾيان اســالم بودنــد  ،در مرامنامــه مؤتلفــه ) جمعيــت مؤتلفــه
اسالمی ( آمده است راھی را که انتخاب کرده اﯾد برای :
.١

بھتر شناختن تعاليم حيات بخش اسالم و وظاﯾف فردی و اجتماعی که ھر فرد مسلمان به عده دارد .

.٢

بھتر شناساندن آن به دﯾگران

.٣

بھتر عمل کردن به آن

.٤

انتخاب کردن راھی روشن و عملی برای به وجـود آوردن ﯾـک جامعـه نمونـه اسـالمی کـه در عـين پـاکی ،
برنده و متحرک و فعال باشد  .ر  .ک  _ ١ ،ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی _ اسدﷲ بادامچيان  ،علی بناﯾی
 _ ٢آشناﯾی با جمعيت ھای مؤتلفه اسالمی _ اسدﷲ بادامچيان

٤١

" عرصه ھای جدﯾد "

دعوتی آشنا ولی پنھان
پس از دﯾدار با حضرت امام )ره( و اطالع از نظر اﯾشان نسبت به فعاليت ھای انجمـن حجتيـه ،
به طور عملی از آن کناره گيری کردم  .با اﯾن حال در اﯾـن انجمـن بـا افـرادی ماننـد آقـای سـيد
محمد مير محمد صادقی  ،جواد منصوری  ،حسين صادقی  ،ھادی شمس حائری و  ....آشـنا
شدم که ھر ﯾک بعدھا به گونه ای در مسير مبارزه قرار گرفتند .
برخی از آنھا افراد نخبه  ،نابغه  ،خالص و بسيار پاکی بودند  .در اﯾن ميان ارتبـاط و دوسـتی ام
با آقای سيد محمد مير محمد صادقی

)(١

خاص و عميق تر بود  .غالب گفتگوھا و مباحث مـا را

موضوعاتی مانند بی عدالتی ھای جامعه  ،ظلم رژﯾم پھلوی  ،قيام  ١٥خرداد  ،نحوه مبارزه بـا
رژﯾم و ظلم ستيزی و  ....تشکيل می داد .
___________________________
 .١سيد محمد مير محمد صادقی  ،فرزند مجتبی متولد  ١٣٢٥از اصفھان بود  ،وی در خانواده ای متوسط به دنيا آمـد
و تحصيالت ابتداﯾی را در اصفھان به پاﯾان رساند  .در سال  ١٣٣٧با خانواده خود به تھران آمدنـد و در سـال ھـای ٤٢
_  ١٣٤٠با شروع نھضت امام و با مطالعه کتب سيد قطب با مفاھيم سياسی و اسالمی آشنا شد .
تا قبل از  ١٥خرداد  ٤٢عالوه بر گذراندن دوره تحصيلی متوسطه  ،در جلسات انجمـن حجتيـه شـرکت مـی کـرد و بـا
وجود مخالفت ھای انجمن با فعاليت ھای سياسی در جلسات و گفتگوھای سياسی حضور می ﯾافت و به عضوﯾت
حزب ملل اسالمی نيز در آمده بود .
پس از قيام  ١٥خرداد کامال ً از انجمن کناره گيری نمو و به جذب جوانان انقالبی و مسـلمان بـه حـزب ملـل اسـالمی
ھمت گماشت  ،مير محمد صادقی پس از کشف حزب ھمراه رھبـر و سـاﯾر اعضـای آن دسـتگير شـد  .او در دادگـاه
بدوی به  ١٥سال زندان و در دادگاه تجدﯾد نظر به زندان ابد محکوم شد .
اما در سال  ١٣٤٦مصادف با تاجگذاری شاه و به دليل فشاری که آﯾـت ﷲ حکـيم بـرای آزادی زنـدانيان مسـلمان بـه
رژﯾم وارد کرد  ،کليه افراد محکوم به زندان ابد  ،زنـدان شـان بـه  ١٥سـال تقليـل ﯾافـت  .او در فـروردﯾن سـال  ٤٧بـه
زندان شھربانی بيرجند تبعيد شد و در خرداد  ٤٨باز به تھران منتقل شد .
او در سال  ٥٢آزاد و بالفاصله به دانشگاه ) مدرسه عالی برنامه رﯾزی و کاربرد کـامپيوتر ( راه ﯾافـت و در سـال ١٣٥٥
تحصيالت خود را در رشته آناليز سيستم ھا به پاﯾان رساند و در سال  ٥٦به دوره فوق ليسانس راه ﯾافت .
او پس از پيروزی انقالب اسالمی مسـئوليت ھـاﯾی ماننـد وزارت کـار  ،معاونـت وزﯾـر کشـاورزی  ،مسـئول شـيالت ،
سرپرستی شرکت سرماﯾه گذاری شاھد وابسته به بنياد شھيد را به عھده داشت .

در اواسط زمستان سال  ١٣٤٣روزی آقای مير محمد صادقی از من خواست کـه بـرای صـحبت
به مسجد جعفری بروﯾم  ،در آنجا ابتدا وضو گرفته و نماز خواندﯾم  .چون ماه رمضان بود دﯾگر به
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
مطلبی را بگوﯾد  ،ولی طفره می رود و دو دل است  .وقتی صحبتش به لزوم مبارزه منسجم و
ﯾکپارچه تحت رھبری ﯾک تشکيالت کارآمد رسيد  ،گفت  " :احمد ! امروز می خواھم مطلبی را
به تو بگوﯾم  ،ولی شرطی دارد " .
پرسيدم  " :چه شرطی ؟ "

٤٢

گفت  " :به شرط اﯾن که چه آن را قبول کنی و چه نکنی  ،تا آخر عمرت بـا ھـيچ کـس حرفـی
نزنی  " .از گوشه دﯾگر مسجد قرآنی آورد و جلو من گرفت و گفت  " :بگو بـه اﯾـن قـرآن قسـم
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
ذھنم به سمت کارھا و سوابق دوستی مان رفت و با نھيبی شک را از خود دور کردم و قسـم
خوردم .
پس از آن آقای مير محمد صادقی درباره تشکيالتی مخفی به نام حزب ملل اسالمی و اھداف
آرمان ھا  ،اعتقادات و بينش آن صحبت کرد  .در حالی که سراپا گوش بودم بـا دقـت مطالـب را
به ذھن می سپردم و سعی می کردم با داشته ھای خود آن را تجزﯾه و تحليل کنم .
عالقمندی و اشتياق من موجب شد تا او حتی درباره اساسنامه و مرامنامه حزب ھم صـحبت
کند  ،او به طور خالصه از نحوه عضوگيری و مراحل مختلف حزب ملـل اسـالمی صـحبت کـرد و
مدام تأکيد می کرد که اﯾنھا ھمه محرمانه است .
از مطالب مير محمد صادقی بوی تازگی می شنيدم و آن را خيلی باب طبع و روحيات خود می
دﯾدم  ،ولی با اﯾن حال برای عضو شدن از او وقت بيشتری برای تأمل و فکر کردن خواستم  .با
صحبت ھای داخل مسجد روحيه خوبی داشتم و تمام ساعات آن روز ذھـنم مشـغول مباحـث
مربوط به حزب ملل اسالمی بود .
بعد از نماز مغرب و عشاء بدون اﯾن که افطار کنم به منزل ﯾک روحانی به نام ناظم الشرﯾعه

)(١

واقع در خيابان شـاپور ) وحـدت اسـالمی ( رفـتم تـا بـراﯾم در خصـوص پيوسـتن بـه حـزب ملـل
اسالمی استخاره کند .
_________________________
 . ١حجت االسالم و المسلمين آقای ناظم الشرﯾعه  ،فردی متدﯾن و منصف به مکارم اخالق و اھل حال بـود  ،مـردم
برای سؤال ھای شرعی و دﯾنی کسب تفأل و استخاره به او مراجعه می کردند  ،او نيز در حل مسـائل و مشـکالت
مردم و راھنماﯾی آنھا در زندگی کوشش فراوانی می کرد .

روال آقای ناظم الشرﯾعه اﯾن بود که درخواست ھا را جمع مـی کـرد و گوﯾـا ھنگـام نمـاز شـب
استخاره می کرد  ،به مـن گفـت  " :بنـوﯾس  " .مـن ھـم روی تکـه کاغـذی چنـين نوشـتم " :
حضرت آﯾت ﷲ ناظم الشرﯾعه شما از طرف اﯾنجانب وکيل ھستيد که در موضوع حياتی ای که
در نظر اﯾنجانب است استخاره کنيد  " .در آخر آن ھم نوشتم " ارادتمند احمد " و امضا کردم .
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
پيروزی است  ،در آﯾنده به مقامات رفيع خواھيـد رسـيد  " .او گفـت کـه آﯾـه مربوطـه در سـوره
ﯾوسف بود .
من با توجه به استخاره و نيز با توجه به سرگذشت حضرت ﯾوسف )ع( ) حرمان  ،تبعيد  ،زندان
و در نھاﯾت نصرت و پيروزی ( با خوشحالی زاﯾد الوصفی از منزل وی خارج شدم .

٤٣

پس از چند روز با دﯾدن آقای مير محمد صادقی برای حضور و عضـوﯾت در حـزب ملـل اسـالمی
اعالم آمادگی کردم  ،او از من خواست که برای بار دوم قسم ﯾاد کـنم  .پـس از گـرفتن وضـو و
دعا و نجوا با خدا  ،قسم خوردم تا پاﯾان راه به حزب وفـادار بمـانم و اسـرار و مطالـب آن را نـزد
خود محرمانه و به صورت ﯾک راز نگھدارم و از آرمان ھای حزب دفاع کنم .

)(١

 . ١آقای سيد محمد مير محمد صادقی در خاطرات خود می گوﯾد  ....:داستان دعوت از آقـای احمـد احمـد بـه حـزب
خيلی جالب است  ...ما وقتی از دﯾدار با امام )ره( از قم به تھران باز گشتيم مدتی بعد من آقـای احمـد احمـد را بـه
حزب دعوت کردم  .تا آن موقع با ھم اعالميه پخش می کردﯾم  ،ﯾعنی ﯾکی از کسانی که ما اعالميه ھا را از او مـی
گرفتيم آقای احمد بود  ....با وجود اﯾن کـه مـن بـا او دوسـت بـودم  ،امـا ھميشـه احتيـاط مـی کـردم  ،زﯾـرا اوال ً بـا او
اختالف سنی داشتم ثانياً با توجه به ارتباطاتی که او از طرﯾق خوﯾش با ھيئت مؤتلفه داشت ﯾعنی ممکن بود از ﯾک
طرف غرور و از طرفی دﯾگر آن ارتباطات منجر بشـود کـه نپـذﯾرد  .ولـی پـس از آن جلسـه ) دﯾـدار بـا امـام ( موقعيـت
خيلی خوبی پيش آمد و نشستيم با او صحبت و به حزب دعوتش کردﯾم  ،آقای احمد احمـد ھـم پذﯾرفتنـد و در واقـع
آرشيو واحد تارﯾخ شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی

ﯾکی از اعضای حزب شدند .

من برای پيوستن به حزب ملل اسالمی 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
مطلع نکردم و با توکل به خدا پای در عرصه جدﯾد مبارزاتی گذاشتم .

ھمگام و ھمراه با حزب ملل اسالمی
بعد از پذﯾرش رسمی من در تشکيالت حزب ملل اسالمی

)(١

در جلساتی مخفی حضـور پيـدا

کردم  .سه جلسه اول فقط در حضور آقای مير محمد صادقی و در منزل ﯾا مسـجد برگـزار مـی
شد  ،او در اﯾن نشست ھا درباره ارتباطات تشکيالتی و جاﯾگاه مـن در اﯾـن تشـکيالت صـحبت
کرد .
______________________
 .١حزب ملل اسالمی  ،سازمان و تشکيالتی سياسی بود که مرامی فکری و انقالبی داشت و از مشی مسـلحانه
برخودار بود  .اولين جلسه کميته مرکزی حزب در اسفند سـال  ١٣٤٠بـه رھبـری آقـای سـيد محمـد کـاظم موسـوی
بجنوردی تشکيل شد  .اساس و برنامه کار حزب بر محور اﯾجاد حکومت اسـالمی اسـتوار و برنامـه ھـاﯾش در عرصـه
ھای اقتصادی  ،قضاﯾی  ،فرھنگی و سياست خارجی در  ٦٥ماده مدون شده بود .
روش کار و برنامه عملی تحقق اصول و نيل به اھداف  ،بـر قيـام مسـلحانه و درگيـری نظـامی بـا رژﯾـم پھلـوی بـود .
فعاليت تشکيالتی حزب به سه مرحله تقسيم شده بود  _ ١ :مرحله ازدﯾاد و تعليم ) رشـد کمـی و آمـوزش ( _ ٢ ،
مرحله استعداد ) آمادگی رزمی (  _ ٣ ،مرحله ظھور ) مبارزه علنـی ( کـه دارای سـه مرتبـه بـود  :مرتبـه اول اعـالم
موجودﯾت حزب و دعوت مردم به مبارزه مسلحانه علنی  ،مرحله دوم ارعاب و عمليات تخرﯾبی در دستگاه ھای مھـم
دولتی از قبيل مجلس  ،وزارتخانه ھا و مراکز دولتی  ،مرحلـه سـوم  ،آغـاز مبـارزه مسـلحانه تمـام عيـار تـا پيـروزی و
برقراری حکومت اسالمی .
حزب دارای ماھنامه ای به نام " خلق " و پرچمی سرخ با ستاره ای  ٨پر در داخل ﯾـک داﯾـره سـفيد بـود  ،در نمـودار
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
خود دو واحد داشت و ھر واحد با دو مدرسه در ارتباط بود و آخراالمر در ھر مدرسه چند کالس حزبی وجود داشت .
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رھبر حزب سيد محمد کاظم موسوی بجنوردی و دبير آن حسن حامد عزﯾـزی و مسـئول امـور مـالی آن سـيد محمـد
سيد محمودی قمی ) طباطباﯾی ( بود  ،گفتنی است در حکومت اسالمی که مـد نظـر حـزب ملـل اسـالمی بـود دو
مجلس  ،مجلس بزرگان ) مجتھدﯾن عادل ( و مجلس مردم ) نماﯾندگان انتخابی مردم ( پيش بينی شده بود .

در ھمين جا بود که فھميدم فقط می توانم با ﯾک نفر باال دست خود آشنا باشـم و نيـز باﯾـد در
کالس ھای حزبی در حوزه ای که براﯾم تعيين می شد شرکت کنم  .بعد از جلسات اوليه وارد
کالس ھای حزبی شدم .
وظيفه من در اﯾن مرحله شرکت در کالس و کسب آموزش ھای تشکيالتی الزم بود  ،عالوه بر
آن می باﯾست افراد صالح  ،مطمئن و دارای انگيزه ھای مبـارزاتی را بـه حـزب بـرای تحقيـق و
جذب معرفی می کردم .
در حزب ھر ﯾک از اعضا با شماره ای چھار رقمی شناخته می شدند  ،وقتی برای اولين مرتبه
اﯾن شماره به من داده شد در ذھن خود چنين پنداشتم کـه حـزب دارای چنـد ھـزار نفـر عضـو
است که اﯾن شماره به من رسيده است  .ھمين شماره چھـار رقمـی و تصـور وجـود جمعيـت
چند ھزار نفری دلگرمی و انگيزه خوبی برای ادامه فعاليت ھا و حضور در جلسات  ،کالس ھا و
سخنرانی ھا بود .
در کالس ھای حزب  ،از اصول  ،برنامه ھا و مرام حزب و اھدافی که در پی آن است و نيز نـوع
حکومت مورد نظر و پارلمان اسالمی سخن گفته می شد  .نشرﯾه خلق

)(١

تنھا ارگان رسمی

حزب بود که در صدر مطالعات من قـرار داشـت و بـيش از  ٢٤سـاعت اجـازه نگـه داشـتن آن را
نداشتم و پس از اﯾن مھلت آن را به حزب برمی گرداندم تا عضو دﯾگری از آن استفاده کند .
________________________
 . ١ماھنامه خلق ارگان رسمی حزب ملل اسالمی بود که توسـط کميتـه مرکـزی تنظـيم و بـه واحـدھا و شـاخه ھـا
ارائه می شد  ،اولين شماره اﯾن ماھنامه در بھمن سال  ١٣٤٣منتشر و تا  ٩شـماره ادامـه ﯾافـت  .در اﯾـن ماھنامـه
مطالب در جھت تقوﯾت افکار انقالبی و اسالمی و نيز توجيه مشی مسلحانه تنظـيم مـی شـد  ،در آن مقـاالتی نيـز
درباره مبارزات ساﯾر ملل و حکومت ھای مشابه دﯾده می شد .

عالوه بر آن کتاب ھای مھندس مھدی بازرگان و دکتر ﯾدﷲ سبحانی را ھم مطالعه می کردم ،
از دﯾگر مسائلی که به ما آموزش داده می شد اصول مخفی کاری  ،نحوه عضوگيری و انضـباط
سازمانی بود  ،در بعضی از کالس ھا نيز برخی نوشته ھا  ،مقاالت و تحليل ھای نشرﯾه خلق
به بحث و نظر گذاشته می شد  .فرمانده واحد ما در حزب سيد محمد مير محمد صادقی بود و
با دﯾگر اعضای ساﯾر کالس ھا چون جواد منصوری و ھادی شمس حائری

)(١

در ارتباط بودم .

___________________________
 .١ھادی شمس حائری فرزند روحانی معروف ھمدان شيخ تقـی ) علـی ( زنجـانی در سـال  ١٣٢٢متولـد شـد او از
سنين نوجوانی با مسائل سياسی آشنا شد  ،وی مدت کوتاھی در انجمـن حجتيـه بـه فعاليـت پرداخـت و در سـال
 ١٣٤٣جذب حزب ملل اسالمی شد و پس از دستگيری به  ٤سال زندان محکوم شد .
او در سال  ١٣٤٦از زندان آزاد شد و به عضوﯾت حزب ﷲ در آمد و پـس از ادغـام حـزب ﷲ در سـازمان مجاھـدﯾن وی
نيز در سال  ١٣٥٠جذب سازمان شد  ،به دنبال انحـراف سـازمان در سـال  ، ٥٤تغييـر اﯾـدئولوژی داد و مارکسيسـت
شد  .ﯾک سال بعد در اثر کنترل تلفن توسط ساواک دستگير و به زندان اوﯾن منتقل شد  ،در آستانه پيـروزی انقـالب
اسالمی از زندان آزاد شد و به فعاليت خود در سازمان مجاھدﯾن ) منـافقين ( ادامـه داد و روﯾـاروی انقـالب اسـالمی
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قرار گرفت و در سال  ١٣٦٠به دستور سازمان از اﯾران خارج شد  ،او در سال ھای بعـد بـه رده ھـای بـاالی سـازمان
رسيد  ،وی در سال  ١٣٧٠به دنبال بروز اختالف با سازمان از آن جدا شـد  ،وی اکنـون در کشـور ھلنـد زنـدگی مـی
کند .

با گذشت چند ماه من رابط بين دو کالس از کالس ھای حزب شدم  ،رفتـه رفتـه عالقـه ام بـه
حزب و کارھای تشکيالتی بيشتر شد  ،به خاطر اعتقاد شدﯾدی که به حزب داشـتم قسـمتی
از حقــوق )  ٤٥٠تومــان ( معلمــی را بــه آنھــا مــی دادم و معتقــد بــودم بــا ھمــين کمــک ھــا و
فعاليت ھا حزب می تواند سرﯾع تر به اھدافش برسد .
به اﯾن ترتيب تمام زندگی ام در آن مقطع سنی و شور جوانی تحت الشعاع مسائل حزب بود ،
سعی می کردم ھر کاری که انجام می دھم و ھر جا که می روم مصـالح و منـافع حـزب را در
نظر بگيرم .
به خاطر دارم که در شھرﯾور سال  ٤٤ﯾک ما قبل از کشف حزب  ،برای کاری شخصی به جنوب
کشور ﯾعنـی بنـدرعباس رفـتم  ،در اﯾـن فرصـت بـه دسـت آمـده راھھـای ورود و خـروج شـھر ،
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 انقالبـی و مبـارزاتی
بودند نيز شناساﯾی کردم  ،آن قدر در اﯾن کار دقيق شدم که شاﯾد کار اصلی ام تحت الشـعاع
اﯾن بررسی ھا قرار گرفت .
حزب ملل اسالمی و فعاليت ھا و تالش 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
عميق بود به طوری کـه اغلـب افـراد آن پـس از آزادی از زنـدان ھمچنـان در راه مبـارزه بـا رژﯾـم
طاغوت باقی ماندند و حتی حرکت ھای نو و تازه ای را ھداﯾت و رھبری کردند .

ازدواج " نه " دستگيری " آری "
شغل معلمی و حضور بين بچه ھا از عالﯾق شخصـی مـن بـود  ،از اﯾـن رو حضـور و فعاليـت در
عرصه ھای سياسی مانعی برای حفظ اﯾن عالقه نبود  .من در چنـد مدرسـه بـه تعلـيم ورزش
مشغول بودم و با معلمين و دانش آموزان زﯾادی ارتباط داشتم .
الزم بود که در اﯾن مناسبات به عنوان ﯾک فرد مسلمان و معتقد  ،شـعائر و ظـواھر اسـالمی را
حفظ کنم  ،اﯾن امر نوعی تبليغ مثبت برای اسالم بود  ،در فضاﯾی کـه فسـق و فجـور و فسـاد
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
اما در مواجھه با من تا حدود زﯾادی رعاﯾت ظواھر و شعائر را می کردند .
در اﯾن ميان خانم معلمی در مدرسه حق شناس بود که خيلی به من احتـرام مـی گذاشـت و
خود را خيلی منطبق با آرا و نظرھای من می دانست  .روزی نزد من آمد و پيشنھاد ازدواج داد
از پيشنھاد او جا خورده و تعجب کردم  ،زﯾرا در فرھنگ کشور ما چنين تقاضاﯾی غير معمول بود
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
قبولی بود  .برخورد او ھميشه با من توأم با احترام زﯾاد بود و از وقار و متانـت خاصـی برخـوردار
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
 ،او اعتقاد داشت که باﯾد عروسش را خودش انتخاب کند  ،عروسی که تنھا خانـه دار باشـد و
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
بياﯾم  ،ولی او اصرار داشت که حتماً با خانواده به خواسـتگاری او بـروم  ،لـذا بـا مـادرم بيشـتر
صحبت کردم تا اﯾن که او را راضی به اﯾن وصلت کردم .
روز  ٢٤مھر بود من تـا سـاعت ﯾـک بعـدازظھر نوبـت کـاری داشـتم  ،پـس از پاﯾـان سـاعت کـار
ھمکاران از من خواستند که نھار نزد آنھا بمـانم  ،ولـی نپـذﯾرفتم و از آنھـا خـداحافظی کـردم ،
خانم معلم مزبور گفت که می خواھد قسمتی از مسير را ھمراه من بياﯾد  ،با ھـم از مدرسـه
خارج شده و سوار اتوبوس شدﯾم .
او به من گفت  " :باالخره چه کار می کنی ؟ آﯾا تکليف مرا مشخص می کنی ؟ "
به او گفتم  " :مادرم را راضی کرده ام و فردا برای خواستگاری به منزل تان خواھيم آمد " .
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 !....
ابتدا به منزل رفتم  ،دﯾدم کسی خانه نيست  ،ﯾادم افتاد که مـادر و خـواھرم بـرای شـرکت در
جشن عروسی ﯾکی از بستگان به شھرستان رفتـه انـد  ،مسـتقيم بـه طـرف مغـازه آھنگـری
برادرم در خيابان شھباز )  ١٧شھرﯾور ( رفتم  ،حاج مھـدی حـدود دو مـاه بـود کـه از زنـدان آزاد
شده بود .
وارد مغازه شدم و پس از سالم و عليک در گوشه ای از مغازه نشستم  ،حاج مھدی پرسـيد :
" داداش نھار خوردی ؟ " گفتم  " :نه  " .گفت  " :صبر کن  ،االن کارم تمـام مـی شـود بـا ھـم
می روﯾم نھار می خورﯾم " .
ده دقيقه بعد ناگھان سه ماشين جلو در مغازه نگه داشتند و بعد چنـد نفـر مسـلح از آن خـارج
شدند و به مغازه آمدند  ،با خود گفتم که ببين دوباره ما آمدﯾم داداش را ببينيم باز برای خودش
دردسر درست کرده است .
پرسيدند  " :مھدی احمد کدام تان ھستيد ؟ " برادرم گفت  " :منم ".
پرسيدند  " :اﯾن کيه ؟ " گفت  " :برادرم احمد است  " .با اﯾن جواب چشـمان آنھـا گـرد شـد و
شاﯾد جا خوردند  ،ﯾکی از آنھا کمی از ما فاصله گرفت و شـروع کـرد بـه صـحبت کـردن بـا بـی
سيم  ....سوژه را ﯾافتيم و االن نزدش ھستيم " ....
بعد رو به ما کرد و گفت  " :بلند شوﯾد و با ما بياﯾيد " .
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برادرم گفت  " :به کجا ؟ ما ھنوز نھار نخورده اﯾم  " .گفتند  " :زﯾاد طول نمی کشـد  ،ﯾـک ربـع
دﯾگر بر می گردﯾد " .
حاج مھدی رفت و کتش را برداشت که راھی شود  ،آنھا خطاب به من گفتند  " :بلند شو  ،تو
ھم بيا " .
گفتم  " :با من چه کار دارﯾد ؟ من که کاری نکرده ام  .ﯾک معلم ھم بيشتر نيسـتم و االن ھـم
از مدرسه آمده ام تا برادرم را ببينم " .
باالخره آنھا مرا نيز با خود بردند و من غافل از ھمه جا فکر می کردم که کارھای برادرم مرا ھم
به دردسر انداخته است  .ما را به طرف اطالعات شھربانی  ،ساختمانی در مقابـل وزارت امـور
خارج بردند  ،نرسيده به آنجا چشم ھای ما را بستند و پس از ورود به ساختمان باز کردند .
بعد ما را داخل اتاقی زندانی کردند  ،من در حالت بھـت و تعجـب بـه سـر مـی بـردم و بـا خـود
می گفتم که خداﯾا ! اﯾن داداش ما باز چه کاری کرده که پـای مـن ھـم گيـر افتـاده اسـت  .دو
ساعتی را با اﯾن افکار گذراندم  ،بعد مأموری آمد و به برادرم گفت که می خواھنـد خانـه مـا را
بازرسی کنند  ،حاج مھدی که بيشتر از من تجربـه داشـت  ،گفـت  " :حتمـاً حکـم دادسـتانی
دارﯾد ؟ "
مأمور گفت  " :شما نگران حکم نباشيد " .
او خارج شد و پس از دقاﯾقی سرگردی به نام " صفاکيش " داخل اتـاق شـد و خطـاب بـه مـن
گفت  " :بلند شو تا بروﯾم خانه تان را بگردﯾم " .
من که از اصل واقعه بی خبر بودم گفتم  " :آقا جان  ،اگر او ) برادرم ( کـاری کـرده بـه مـن چـه
ارتباطی دارد ؟ " افسر گفت  " :ارتباطش بعداً معلوم می شود  ".من خيلی گيج و منـگ بـودم
و از کار آنھا سر در نمی آوردم .
باالخره آنھا مرا با خود بردند  ،بين راه و داخل ماشين از من سؤال کردند  " :باالخره می گوﯾی
که چه کار کرده ای ؟ " سؤاالت آنھا براﯾم مبھم بود  ،نمی دانستم که اصال ً کارھای برادرم بـه
من چه ربطی دارد ؟
وضعيت عجيبی بود  ،گفتم  " :آخر اﯾن برادر ما ھميشه از اﯾن جور کارھـا مـی کنـد  ،گيـر ھـم
می افتد ولی بعد از  ١٠ﯾا  ١٥روز آزادش می کنند و می آﯾد و اﯾن ارتباطی به مـن نـدارد  " .تـا
آن لحظه به واقع می پنداشتم کـه مـن بـی جھـت بازداشـت شـده ام و ھمـه چيـز مربـوط بـه
کارھای برادرم است .
مأمورﯾن از جواب ھای من خسته شده بودند  ،ﯾکی می گفت  " :نه  ،مثـل اﯾـن کـه اﯾـن ﯾـارو
نمی خواھد حزب بزند  " .دﯾگری می گفت  " :نـه بابـا  ،بـه حـرفش مـی آورﯾـم  " .آن دﯾگـری
می گفت  " :خودش حرف می زند  ....بچه خوبی است  " .خالصه مرا با اﯾن جمالت گوشـه و
کناﯾه دار خود کالفه کرده بودند .
اصرار آنھا در حرف کشيدن از من حدس ھاﯾی را در من تقوﯾت کرد  ،حدس می زدم که شـاﯾد
اﯾن دستگيری به خاطر سفر اخيرم به بندرعباس و مالقات و ارتباط با بعضی افراد است  .وقتی
به خانه رسيدﯾم با کليدی که ھمراه داشتم در منزل را باز کردم و آنھا وارد شدند .
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مطمئن بودم که چيزی نخواھند ﯾافت  ،زﯾرا در آنجـا جـز چنـد کتـاب از مھنـدس بازرگـان و دکتـر
سحابی چيز دﯾگری نداشتم  ،حدود  ١٦جلد کتاب از قفسه کتـاب ھـا بيـرون کشـيدند و جمـع
کردند تا با خود ببرند  ،به اعتراض گفتم  " :اﯾن کتاب ھا که فروشش آزاد است ! "
گفتند  " :پس اﯾنھا مال توست ! " تقرﯾباً ھمه جا را گشتند و جز ھمين کتاب ھـا بـه مطلـب و
چيز دﯾگری دست نيافتند  ،از جستجو منصرف شـدند  ،ﯾکـی از آنھـا پرسـيد  " :ببيـنم روزنامـه
خلق کجاست ؟ "
با اﯾن سؤال شوکه شدم  ،جا خوردم و ضربان قلبم بيشتر شد  ،فھميدم که اوضاع از چه قـرار
است  ،با ھمان حالت تحير گفتم  " :روزنامه خ...لق " خلق نمی دانم چيه ! " بـا اﯾـن جـواب و
آن حالت آنھا شروع کردند به ناسزاگوﯾی .
وقتی کمی به خود آمدم  ،افکارم را جمع و جور و متمرکز کردم  ،فھميدم که اﯾن دستگيری نه
به خاطر برادرم  ،بلکه به خاطر عضوﯾت و ارتباط با حزب ملل اسالمی است و برادرم بی تقصير
است .
در اﯾن مدت به تنھا چيزی که فکر نمی کـردم حـزب ملـل اسـالمی بـود  ،زﯾـرا بـه خـاطر نحـوه
ارتباطات  ،سازماندھی و تشکيالت حزب  ،اصال ً اندﯾشه لو رفتن حزب را به مخيله ام راه نمـی
دادم  .قسمت ھا و سوگندھاﯾی که در حفظ اسرار حزب ﯾاد کرده بودم به خاطرم آمد .
از ھمان لحظه بنا را بر اﯾن گذاشتم کـه از ابتـدا ھمـه چيـز را انکـار کـنم  ،فکـر مـی کـردم اگـر
حساسيتی نسبت به گفته ھای آنان نشان دھم باﯾد زنجيروار ھمه چيـز را بگـوﯾم  ،در نتيجـه
ھر چه درباره روزنامه خلق و خواندن و ﯾـا نخوانـدن آن سـؤال کردنـد خـود را بـی اطـالع نشـان
دادم .
در اﯾن بين پدرم از راه رسيد و پرسيد  " :چه خبر است ؟ " سرگرد صفاکيش گفت  " :حاج آقـا
چند بار به شما گفتيم که بچه ھاﯾت را نصيحت کن  ،نکردی  ،اﯾن ﯾکی ھم گرفتار شد  ".پدرم
گفت  " :ما که نمی توانستيم نصحيت کنيم  ،اگر شما مـی توانيـد ببرﯾـد نصـحيت کنيـد " .
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پس از اﯾن گفتگو به سمت شھربانی بازگشتيم  .من با خودم کلنجار می رفتم که چه اتفـاقی
افتاده و اﯾنھا چه چيزھاﯾی درباره حزب می دانند ؟ در بين راه در دل با خدا نجوا می کـردم کـه
قضيه عمق نداشته باشد .
______________________
 . ١مرحوم حسـين احمـد کـه از فعاليـت فرزنـدانش بـی اطـالع بـود و نمـی دانسـت کـه حرکـت ھـا و فعاليـت ھـای
پسرانش در راستای مبارزه با رژﯾم طاغوت است  ،موضع اعتراض آميز نسبت به رفتارھای فرزندانش داشته اسـت ،
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
برادرم در اﯾن مدت با آنھـا وارد مـذاکره شـده و فھميـده بـود کـه مشـکل از طـرف مـن اسـت .
ســاعتی بعــد بــه بــرادرم مــی گوﯾنــد کــه آزاد اســت و بــرود و او مــی پرســد  " :داداشــم چــه
می شود ؟ " به او می گوﯾند  " :او حاال حاالھا اﯾنجا مھمان است  ،شما بروﯾد " .
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حاج مھدی با قيافه حق به جانب می گوﯾد  " :او جوان است  ،نمی داند کاری نکرده و اگر ھم
اشتباھی مرتکـب شـده از سـر جـوانی بـوده و قصـدی نداشـته اسـت  " .بـه او مـی گوﯾنـد :
" برادرت کاری کرده که حتی تو ھم خبر نداری  ،حاال برو بعداً می فرستيم که بياﯾد ".
حاج مھدی وقتی به وخامت اوضاع پی می برد  ،بر حسب تجربه نزد استوار پاسبانی می رود
و ﯾک اسکناس  ٥٠تومانی به او می دھد و می گوﯾد  " :از اﯾن پول  ٣٠تومان برای خودت بردار
و بقيه را ھم برای برادرم خرج کن  ".استوار تحت تأثير اﯾن سخاوت برادرم قرار می گيرد و مـی
گوﯾد  " :حاج آقا  ،ھر روز چند نفر مثل داداش تو که جوان ھستند می آورند اﯾنجا  .ھنوز معلوم
نيست موضوع چيه  ،می گوﯾند اﯾنھا می خواستند جنگ مسلحانه کنند ".
حاج مھدی می فھمد از طرفی قضيه خيلی بيخ دارد و از طـرف دﯾگـر بـه دليـل وضـعيت سـری
بودن تشکيالت حزب ملل اسالمی و ارتباطات بين افراد نمی دانسته که چه کاری باﯾد بکند تـا
اطالعات بيشتری به دست آورد  .ھمين قدر استنباط می کند کـه پـای ﯾـک گـروه و تشـکيالت
مسلحانه در ميان است .
ساعت حدود  ٥بعدازظھر مرا به اتاق دﯾگری بردنـد  ،در آنجـا صـدای دلخـراش جيـغ و فرﯾـاد بـه
گوش می رسـيد و موجـب مـی شـد کـه رشـته افکـارم از ھـم گسـيخته شـود  ،البتـه بعـدھا
فھميدم که اﯾن صداھا نواری بيش نبود که برای ارعاب دستگير شدگان استفاده می کردند .
باالخره آن روز شب شد  ،مأموری را صدا زدم و گفتم که می خواھم نماز بخوانم  ،او بـا تنـدی
دشنام داد و گفت  " :شما که می خواستيد مملکت را از بين ببرﯾـد  ،نمـاز ھـم مـی خوانيـد !
نماز کمرت را بشکند !  ".اعتناﯾی به ناسزاھای او نکردم و پرسـيدم  " :سـرکار قبلـه بـه کـدام
طرف است ؟ " او با عصبانيت جھتی را نشان داد .
به دستشوﯾی رفـتم و وضـو گـرفتم و بعـد نمـازم را خوانـدم  ،بالفاصـله پـس از نمـاز مـرا بـرای
بازجوﯾی به اتاق دﯾگری بردند  ،در آنجا سه نفر بودند  ،بازجو در مقابلم و دو نفر ھم در طرفينم
نشستند و با قدرت مچ ھای دستم را گرفتند  .بازجو ھر چه پرسيد سکوت کردم .
او از روزنامه خلق پرسيد  ،خودم را به بيراھه زدم و گفتم  " :خلق که واژه ای برای کمونيست
ھاست  ".گفت  " :آره  ،شما از کمونيست ھا بدتر ھستيد  ".بعد چند سيلی به صـورتم زد ،
از دوستانم و ارتباطاتم پرسيد و من سکوت کردم .
از من خواست که حرف بزنم و راستش را بگوﯾم  ،گفتم  " :ھيچی برای گفتن نـدارم  " .بـازجو
از من عصبانی و نااميد شده بود  ،می گفـت  " :ﯾـا ﷲ حـرف بـزن  ،بگـو  ....اعتـراف کـن ! " و
مدام با دست و لگد مرا می زد و چون دو نفـر دﯾگـر دسـت ھـاﯾم را گرفتـه بودنـد ھـيچ عکـس
العملی نمی توانستم نشـان بـدھم  .بـازجو بـا قسـاوت و نـامردی تمـام مـرا مـی زد  ،بعـدھا
فھميدم که نام او نيک طبع
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است  ،ضربات دست و سيلی ھای او خيلی سنگين بود و من

درد زﯾادی کشيدم و چشمانم تيره و تار می شد .
_________________________
 . ١بيژن نيک طبع افسر و بازجوی فعال و خشن اطالعات شـھربانی بـود کـه در شـکنجه و آزار و اذﯾـت زنـدانيان بـی
رحمانه عمل می کرد  ،او معروف به شکنجه گر جنسی بود  ،وی از سال  ١٣٥١اقدامات وحشيانه خـود را در کميتـه
مشترک ضد خرابکاری دنبال کرد و سرانجام در سـال  ١٣٥٣بـر اثـر انفجـار اتـومبيلش توسـط گـروه فـدائيان خلـق بـه
ھالکت رسيد .
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حدود ساعت  ١١شب در حالی که ھنوز در تحير و ابھام به سر می بردم ناگھان از در نيمه باز
دﯾدم که آقای مير محمد صادقی رد شد  .چشمان او را بسته بودند و مأموری ھمراھش بـود ،
با دﯾدن وی خيالم راحت شد که دﯾگر وضع بدتر از اﯾن نخواھد شد  ،زﯾرا دﯾگر نيازی نيست من
مسئول باالتر از خود را لو دھم و قسم خود را بشکنم .
مأمورﯾن انتظار داشتند من با دﯾدن اﯾن صحنه فکر کنم که ھمه چيز تمام شـده و بـه مطالـب و
مسائل خود اعتراف کنم  ،ولی اﯾن امر نتيجه معکوس داشت  ،زﯾرا من در حرف نزدن  ،سکوت
و اعتراف نکردن مصمم تر شدم .
به اﯾن می اندﯾشيدم که خب حاال من ﯾک قدم جلوتر ھستم  ،در حزب آموزش داده بودنـد کـه
در صورت دستگيری به ھيچ وجه نمی توان مسئول رده باالی خود را لو دھی و تنھـا در صـورت
تشدﯾد فشار و شکنجه فـراوان و پـس از گذشـت  ٢٤ﯾـا  ٤٨سـاعت مجـاز بـه اعتـراف نـام زﯾـر
دستت ھستی .
بازجوﯾی ادامه ﯾافت  ،گاھی صدای جيغ و نعره و التماس ھـاﯾی کـه حکاﯾـت از شـکنجه ھـای
وحشتناک می کرد به گوش می رسيد  :فرﯾادھاﯾی توأم بـا جمـالت منقطـع  .... " :آی  ،غلـط
کردم  ....خوردم  ....چشم می گوﯾم  ....ببخشيد  ....نمی دانستم  ...نوکرتانم  ....ھمـه چيـز
را می گوﯾم  ....من به شاه وفادارم و " ....
گاھی صدای ضربات کتک و خرد شدن استخوان ھا  ،فضای اتاق را پر مـی کـرد  ،البتـه بعـدھا
مشخص شد که صدای نوار بوده است تا روحيه بچه ھا را تضـعيف کننـد  ،بعـد از مـدتی جـواد
منصوری و ھادی شمس حائری را نيز به آنجا آوردند  ،آنھـا از ھـم حـوزه ای ھـای مـن بودنـد و
گوﯾا ﯾک روز زودتر از من دستگير شده بودند .
حائری در مواجھه با من گفت  " :احمد ! ھمـه را گرفتـه انـد  ،بيخـودی کتـک نخـور و مقاومـت
نکن ! " گفته و خبر حائری مبنی بر دستگيری ساﯾر اعضا مرا تکان داد  ،بازجوﯾی ادامه ﯾافت ،
آن شب مرا چند بار بردند و آوردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند  ،ولی ھر چه کتکم می زدند
سکوت می کردم .
ﯾک مرتبه نيـک طبـع معلـون ضـمن فحاشـی بـه مـن گفـت  " :آخـر بيـا نگـاه کـن ! اﯾنھـا ھمـه
نوشته ھای رفقای تو است  ،بيا ببين ! اﯾنھا ھمه دست خط ھای آنھاست  ،تـو چـرا بيخـودی
کتک می خوری ؟ " بعد رو کرد به مأمور و گفت  " :ولش کنيد  ،نمی خواھد که بگوﯾد  ،خـب
نگوﯾد  ،ھمين خودداری جرمش را بيشتر می کند " .
برگه ھای بازجوﯾی را نشانم دادند که در آن برخی افراد به عضوﯾت خود اعتراف کرده بودند من
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
پس از سه روز بازجوﯾی من نيز بـه اعتبـار گفتـه و سـخن شـمس حـائری و رؤﯾـت برگـه ھـای
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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مبتدی بودند ابتدا با وعده و وعيد و موعظه کار خـود را شـروع مـی کردنـد و بعـد صـحبت ھـا و
سخنان ﯾکنواختی برای به حرف در آوردن زندانی طرح می کردند  ،از قبيل :
" اصال ً تو که برای خودت شخصيتی ھستی  ،در اﯾن مملکت معلمی و شغل آبرومندی داری ،
ماھی  ٥٠٠تومان حقوق می گيری  ،چرا فرﯾب خورده ای و به اﯾـن کارھـا کشـيده شـده ای ،
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
شوی  ،به جای اﯾن کارھا بيا برو کالس روخوانی قرآن و " ...
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
ندارد و ما ھمه چيز را می دانيم و  ....نيز بر من کارساز نبود .
آنھا وقتی از کار خود نتيجه ای نمی گرفتند مرا با مشت و لگد می زدند و گاھی ھم کمربند بر
بدنم می نواختند و می خواستند با زور وادار به اعترافم کنند  ،ولـی نتيجـه ای نمـی گرفتنـد .
تنھا چيزی که از من به دست آوردند اعترافم بر عضوﯾت بود .

)(١

_______________________
 . ١از اواخر سال  ١٣٥٠پس از شکل گيری کميته مشترک ضد خرابکاری  ،با دوره ھای آموزشی که مأمورﯾن کميتـه
و ساواک در سازمان سيا و موساد و اﯾنتلجنت سروﯾس ) (MI.٦طی کردند  ،بازجوﯾی ھا شکل علمی تری بـه خـود
گرفت و شکنجه ھا با ابزار و تکنولوژی جدﯾد چون آپولو صورت می گرفت .

ھر چه روزھای بيشتری سپری می شد افراد بيشتری از حزب ملل اسـالمی را دسـتگير مـی
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 ؟
ھنوز نمی دانستم و در ابھام به سر می بردم .

کشف حزب ملل اسالمی
در روزھای اول بازداشت ما نمی توانستيم به وضوح علت کشف حزب ملل اسالمی را درﯾابيم
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
خاصی داشت و دنبال گسترش حزب بود و از خود فعاليـت چشـمگيری نشـان مـی داد  .او در
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 که به تارﯾکی شب بر می خورد برای استفاده از وقت وارد ﯾک خانقاه مـی شـود  ،او تـا دﯾـر
وقت در آنجا می ماند و ھنگام خروج کامال ً تصادفی مورد سوءظن مأمورﯾن شھربانی قرار می
گيرد و در ﯾک تعقيب و گرﯾز سرانجام دستگير می شود .

٥٢

او با خود کيفی به ھمراه داشت که گوﯾا حاوی اساسنامه  ،مرامنامه و نشرﯾه خلق بود  ،آقای
صنوبری با اﯾن که ھنگام فرار آن را به طرف خانه ﯾا باغی پرتاب می کند  ،ولی مأمورﯾن پس از
جستجوی کوتاھی آن را می ﯾابند .
صنوبری را به کالنتری منطقه می برند  ،محتوای کيف برای مأمورﯾن مشکوک به نظر می آﯾد ،
از اﯾن رو ضد اطالعات 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
جواب می دھد  " :مکتوم است  " .سرانجام مأمورﯾن با به کار بستن ترفندھای مختلف به نام
آقــای ســيد محمــد ميــر محمــد صــادقی  ،مســئول بــاالتر وی  ،دســت مــی ﯾابنــد .

)(١

او نيــز

شناساﯾی و پس از ساعاتی دستگير می شـود  ،از اﯾـن طرﯾـق نيـز بـه آقـای سـيد محمـودی
طباطباﯾی

)(٢

می رسند .

________________________
 . ١آقای محمد باقر صنوبری در بخشی از خاطرات خود بيان مـی دارد  .... " :شـب جمعـه مورخـه  ١٣٤٤/٧/٢٠چنـد
جزوه درسی و مدارک حزبی از جمله مرامنامه حـزب و ماھنامـه خلـق را در کيـف سـياه رنـگ خـود جـا دادم  ،آنھـا را
بــرای دعــوت از دو تــن از بــرادران مــورد اعتمــادم مــی خواســتم  ،آنھــا در شــرف تحليــف و عضــوﯾت رســمی در حــزب
بودند ....
ساعت  ٢ﯾا  ٣بعد از نيمه شب بود که از خانقاه بيرون آمدم  ...نزدﯾک آرامگاه رضاشاه ملعـون کـه رسـيدم بـا دو نفـر
افسر و مأمور شھربانی مواجه شدم  ،آنھا سؤاالتی کردند و من جواب گفتم  .از محتـوای داخـل کيـف سـؤال کردنـد
گفتم کتاب و دفاتر من است  ،کيف را از من گرفتند که داخـل آن را بازدﯾـد کننـد و مـن در کمـال خونسـردی اﯾسـتاده
بودم و با آنھا صحبت می کردم و در باطن فکر می کردم وظيفه من در اﯾن موقع چيست ؟ اگـر االن مـدارک حزبـی را
ببينند و از وجود حزب مخفی ما باخبر شوند من چه کار کنم ؟ ....
چند لحظه فکر کردم  ،من متعھدم که نگذارم کسی از وجود اﯾن نشرﯾات و مدارک آگاه شود  ...تنھا راه حلی کـه بـه
ذھنم رسيد اﯾن بود که کيف را به سرعت قاپ زده و فـرار کـنم  .چنـين کـردم و گـرﯾختم و آنھـا بـا سـر و صـدا دنبـالم
دوﯾدند  .دو نفر از مقابل می آمدند و وقتی صدای اﯾست را شنيدند با فرض اﯾن که خالف کاری را دﯾـده انـد راه را بـر
من بسته و حمله کردند  ،من با چاالکی از دسـت آنھـا گرﯾختـه و کيـف را بـا نھاﯾـت زوری کـه داشـتم بـه طـرف بـام
ساختمان مجاور پرت کردم تا شاﯾد مفقود و ﯾا موقتاً از دسترس آنھا خارج شود ....
به دوﯾدن ادامه داده و به سمت باغات و مزارع رفتم  ،ولی مأمورﯾن به من رسيدند و مرا دستگير نمودند  ....و بعـد از
جستجو کردند و از ساختمان مجاور کيف را ﯾافتند  ....مرا به کالنتری برده و در زﯾر زمين کالنتری به شـدت کتـک زده
و اھانت کردند تا اعتراف کنم  ،ولی من تنھا گفتم  " :مکتوم است " .دوسـتان آقـای محمـد بـاقر صـنوبری بعـدھا بـه
شوخی به وی لقب کاشف حزب را دادند و جمله معروف " مکتوم است " او را به مزاح در طول مدت زنـدان و بعـد آن
در ادبيات گفتاری خود به کار می بردند .
 . ٢مرحــوم ســيد محمــد ســيد محمــودی قمــی ) طباطبــاﯾی ( فرزنــد حجــت االســالم و المســلمين حــاج مصــطفی
طباطباﯾی فردی متدﯾن و با صالبت بود که به خاطر عضوﯾت در کميتـه مرکـزی حـزب ملـل اسـالمی پـس از شـکنجه
فراوان در پس از گذر از دادگاه ھای بدوی و تجدﯾد نظر به زندان ابد محکوم شد و حدود  ١٤سال در زندان به سر بـرد
و با پيروزی انقالب اسالمی ھمراه رھبر حزب ملل اسالمی ) سيد محمـد کـاظم بجنـوردی ( و ابوالقاسـم سـرحدی
زاده آزاد شد .
او پس از آزادی نيز با تمام وجود  ،خالصانه و بی ادعا به اﯾران و اسالم و تحکيم انقالب خدمت نمـود  ،او ھيچگـاه بـه
دنبال نام و نان نبود و در کارھاﯾش رضاﯾت حق تعالی را مد نظر داشت  ،از اﯾن رو به سوی مسـئوليت و مقـام نرفـت
و تنھا به فعاليت در ﯾک تعاونی برای خـدمت بـه محرومـان پرداخـت  .او سـرانجام در سـال  ١٣٦٧در  ٤٤سـالگی دار
فانی را وداع گفت .

٥٣

مأمورﯾن ضد اطالعات 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 .
چندﯾن مرتبه با دادن اسامی و آدرس ھای غلـط موجـب تـأخير سـاواک در وصـول بـه اطالعـات
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
فرضی داشته ھر چه منتظر می شوند خبری نمی شود  ،مـأمورﯾن کـه متوجـه فرﯾـب زﯾرکانـه
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
طبق آموزش ھای حزب و اندﯾشه خود مطمئن می شود که تا کنون حزب بـه خطـر مزبـور پـی
برده و مکان و دفتر مرکزی حزب را تخليه کرده است آدرس آنجا را به ضد اطالعات می

دھد(١).

______________________
 . ١آدرس دفتر مرکزی حزب ملل اسالمی  :خيابان ری  ،خيابان صفاری بود .

ولی متأسفانه وقتی مأمورﯾن و آقای سيد محمودی به دفتر مرکزی حزب می رسند بـا حسـن
حامد عزﯾزی

)(١

و وساﯾل و اسباب بسـته بنـدی شـده حـزب مواجـه مـی شـوند  ،آقـای سـيد

محمودی با مشاھده اﯾن صحنه به شدت ﯾکه می خورد  ،عزﯾزی پس از دسـتگيری و مقـداری
شکنجه تمام رمزھا و کدھای تشکيالت را گشود و در اختيار اطالعات شھربانی قـرار داد  .اﯾـن
سرآغاز دستگيری گسترده اعضای حزب ملل اسالمی بود .
________________________
 .١حسن حامد عزﯾزی  ،دبير حزب ملل اسالمی بود  ،او پـس از دسـتگيری پـس از کمـی شـکنجه تمـامی اسـناد ،
مدارک  ،کدھا و اسامی اعضا را در اختيار اطالعات شھربانی قرار داد  ،او فردی ضعيف الجثه و تحت تأثير افکار رھبـر
حزب بود  .در زندان فقط در امر عبادی ھمراه با ساﯾر زنـدانيان بـود  ،او فـردی آرام و سـاکت بـود و دخـالتی در سـاﯾر
امور نداشت  ،پس از آزادی تماﯾلی به فعاليت ھای سياسی از خود نشان نداد و به زندگی روزمره خـوﯾش مشـغول
شد .

رھبر و عده ای از اعضای حزب با وقوف به خطر پيش آمده به کوه ھای شـاه آبـاد پنـاه بردنـد ،
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 .
سرانجام ھمه را به جز دو نفر  ،مرحوم ناصر نراقی و محمد مولوی عربشاھی دستگير کردند ،
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 .

٥٤

زندان موقت شھربانی
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 .
اتاق من پنجره ای مشرف به حياط زندان داشت  ،پاسبان ھای زندان بسيار بد خلق و بد زبان
بودند  ،چنان با ما برخورد می کردند که گوﯾی با حيوان وحشی و درنده خوﯾی طرف ھسـتند .
مثال ً وقتی غذا می آوردند از شيشه درﯾچه در به داخل اتاق نگاه می کردند و منتظر بودند کـه
زندانی از در فاصله بگيرد و بعد ﯾواش در را باز می کردند و ظرف غذا را پشت در می گذاشـتند
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
چه چيزی احتياج داری ؟ گفتم  " :پيژامه می خواھم ولی پولش را ندارم بدھم  " .او گفت کـه
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 .
کيفيت غذاھا بسيار بد بود  ،تقرﯾباً ھر روز آش و جمعه ھا آبگوشت به زندانيان می دادنـد  ،در
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
حرکــت قاشــق بــه زﯾــر کاســه رفــت  ،قاشــق را دوبــاره گردانــدم و دﯾــدم از ميــان ســياھی آن
کرک ھای سفيدی نماﯾان است  ،کمی که دقت کردم دﯾدم از اﯾن سوسک ھای بـزرگ اسـت
که به اصطالح به آن " روضه خوان " می گفتند  ،در آش له شده بود  ،حالم به ھم خورد .
در روزھــای بعــد مــرا بــا  ٩نفــر در اتــاق بزرگتــری زنــدانی کردنــد  ،مــن ھــيچ ﯾــک از آنھــا را
نمی شناختم  ،ولی چھره ھاﯾی جوان و اسالمی داشتند  ،چند روزی که گذشت اجازه دادند
که با دوستان و خانواده مان مالقات کنيم .
اولين نفری که به مالقات من آمد ﯾکی از ھمکارانم بود  ،او خبـر داد کـه مدرسـه حـق شـناس
پرونده مرا در اختيار اطالعات شھربانی قرار داده است و نيز خبر داد که آن خـانم معلـم خيلـی
بی تابی و گرﯾه می کند  ،گفتم  " :به او بگو که به پای من ننشيند و منتظر من نباشـد  ،مـن
حاال حاالھا زندان ھستم  ،بھتر است با فرد دﯾگری ازدواج کند " .
بعد از آن روز مالقات وضعيت غذاﯾی زندان تغيير کرد و بھتر شد  ،شراﯾط ھم کمی سھل شد و
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 اسالمی ھستيم  ،اما از حوزه ھا
و شاخه ھای مختلف .
ھر ﯾک به خاطر رازداری و فضای نامطمئن صحبتی در اﯾن خصوص نمی کردﯾم  ،با درﯾافت اﯾـن
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
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برداشته و حتی درھای اتاق ھا را روی ما باز می گذاشتند  ،به اﯾن ترتيب افراد می توانسـتند
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 سؤاالتی برای مان مطرح شد  ،از جمله اﯾن که اصال ً اﯾنجا آمـده اﯾـم بـرای
چه ؟ و حاال که آمده اﯾم وظيفه ما چيست ؟ چه کار باﯾد بکنيم ؟ آﯾا با آمدن به زندان ھمه چيز
تمام شد ؟ اشتباه حزب ﯾا ما در کجا بود ؟ و اﯾن سؤاالت ما را به فکر وا داشت .
به اﯾن نتيجه رسيدﯾم کـه قبـل از پـرداختن بـه سـازندگی جامعـه الزم اسـت کـه ابتـدا خـود را
ساخته باشيم  ،دﯾدﯾم که زندان فرصت خوبی برای خودسازی است  ،دوستان کار را با گفـتن
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 کـالس تفسـير قـرآن از طـرف حجـت االسـالم و المسـلمين
محمد جواد حجتی کرمانی برقرار شد  ،ما با عالقه زاﯾـد الوصـفی در آن شـرکت مـی کـردﯾم ،
آقای عباس آقا زمانی ) ابوشرﯾف ( تمام آﯾات جھـاد را در قـرآن جمـع آوری و در اختيـار مـا مـی
گذاشت و ما در فرصت ھای مناسب به حفظ و فراگيری آن می پرداختيم .
زحمات آقای محمد جواد حجتی کرمانی
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در زنـدان شـھربانی و بعـد از آن حقيقتـاً سـتودنی

است  ،تالش ھا و تبليغات وی در آشناﯾی بيشتر و عميق ما با معارف اسالمی سھم بسزاﯾی
داشت و توانست روحيات ما را در بيدادگاه ھای رژﯾم تقوﯾت کند .
________________________
 . ١حجت االسالم و المسلمين محمد جواد حجتی کرمانی فرزند عبدالحسن در سال  ١٣١١در خـانواده ای روحـانی
در کرمان متولد شد  ،از کودکی به فراگيـری علـوم اسـالمی ھمـت گماشـت و در جـوانی ملـبس بـه لبـاس مقـدس
روحانيت شد  .ذھن او از ھمان کودکی و جوانی به ظلم ھا و ستم ھای رژﯾم شاه و عوامـل آن حسـاس بـود  .او در
سال  ١٣٣٠به قم عزﯾمت نمود و از محضر آﯾات عظام اسالم بھـره بـرد  ،در سـال ھـای  ١٣٤٠و  ١٣٤١در کرمـان بـه
سازماندھی جوانان  ،تشکيل جلسات وعظ و سـخنرانی  ،نشـر جـزوات و کتـب سـودمند در راه آشـناﯾی جوانـان بـا
فرھنگ اسالم مبادرت کرد  ،او بـرای مقابلـه بـا تبليغـات مسـيحيت در کرمـان بـا اسـقف بـزرگ مسـيحی و کشـيش
کليسای کرمان به بحث و مناظره پرداخت و در ھمـين رابطـه کتـاب جلـوه مسـيح را تـأليف و منتشـر کـرد  .در بھمـن
سال  ١٣٤٣پس از ترور حسنعلی منصور به دست شھيد محمد بخاراﯾی در مسجد جامع تھران سـخنرانی کـرد و در
پی آن دستگير و چند ماه زندانی شد  ،او پس از آزادی از زندان در سال  ٤٤به عضوﯾت حزب ملل اسالمی در آمـد و
به دنبال کشف حزب به ھمراه  ٥٥نفر دﯾگر دستگير شد و پس از محاکمه در دادگاه ھای بدوی و تجدﯾد نظر نظـامی
به  ١٠سال زندان محکوم شد  .دفاعيات آقای حجتـی کرمـانی در بيـدادگاه ھـای رژﯾـم از دفاعيـات کـم نظيـر و مثـال
زدنــی و از بــرگ ھــای زرﯾــن تــارﯾخ انقــالب اســالمی اســت  ،دوران محکوميــت را در زنــدان ھــای موقــت شــھربانی ،
جمشيدﯾه  ،کميته مشترک ضد خرابکاری  ،قصر  ،اوﯾن  ،برازجان و کرمان سپری کرد و در پـاﯾيز سـال  ٥٤آزاد شـد و
به فعاليت انقالبی خود ادامه داد  .او در مدت  ١٠سال زندان خود منشأ خدمات زﯾادی برای زنـدانيان بـود و توانسـت
افراد زﯾادی را با قرآن انس دھد و از سقوط آنھا به دامان مارکسيسم جلوگيری کند  ،وی در سال  ٥٦بـه خـاطر اﯾـراد
سخنرانی در مراسم چھلمين روز شھادت مرحوم آﯾت ﷲ حاج آقا مصـطفی خمينـی در مسـجد اعظـم قـم و قرائـت
قطعنامه  ١٤ماده ای بار دﯾگر دستگير و به اﯾرانشھر تبعيد شده و در آنجا چند ماه در کنار حضرت آﯾـت ﷲ خامنـه ای
که اﯾشان ھم در آنجا در تبعيد بودند بسر برد و در فروردﯾن  ٥٧از اﯾرانشھر به سنندج و مدتی بعد به جيرفـت منتقـل
شـد  .او پـس از واقعـه خـونين  ١٧شـھرﯾور  ٥٧بازداشـت و مــدتی در زنـدان کميتـه مشـترک زنـدانی شـد  ،حجتـی
کرمانی در آستانه پيروزی انقالب اسالمی به کرمان بازگشت و ھمگام با مردم به پا خواسته کرمـان بـه مبـارزه خـود
ادامه داد  .او پس از پيروزی انقالب اسالمی نخستين امام جمعه کرمان بود  ،در سال  ٥٨به ھمـراه شـھيد بـاھنر از
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سوی مردم کرمان به نماﯾندگی مجلس خبرگـان برگزﯾـده شـد  ،ﯾـک سـال بعـد بـه عنـوان نماﯾنـده مـردم تھـران وارد
مجلس شورای اسالمی شد  ،او بعد از اﯾن دوره به مست مشاور فرھنگی رئيس جمھور در دوره رﯾاسـت جمھـوری
آﯾت ﷲ خامنه ای برگزﯾده شد  .وی اکنون با مرکز داﯾرة المعارف بـزرگ اسـالمی اﯾـران  ،دفتـر مطالعـات سياسـی و
بين المللی وزارت امور خارجه و روزنامه اطالعات ھمکاری دارد .

در اﯾن مدت ما تقرﯾباً وقت تلف شده ای نداشتيم و وقت ھاﯾمان با برنامه ھای مختلـف ماننـد:
ورزش  ،کالس قرآن  ،جلسات و مباحث اعتقـادی  ،اخالقـی  ،خـاطرات و  ...مـی گذشـت  .در
اﯾن فضا دوستان حزب ملل اسالمی بـه واسـطه اﯾـن شـراﯾط و برنامـه ھـا توانسـتند شـناخت
خوبی نسبت به ھم پيدا کنند  ،ھمين شناخت ھا در داخل و بيرون از زندان مبنای بسـياری از
حرکت ھای انقالبی شد .
ما به ھمين منوال نزدﯾک به سه ماه در زندان شھربانی بسر بردﯾم و برای طی دوران محاکمه
در دادگاه ھای بدوی و تجدﯾد نظر به زندان ) پادگان ( جمشيدﯾه منتقل شدﯾم .

زندان جمشيدﯾه
اواسط دی ماه تمام اعضای حزب ملل اسالمی 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 .
جمشيدﯾه دارای دو زندان ﯾکی مخصوص افسرھا و دﯾگری برای سربازھا بود  ،مـا را بـه زنـدان
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
بخاری ھا روشن بود  ،سوخت بخاری ھا در آن زمان زغال سـنگ بـود  ،از اﯾـن رو گرمـای آن بـا
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
چون لوله بخاری در حياط بود با باز شدن پنجره دود مضاعف از حياط به داخـل اتـاق مـی آمـد ،
خالصه 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 اسالمی خـودداری کـرده بـود ،
پس از چند روز از انتقال ما به زندان جمشيدﯾه و در اواﯾل بھمن ماه در سطح وسيع با اطالعات
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
دادگاه کند  ،به طرﯾقی که احساسات و عواطف عمومی جرﯾحه دار و بر ضد رژﯾـم نشـود  ،بـه
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 ،
برخــی مــا را منتســب بــه اخــوان المســلمين در مصــر و برخــی ھــم منتســب بــه شــوروی و
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کمونيست ھا کردند  ،آنھا که ما را می شناختند و از ماھيت اسالمی افراد خبر داشتند جرﯾان
حزب ملل اسالمی را الھام گرفته از جمعيت فداﯾيان اسالم و ﯾا منشعب از آن دانستند .
در اﯾن ميان موج تبليغات عليه حزب موجب نگرانی مضاعف خـانواده ھـا شـد  ،بـه ترتيبـی کـه
اغلب خانواده ھا از زنده ماندن بچه ھای خود قطع اميد کردند  ،پدرم بعدھا تعرﯾـف مـی کـرد :
" دﯾدم مقابل دکه روزنامه فروشی مردم جمع ھستند  ،جلو رفـتم اھـالی محـل ھمـه بـه مـن
نگاه می کردند  ،وقتی عکست را روی صفحه اول روزنامه دﯾدم بند دلم پاره شد و رنگ از روﯾم
پرﯾد  ،با اضطراب و ترس پيش مادرت آمدم و گفتم کـه احمـد را تيـر بـاران مـی کننـد  ،احمـد از
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 ،
مأمورﯾن و زندانبان ھای اﯾن زندان از مأمورﯾن ساواک و شھربانی نبودند  ،بلکـه از دژبـان ھـای
پادگان جمشيدﯾه بودند .
ما بعد از مدتی ارتباط خوب و محترمانه ای با آنھا ﯾافتيم و در صدد اﯾن بودند که به نحوی به ما
کمک کنند  ،تھيه و خرﯾد ماﯾحتاج زندانيان ﯾکی از اﯾـن کمـک ھـا بـود  ،حتـی در برخـی اوقـات
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
تيمار و تر و خشک می کردﯾم  ،البته اطالعـات پزشـکی آقـای محمـد پيـران
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و مھـارت او در

تزرﯾقات و پانسمان در اﯾن زمينه خيلی کارساز بود .
________________________
 . ١محمد پيران از اعضای کادر مرکزی حزب ملل اسالمی بود که ھنگام دستگيری  ،پزشکيار وظيفه بود و در پادگان
او را دستگير کرده بودند  ،او فردی بسـيار آرام و متـين بـود  ،بيشـتر اوقـاتش را صـرف ﯾـادگيری و حضـور در جلسـات
مختلف با آموزش اطالعات 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 انقالب اسالمی از زندان آزاد شد .
پيران  ،فردی با عزت نفس زﯾاد بود که با وجود سابقه  ١٣سال زندان و مبارزه عليه طاغوت بدون ھيچ ادعاﯾی دنبـال
شغل معلمی به شھرستان ھمدان رفت  ،و در سال  ١٣٧٩به عنوان نماﯾنده مردم رزن ھمـدان بـه مجلـس شـورای
اسالمی راه ﯾافت .

برنامه ھای مذھبی  ،جلسات بحث دﯾنی  ،مباحث تشکيالتی  ،کالس تفسير قرآن  ،مراسـم
دعا و مناجات در زندان جمشيدﯾه دنبال می شد و روز به روز به اعتقاد و غنای اندﯾشه و تفکر
ما می افزود .
در اﯾن نشست ھا  ،انگيزه ما برای دفاع اسالمی 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
تعيين چارچوب دفاع و رفع شبھات بسيار سازنده و کارگشا بود .
در مراسم عزاداری برای خود برنامه مرثيه سراﯾی و سينه زنی می گذاشتيم  ،در ﯾکی از اﯾن
مراسم ھيئت  ٨نفره اتاق ما سينه زنان و نوحه گوﯾان از اتاقی به اتاق دﯾگر می رفت  ،گاھی
اﯾن نوحه ھا حالت سياسی ھم پيدا می کرد  ،مانند :
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علی  ،علی  ،علی  ،علی "

اگر ز حزب مللی  ،بگو تو با صوت جلی

و دﯾگران تکرار می کردند  " :علی  ،علی  ،علی  ،علی " .
در مراسم دعای کميل شب ھای جمعه چند نفر از دوستان از جمله محسن حـاجی مھـدی ،
اکبــر صــالحمند و محمــد بــاقر صــنوبری بــا صــدای خــوش مــداحی مــی کردنــد  ،البتــه اجــرای
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
خاطر دارم که در ھمين زمينـه گـاھی دوسـتان در مواجھـه بـا مـن بـا ھمـاھنگی از قبـل و بـه
شوخی ھمخوانی می کردند :

زمين شوره زار سنبل نياره

سر احمد کچل مو در نياره

پرچم کشور در آن زمان که دارای سه رنگ سبز  ،سفيد و قرمـز و نقـش شـير و خورشـيد بـود
برای نظاميان از احترام خاصی برخوردار بود و اھانت کنندگان بـه آن بـه شـدﯾدترﯾن وجـه تنبيـه
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
خنده ام گرفت  ،پرسيدم  " :که از کجا گير آورده ای ؟ "  ،گفت  " :که از گروه ارکسـتر پادگـان
کش رفته ام ! "
برای رفتن به حمام و دستشوﯾی در زندان مقررات خاصی وجود داشت  ،گاھی در اﯾـن زمينـه
با مشکالتی مواجه مـی شـدﯾم  ،از قبيـل اﯾـن کـه بـرای رفـتن بـه حمـام باﯾـد از کوچـه ای از
مأمورﯾن می گذشتيم  ،حدود  ٥ماه به مـا داروی نظافـت ندادنـد  ،روزی مـن بـه سـروانی کـه
رئيس زندان ما و نيز رھبر گروه ارکستر پادگان بود گفتم که ما بـه دارو احتيـاج دارﯾـم  .او گفـت
که به خود تيمسار بگو  .من منتظر فرصتی بودم تا موضوع را به تيمسار خردور )تيمسار خردور
معاون دژبان مرکز اﯾران( بگوﯾم .
ﯾک روز تيمسار خردور برای بازرسی و بازدﯾد از قسمت ھـای مختلـف زنـدان آمـد  ،وقتـی وارد
حمام شد من در سر بينه مشغول کندن لباس ھاﯾم بودم  ،جلو او اﯾستادم و گفتم  " :تيمسار
ما مسلمانيم و نياز به نظافت دارﯾم  ،دستور دھيد داروی نظافت به ما بدھند " .
نمی دانم با چه لحنی اﯾن جمله را گفتم که به او خيلی برخورد  ،ناگھان سيلی محکمـی بـه
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 .
در آن لحظه عصبانيت من حدی نداشت  ،اگر لباس به تن داشتم حتماً دنبـالش مـی دوﯾـدم و
حسابش را می رسيدم  ،وارد حمام شدم  ،دوسـتان کـه عصـبانيت و برافروختگـی مـرا دﯾدنـد
علت را پرسيدند و من جرﯾان را برای آنھا گفتم .
آنھا نيز خيلی ناراحت و عصبانی شدند  ،قرار شد که بعد از حمام داخل اتاق تصميم مقتضـی
برای اﯾن جسارت تيمسار بگيرﯾم و با او برخـورد کنـيم  ،از حمـام کـه بيـرون آمـدم چنـد سـرباز
دژبان جلو مرا گرفته و با خود بردند  ،بـين راه مـی اندﯾشـيدم کـه اگـر بـا خـردور مواجـه شـدم
چگونه انتقام بگيرم .
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به اتاقی وارد شدﯾم که تيسمار خردور در آن نشسته بود  ،دو نفر سرھنگ نيـز در دو طـرف او
بودند  ،قبل از اﯾن که من حرفی بزنم  ،تيمسار گفت  " :آقای احمد احمد ! " گفتم  " :بلـه ! "
گفت  " :من اشتباه کردم  ،ﯾک لحظه عصبانی شـدم و تـو گـوش شـما زدم  ،از شـما معـذرت
می خواھم  ،خب شما ھم نباﯾد آن جمله را در مقابل جمع به من می گفتی ! "
با اﯾن جمالت تيمسار کمی از خشمم فروکش کرد  ،گفـتم  " :جنـاب تيمسـار ! جـای معـذرت
خواھی و بخشش نيست  ،بين من و شما مسئله بخشش مطرح نيست  ،ما مسلمانيم و ٥
ماه است که نظافت نکرده اﯾم  " .گفت  " :من ھم مسلمانم  ،ھمين امسال زﯾارت خانه خـدا
بودم  ،اگر نمی بخشی قصاص کن ! "
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 تالفی کنم  ،من ھم وقتی موضع نرم تيمسـار را
دﯾدم با اﯾن که باورم نمی شد در دستگاه رژﯾم کسی با اﯾن مقام و درجه چنين برخوردی کنـد
خشم و عصبانيت خود را فرو نشاندم و گفتم  " :بخشيدم " .
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 .
بين آنھا ھمھمه بود  ،آقای حجتی کرمانی جلو آمد و پرسيد  " :احمد چی شده ؟ " مـاجرا را
از لحظــه ســيلی خــوردن تــا طلــب بخشــش تيمســار خــردور ﯾــا قصــاص او توضــيح دادم  ،ھنــوز
ناراحتی در چھره بچه ھا نماﯾان بود  ،آقای حجتی کرمانی پرسيد  " :آخر چه ؟ بخشـيدی ؟ "
گفتم  " :بله  ".بعد او رو به ھمه کرد و گفت  " :احمد کار خوبی کرده  ،مسلمانی رفته آنجـا و
چنين اتفاقی افتاده است  ،درست است که اھانتی به ھمه ما شده اما وقتی که خود احمـد
بخشيده بخشش او برای ما محترم است ".
برخی از دوستان نسبت به بخشش من معترض بودند  ،اما آقای حجتی گفت  " :اثر تبليغی و
ارشادی کار احمد بيشتر است " .
برای تفرﯾح و سرگرمی بيشتر به ورزش می پرداختيم  ،ورزش از برنامه ھای ھميشگی ما بود
 ،چه به صورت انفرادی و چه جمعی  .گاھی داخل اتاق چند تشک روی ھـم مـی انـداختيم و
بعد بچه ھا را به کشتی دعوت می کردﯾم .
کسب اخبار در اﯾن زندان بيشتر از طرﯾق افرادی بود که به مالقات ما مـی آمدنـد  ،بـرای مثـال
مادرم در ﯾکی از مالقات ھا می گفـت  " :احمـد دربـاره شـما مـی گوﯾنـد کـه گـروه مسـلحانه
ھستيد و می خواستيد با شاه بجنگيد  ،اﯾن حرف ھا راست است ؟ "
به اﯾن ترتيب ما از مواضع مردم و گروه ھای بيرون از زندان نسبت به خودمان آگاه می شدﯾم ،
بعد از وقت مالقات 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
برای روزه گرفتن بھتر از زندان شھربانی بود  ،آنھا به جای نھار افطاری و به جای شام سحری
غذای گرم می دادند .
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_____________________
 . ١آقای احمد شيرﯾنی ﯾکی دﯾگر از اعضای دستگير شده حزب ملل اسالمی در اﯾن خصوص می گوﯾد  " :روزی مـا
را به صف در پادگان می بردند  ،در بغل اﯾن صف سرلشکر معصومی فرمانده وقت پادگان جمشيدﯾه و تيمسار خردور
معاون پادگان در کنار ھم راه می رفتند که معصومی به خردور گفت  :تيمسـار ! اﯾنھـا بچـه مسـلمان ھسـتند و االن
ماه رمضان است  ،مواظب باشيد به اﯾنھا سحر غذای گرم بدھند  ،اﯾن را من خودم شنيدم و بعد از آن دﯾدم که ھـم
در افطار و ھم در سحر غذای گرم به ما می دادند " .

در شب ھای ماه رمضـان چـه در شـھربانی و چـه در جمشـيدﯾه بـه ھمـت دوسـتان جلسـات
مذھبی و تفسير قرآن برقرار بود  ،بچه ھا دور ھم می نشستند و ھـر چـه از آﯾـات قـرآن .مـی
فھميدند بيان می کردند و آن را به بحث می گذاشتند .
آقای حجتی کرمانی بيشتر اﯾن جلسات را ھداﯾت می کرد  ،به ﯾـاد دارم کـه سـوره حجـرات از
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 .
در اﯾن زندان بود که موفق شدم آقای سيد محمـد کـاظم موسـوی بجنـوردی
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رھبـر حـزب را

ببينم  ،وقتی او را دﯾدم باورم نمی شد که چنين فرد جوانی تئورﯾسين و نظرﯾه پـرداز  ،رھبـر و
خط دھنده اصلی حزب باشد و با آن سن کم و جوانش چنين تشـکيالت پـر رمـز و رازی را پاﯾـه
گذاری کند  ،برای من افکار بلند و متعالی او ھميشه قابل احترام بوده و ھست .
_______________________
 . ١سيد محمد کاظم موسوی بجنوردی فرزند مرحوم آﯾت ﷲ ميرزا حسن موسوی بجنوردی و متولـد  ١٣٢١در نجـف
اشرف است  ،او پس از تحصـيالت متوسـطه بـرای کسـب علـوم دﯾنـی در نجـف اشـرف وارد حـوزه شـد  .وی در ١٤
سالگی به اتفاق چند نفر از ھمساالن خود کتابخانه ای تأسيس می کند .
در  ١٦سالگی پس از مطالعه مجموعه ای از کتاب ھای تارﯾخی  ،اجتمـاعی و سياسـی نظرﯾـه انقـالب مسـلحانه و
تشکيل حکومت اسالمی را در ذھن خود شکل می دھد و بـه دنبـال آن جلسـات آمـوزش علـوم سياسـی و تفسـير
وقاﯾع روز را بر پا می کند  ،او در سال  ١٣٣٩به اﯾران آمد و دروس حوزوی را در مدرسـه سپھسـاالر ) مدرسـه عـالی
شھيد مطھری ( پی گرفت .
موسوی بجنوردی در تھران برنامه ھای سياسی خود را با تشکيل محفل جدﯾـدی از دوسـتان پـی گرفـت و در اواخـر
ســال  ١٣٤٠نخســتين ھســته ھــای حــزب ملــل اســالمی را بــا ھــدف برانــدازی رژﯾــم ســلطنتی و تشــکيل حکومــت
اسالمی 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
می برد  ،اما پس از تعقيب ساواک در محاصره قرار گرفته و دستگير شد  ،او در دادگاه بدوی و تجدﯾد نظـر بـه اعـدام
محکوم شد  ،ولی با وساطت آﯾت ﷲ حکيم محکوميت وی با ﯾک درجه تخفيف به حبس ابد تبدﯾل شد  ،او در زنـدان
ھمواره از ھر فرصتی بـرای غنـای اندﯾشـه خـود بھـره جسـت و کتـب فلسـفی  ،سياسـی  ،اجتمـاعی و اقتصـادی
بسياری را مطالعه کرد .
بجنوردی در زندان کتاب " اقتصادنا " اثر شھيد سيد محمد باقر صدر را ترجمه کـرد  ،وی در زنـدان بـه جھـت دانـش و
اشرافی که نسبت به مسائل اسالمی و سياسی پيـدا کـرده بـود در منـاظره ھـای سـنگين بـا گـروه ھـای مختلـف
شرکت می کرد و توانست افراد زﯾادی را از انحراف به مارکسيسـم نجـات دھـد  ،وی بـا پيـروزی انقـالب اسـالمی از
زندان آزاد شد و پس از تشکيل حزب جمھوری اسالمی به عضوﯾت کميته مرکزی حزب انتخاب شد .
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موسوی بجنوردی در سال  ١٣٥٨بـا حکـم مرحـوم بازرگـان و پـس از تأﯾيـد حضـرت امـام )ره( بـه اسـتانداری اصـفھان
منصوب شد  ،پس از مدتی به اولين دوره مجلس شورای اسالمی راه ﯾافت  ،پس از اﯾن دوره  ،مرکز داﯾـرة المعـارف
بزرگ اسالمی را تأسيس کرد  ،اﯾن مرکز بزرگ علمی و تحقيقی تا کنون توانسـته اسـت ده جلـد فرھنـگ نامـه کـم
نظير منتشر کند  ،او اکنون مشاور رئيس جمھور و رئيس کتابخانه ملی اﯾران نيز ھست .

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
اﯾن روﯾه بعدھا توانست در بحث ھا و مناظره ھا بر مارکسيست ھا برتری ﯾابد .

محاکمه اعضای حزب ملل اسالمی
در اواﯾل بھمن ماه پس از  ١٠٠روز سکوت مطبوعاتی  ،رژﯾم با جار و جنجال زﯾاد و در سـطحی
وسيع اخبار کشف حزب ملل اسالمی را منتشر کرد و عکـس مـن ھـم در صـفحه اول روزنامـه
اطالعـات و کيھـان چــاپ شـد  ) .اسـناد شـماره  ١و  . ( ٢بــا غوغـا سـاالری در مطبوعــات بچـه ھــا
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
شروع کند  ،به اوج برساند و بعد به پاﯾان برد  .قرار بر اﯾن شد که ھـر کـس تنھـا از خـود دفـاع
کند و مسئوليت کارھای دﯾگری را به عھده نگيرد  ،بنابراﯾن شد که دفاعيه ھا مکتوب

باشد(١).

______________________
 . ١چند روز قبل از شروع دادگاه آقای احمد دست خطی بـه ﯾادگـار تقـدﯾم آقـای محمـد بـاقر صـنوبری مـی کنـد کـه
نشانگر نگاه و موضع او به دادگاه زندان و راه طی شده است  ) .سند شماره ( ٣

بچه ھا دفاعيه را نوشتند  ،ﯾکی از ﯾکی تندتر و شدﯾدتر  .ما کـه مـی دانسـتيم حکـم مـان بـه
اعدام نخواھد رسيد در بيان حرف ھا و نظرات مان ھيچ نوع مالحظه ای نکردﯾم  ،اﯾـن اندﯾشـه
بين بچه ھا حاکم بود که اگر در دادگاه کوتاه بياﯾند و شکست بخورند شکسـت آنھـا بـه منزلـه
شکست مسلمانان و خيانت به اسالم 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 اسالمی می گذارند باشند .
جالب اﯾن که در دادگاه مشخص شد که رژﯾم و عوامل آن بر عکس ما  ،با اﯾن خيال واھـی کـه
دستگير شدگان حرفی برای گفتن ندارند دادگاه را تشـکيل دادنـد  .بـه ھمـين خـاطر بـا حضـور
عده ای خبرنگـار نيـز موافقـت شـده بـود  ،بعـد کـه متوجـه اشـتباه خـود شـدند از حضـور آنـان
جلوگيری کرده و تنھا چند خبر سانسور شده را در مطبوعات منعکس کردند .
شانزدھم بھمن ماه سال  ١٣٤٤اولين دادگاه محاکمه  ٥٥نفر از اعضای حزب

)(١

در محل آمفی

تئاتر ) باشگاه افسران ( پادگان جمشيدﯾه به رﯾاسـت سـرتيپ  ٢تـاج الـدﯾنی و بـه دادسـتانی
سرھنگ عاطفی برگزار شد .

٦٢

___________________________
 ٥٥ .١نفر عبارت بودند از  _ ١ :سيد محمد کاظم موسوی بجنـوردی  _ ٢ ،حسـن حامـد عزﯾـزی  _ ٣ ،سـيد محمـد
سيد محمودی قمی  _ ٤ ،محمد پيران  _ ٥ ،عباسعلی مظـاھری  _ ٦ ،ابوالقاسـم سـرحدی زاده  _ ٧سـيد علـی
نور صادقی  _ ٨ ،سيد محمد مير محمد صادقی  _ ٩ ،محمد باقر عباسی  _ ١٠ ،ناصـر نراقـی  _ ١١ ،محمـد علـی
جماليان  _ ١٢ ،جواد منصوری  _ ١٣ ،محمد جواد حجتی کرمانی  _ ١٤ ،احمـد احمـد  _ ١٥ ،حميـد خـان محمـد ،
 _ ١٦احمد شـيرﯾنی  _ ١٧ ،احمـد منصـوری  _ ١٨ ،محمـد بـاقر صـنوبری  _ ١٩ ،عبـاس دوز دوزانـی  _ ٢٠ ،سـيد
فخرالدﯾن پيشواﯾی  _ ٢١ ،مرتضی حاجی  _ ٢٢ ،سيد اصغر قرﯾشی  _ ٢٣ ،حسين روان پـاک  _ ٢٤ ،سـيد جمـال
نيکو قدم  _ ٢٥ ،عباس سعيدی  _ ٢٦ ،محمد تقی شالچی  _ ٢٧ ،سيد ھادی شمس حائری  _ ٢٨ ،اکبر اورامـی
 _ ٢٩احمد تقوی  _ ٣٠ ،عباس آقا زمانی  _ ٣١ ،محمد صادق عباسی  _ ٣٢ ،محمد کاظم سيفيان  _ ٣٣ ،حسـن
طباطباﯾی  _ ٣٤ ،محسن حاجی مھدی  _ ٣٥ ،محمد حسـن ابـن الرضـا  _ ٣٦ ،ابوالحسـن فالحتـی  _ ٣٧ ،احمـد
روحی  _ ٣٨ ،علی اکبر محسن رحيم پور  _ ٣٩ ،محمد صادق رئيس داناﯾی  _ ٤٠ ،کيوان مھشـيد  _ ٤١ ،عليرضـا
سپاســی آشــتيانی  _ ٤٢ ،محســن رحــيم پــور  _ ٤٣ ،ﯾوســف رشــيدی  _ ٤٤ ،اميــر ســرحدی زاده  _ ٤٥ ،حســين
سرحدی زاده  _ ٤٦ ،رمضان سلطانی  _ ٤٧ ،رضا ابوالحسن اخوان  _ ٤٨ ،رضا اژئيان  _ ٤٩ ،علی اکبـر صـالحمند ،
 _ ٥٠داود رضــاﯾی بــزرگ  _ ٥١ ،احســان ﷲ محبــوب  _ ٥٢،محمــد حســين شــھری  _ ٥٣ ،احمــد آقــا زمــانی ،
 _ ٥٤محمد باباﯾی  _ ٥٥ ،علی اصغر رفيعی ) اھل کسب ( .

) اسناد شماره ( ٤ ، ٢ ، ١

ھمه ما را به صف وارد دادگاه کردند  ،بعد از تشرﯾفات مقدماتی به اصطالح تفھيم اتھام شـد ،
عمده اتھام وارده اقدام عليه امنيـت کشـور بـود  ،در کيفـر خواسـت بـرای  ٨نفـر کـادر مرکـزی
تقاضای اعدام شده بود و برای بقيه از  ٣تا  ١٠سال زندان در نظر گرفته بودند .
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 انقالبی و اعتقادی بود کـه بـا لحـن حماسـی
بيان می شد  ،اغلب آنان به آﯾات قـرآن کـرﯾم و احادﯾـث معصـومين )ع( اسـتناد مـی شـد و در
مطلع دفاعيه به عدم صالحيت 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 انقالبی پدﯾد آمـد بـه ھـيچ وجـه قابـل
وصف نيست  ،آنچه که تا کنون درباره آن گفته ﯾا نوشته شده است  ،خيلی ناچيزتر از واقعيتی
است که رخ داد  ،گوشه ھاﯾی از اﯾن صحنه ھای بی بدﯾل و زﯾبا را براﯾتان بيان می کنم .
دفاعيه آقای محمد جواد حجتی کرمانی از جمله محکمترﯾن و رسوا کننده ترﯾن دفاعيـه ھـاﯾی
بود که بيان شد  ،الﯾحه دفاعيه وی مشتمل بر چندﯾن صفحه بـود کـه از آﯾـات قـرآن و احادﯾـث
معصومين )ع(  ،اشعار حماسی و جمالت انقالبی تشکيل شده بود .
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
دادگاه در پاﯾان متن برآشفت و گفت  " :من اگر می توانستم می دادم اﯾن آشيخ را تير بارانش
کنند ! "
دفـاع زﯾبــا و بـزرگ ســيد کيـوان مھشــيد

)(١

در سـکوتش بــود  ،او بـه عنــوان اعتـراض بــه عــدم

صالحيت دادگاه و به رسميت نشناختن آن ھيچ نگفـت و سـکوت کـرد  ،سـکوت او از بسـياری

٦٣

فرﯾادھا و صداھا پرمعناتر بود  ،به ھمـين خـاطر محکوميـت او نسـبت بـه حضـور و فعـاليتش در
حزب خيلی بيشتر شد .
______________________
 . ١سيد کيوان مھشيد فرزند سيد اسماعيل در سال  ١٣٢٢در تھـران متولـد شـد  ،او جـوانی فعـال  ،متـدﯾن  ،اھـل
مطالعه و عبادت بود  .او در ماه ھای رجب  ،شعبان و رمضان حدود  ١٠٠روز روزه می گرفت  ،کيـوان مھشـيد ھنگـام
دستگيری دانشجوی رشته علوم بود و در دادگاه تجدﯾد نظر به  ١٠سال زندان محکوم شد .
وی عالقه زﯾادی به ﯾادگيری زبان داشت و در زندان دائم کتاب در دستش بود و با خود به اﯾـن طـرف و آن طـرف مـی
برد  ،بعدھا در زندان از مسلمانھا برﯾد و نسبت به نماز و احکام و اصول اسالمی بی اعتنا شد و گراﯾش ھـای چپـی
و مارکسيستی پيدا کرد  .او بعد از پيروزی انقالب به جرم فعاليت در کادرھای سری حـزب تـوده دسـتگير  ،زنـدانی و
بعد اعدام شد .

آقای ابوالحسن فالحتی حدود ده دقيقـه صـفحه دفاعيـه تنظـيم کـرده بـود  ،بـا شـور و حـرارت
مشغول قرائت آن بود که ناگھان ما احساس کردﯾم موضـوع بحـث عـوض شـد  .رئـيس دادگـاه
پرسيد  " :آقا جان ! مگر خودت ننوشـتی ؟ " او بـه زبـان شـمالی پاسـخ گفـت  " :چـرا خـودم
نوشتم  ،اما خط را گم کرده ام  " .که ھمه زدند زﯾر خنده و دادگاه از حالت عادی خـارج شـد و
رئيس دادگاه تذکر به سکوت داد .
خانواده محمد باقر عباسی

)(١

نيز به وکيل تسخيری مراجعه و مقداری پول پرداخته بودند تـا او

کمی غليظ تر از باقر دفاع کنـد  ،ھنگـامی کـه وکيـل از وی دفـاع مـی کـرد گفـت  " :اﯾـن بچـه
نوجوان  ١٣ﯾا  ١٤سال ! بيشتر ندارد  ،او گمراه شده و فرﯾب دﯾگران را خورده است  ،آخر حيف
نيست نوجوانی مثل او در زندان باشد  ،ما اصال ً نباﯾـد او را بـه دادگـاه مـی آوردﯾـم باﯾـد ھمـان
جاﯾی که دستگير شد آزادش می کردند و می رفت  ) " .نقل به مضمون (
________________________
 . ١محمد باقر عباسی  ،فرزند حسين علی در سال  ١٣٢٥در شھر قم متولد شد  ،او ھنگام دستگيری دانـش آمـوز
دبيرستان بود  ،وی ﯾکی از عاملين ترور سرتيب طاھری در مرداد ماه سال  ١٣٥١است و به ھمين خاطر در دی مـاه
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
مصنوعی اش به بيرون پرت شد  ،رئيس دادگاه با صحبت ھای وکيل فکر کرد که باقر واقعاً ﯾـک
نوجوان کوچک  ،ضعيف الجثه  ١٣ﯾا  ١٤ساله است  ،لذا از او خواست که برخيزد و باﯾستد .
قد بلند باقر به وقت نشستن به چشم نمی آمد  ،او ﯾواش ﯾواش بلند شد و تمام قد اﯾستاد ،
رئيس دادگاه که تعجب کرده بود پرسيد که آقای وکيل ! اﯾن را می گوﯾی کـه بچـه مدرسـه ای
است و نباﯾد می آوردﯾمش دادگاه ؟ !
آقای محمد باقر صنوبری

)(١

به عنوان اولين فرد دستگير شـده حـزب در آن زمـان زﯾـر  ١٨سـال

سن داشت  ،او با صداﯾی غرا و محکم در دفاع از خـود گفـت  " :مـن وکيـل تسـخيری را قبـول
ندارم  ،حرف ھای را که می زند اصال ً حرف ما نيست  ،او دارد حرف خودش را می زنـد  ،حـرف
ما اسالم است  ....شما در مکانی نشسته اﯾد صالحيت ندارﯾد و جای شما نيست  ،شما نـه

٦٤

تنھا اسالمی نيستيد بلکه از اسـالم بـه دور ھسـتيد  ) " ...نقـل بـه مضـمون ( بـا اﯾـن خطابـه و
دفاعيه جوان  ١٨ساله دادگاه سراسر شور و احساس و غيرت شد .
________________________
 . ١محمد باقر صنوبری در سال  ١٣٢٦در خانواده ای مذھبی در تھران به دنيا آمد  ،بافت مذھبی و عرفـانی خـانواده
عالوه بر پرورش و تربيت اسالمی او را به کانون ھا و مجامع سياسی مذھبی ھـداﯾت کـرد  .از اﯾـن رو زنـدگی آقـای
صنوبری به دو بخش عرفانی و سياسی قابل تقسيم شد  .او در زندگی عرفـانی خـود از محضـر اسـتادان و عالمـان
عرفانی شيعه چون پدرش حاج ميرزا ابوالفضل صنوبری  ،مرحوم آشيخ عباس استاد ولی  ،حاج شيخ محمد شـرﯾف
رازی  ،مرحوم شيخ عبدالکرﯾم حامد قزوﯾنی ) که ھـر چھـار بزرگـوار از شـاگردان و ﯾـاران اسـتاد بـزرگ مرحـوم شـيخ
رجبعلی نکوگوﯾان ) خياط ( می باشند ( بھره وافر برد  .زندگی سياسی وی بـا پـای گذاشـتن در انجمـن حجتيـه بـه
مدت خيلی کوتاه و آشنا شدن با برخی دوستان شروع شد  ،صنوبری بعد از آشناﯾی با دوستان جدﯾد در انجمن بـه
حزب ملل اسالمی دعوت شد  ،در مھـر مـاه سـال  ٤٤بـر اثـر ﯾـک حادثـه غيـر مترقبـه بـه دسـت کالنتـری شـھر ری
دستگير شد و به مدت حدود  ٣سال در زندان به سر برد  .پس از آزادی به مبارزات خود تـا پيـروزی انقـالب اسـالمی
ادامه داد و پس از آن به زنـدگی عرفـانی خـود توجـه بيشـتری نمـود و ضـمن خـدمت بـه انقـالب و آرمـان ھـای امـام
خمينی )ره( و حضور در صحنه ھای مؤثر نظام اسالمی از پذﯾرش مناصب و مشاغل دولتی و حکـومتی پرھيـز کـرد و
به حرفه سابقش ) سراجی ( پرداخت .

آقای جواد منصوری
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نيز در دفاعيه خـود گفـت  " :کـه مـا بـرای خـدا قيـام کـردﯾم و مطمـئن

ھستيم که خدا ھم ما را کمک خواھد کرد که ان تنصروﷲ ﯾنصرکم و ﯾثبـت اقـدامکم  " .و مـن
ھم در ابتدا اعالم 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 .
________________________
 . ١جواد منصوری فرزند ماشـاء ﷲ در سـال  ١٣٢٤در شـھر کاشـان متولـد شـد  ،محـيط مـذھبی خـانواده در تکـوﯾن
شخصيت وی سھم بسزاﯾی داشت  ،او در سنين کودکی به ھمراه خانواده به تھران آمد  ،تحصيالت ابتداﯾی خـود را
در مدرسه نوشيروان به پاﯾان رساند  ،پس از آن به کار در بازار پرداخت و شـب ھـا در مسـجد محمـدی بـه فراگيـری
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 اسالمی دانـش آمـوزان آغـاز کـرد و مـدت کوتـاھی بـه انجمـن حجتيـه
پيوست  ،در آنجا با آقای مير محمد صادقی آشنا و به حزب ملل اسالمی جذب شد  .آقای منصـوری قبـل از اﯾـن کـه
تحصيالت متوسطه را به پاﯾان برساند ھمراه برادرش احمد و ساﯾر اعضای حزب در مھـر مـاه سـال  ٤٤دسـتگير و بـه
شش سال زندان محکوم شد  ،پس از تخفيف محکوميت در اسفند سال  ٤٧از زندان آزاد گشت .
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 اخالق اسالمی  ،آشنا به علوم قرآنی بود و توانست به ھمراه برادرش احمد دﯾپلم خود را در زنـدان
بگيـرد  .منصـوری در سـال  ٤٨بـه حـوزه مرکـزی گـروه حــزب ﷲ وارد شـد ولـی پـس از ادغـام اﯾـن گـروه بـا ســازمان
مجاھدﯾن خلق در نيمه دوم سال  ١٣٥٠از آن کناره گرفت  ،او توانست محدودﯾت ھای ساواک را در ھـم شکسـته و
در سال  ١٣٤٨وارد دانشگاه تھران شده و ليسانس خود را در رشته علوم اقتصادی اخذ کند .
منصوری مجدداً در خرداد سال  ١٣٥١توسط ساواک دستگير و به شدت مورد شکنجه قرار گرفت و توانست مقاومت
قھرمانانه ای از خود نشان دھد و مـأمورﯾن سـاواک را از خـود مـأﯾوس کنـد و در طـول اﯾـن دوره از زنـدان بـا مطالعـات
وسيع خود به عنوان ﯾک نظرﯾه پرداز به مخالفـت بـا مارکسيسـت ھـا پرداخـت  .او در فـروردﯾن سـال  ١٣٥٣در زنـدان
توسط فردی بـه نـام داوود محبـوب مجـاز از ناحيـه سـر و کمـر بـا ﯾـک دمبـل ) وزنـه ( مـورد سـوء قصـد قـرار گرفـت و
خوشبختانه پس از مداوا از اﯾن حادثه شوم نجات ﯾافت .
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علت و انگيزه اﯾن حمله به آقای منصوری مشخص نيست  ،آنچه که مسلم اسـت محبـوب مجـاز بـه خـاطر شـکنجه
ھای فراوان ساواک دچار اختالالت روحی و روانی بود  ،منصوری به خاطر حفظ روند انقالبی خود بـه جاھـای مختلـف
از جمله کرمانشاه و مشھد تبعيد شد و سرانجام در آذر ماه سال  ٥٧از زندان مشھد آزاد شد .
مسئوليت ھای منصوری پس از پيروزی انقالب اسالمی عبارتند از  :اولين فرمانده سپاه پاسداران  ،معـاون فرھنگـی
وزارت امور خارجه  ،سفير اﯾران در پاکستان  ،معاون فرھنگی دانشگاه آزاد اسـالمی و  ....او در سـال  ١٣٦٠توسـط
سازمان منافقين ترور شد که با وجود اصابت  ١٣گلوله به وی خوشبختانه نجات ﯾافت  ،او اکنون مشـاور پژوھشـی و
تحقيقی وزارت امور خارجه است  ،از وی تا کنون آثاری چون " استقالل  ،فرھنگ و توسعه "  " ،سير تکوﯾنی انقـالب
اسالمی " و " قيام  ١٥خرداد  " ١٣٤٢به چاپ رسيده است .

آنچه که به ﯾاد ماندنی است طنين صلوات ھای بچـه ھـا پـس از قرائـت ھـر دفاعيـه در سـالن
دادگاه بود  ،دادگاه بـدوی بـيش از بيسـت روز بـه طـول انجاميـد و در پاﯾـان احکـام زﯾـر را صـادر
کردند .
رھبر حزب به اعدام  ،حسن حامد عزﯾزی و سيد محمد سيد محمـودی بـه حـبس ابـد  ٥ ،نفـر
دﯾگر کادر مرکزی حزب به  ١٥سال زندان  ٣ ،نفر به  ٨سال زندان  ٤ ،نفر به  ٥سال زنـدان ٧ ،
نفر به  ٤سال زندان  ٣ ،نفر به  ٣/٥سال زندان و من به ھمراه  ٢٩نفر دﯾگـر بـه  ٣سـال زنـدان
محکوم شدﯾم  ،بالفاصله نسبت به احکام صادره اعتراض کردﯾم .
پس از اعتراض ما دادگاه تجدﯾد نظـر در فـروردﯾن سـال  ١٣٤٥بـه رﯾاسـت تيمسـار مروسـتی و
دادستانی سرھنگ عاطفی برگزار شد  ،رژﯾم بر اﯾن خيـال واھـی بـود کـه بـا صـدور رأی ھـای
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 خالف خيال و تصور آنھا بود .
دادگاه تجدﯾد نظر نيز چون دادگاه بدوی به صـحنه کـارزار و دفـاع از اسـالم 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 انقالبی و در عين حال منطقـی
به دفاع از خود و آرمان ھاﯾشان پرداختند .
آقای محمد جواد حجتی کرمانی اﯾن باز نيز به دفاع سخت و ستم ستيز خـود عوامـل رژﯾـم در
بيدادگاه را مأﯾوس کرد و کارنامه ممتازی را به جای گذاشت  .من کـه در دادگـاه قبلـی سـکوت
پيشه کرده بودم اﯾن بار الﯾحه ای تنظيم کرده و آن را در صحن دادگاه قرائت کردم .
متن دفاعيه من با سه قسمت آخر از سه آﯾه از سوره مائده شروع می شد  " :اعوذ با مـن
الشيطان الرجيم  ....و من لم ﯾحکم بما انزل ﷲ فاولئک ھم الکـافرون  ...و مـن لـم ﯾحکـم بمـا
انزل ﷲ فاولئک ھم الظالمون  ...و من لم ﯾحکم بما انزل ﷲ فاولئک ھم الفاسقون " .
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بعد

گفتم که من اصال ً شما را به رسميت نمی شناسم و صالحيت قاضی و دادگاه را قبول ندارم ،
ما مسلمانيم و متدﯾن و با اﯾن شراﯾطی که در اﯾن دادگاه حاکم است شـما نمـی توانيـد مـا را
محاکمه کنيد و " ....
________________________
 . ١آﯾات  ٤٤و  ٤٥و  ٤٧از سوره مائده  ،ﯾعنی  ...ھر کسی بر خالف آنچه خـدا فرسـتاده حکـم کنـد چنـين کسـی از
کافران خواھد بود  ....ھر کسی خالف آنچه خدا فرستاده حکـم کنـد چنـين کسـی از سـتمکاران خواھـد بـود  ...ھـر
کسی خالف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنين کسی از فاسقان خواھد بود .
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شور و احساسات مبارزﯾن انقالب در اﯾن دادگاه وصف ناشدنی است  ،آنچنان که رئيس و ساﯾر
عوامل دادگاه از شدت عصبانيت به جای تخفيف احکام صادره در دادگاه بدوی  ،آنھـا را تشـدﯾد
کردند  .در اﯾن ميان مدت محکوميت من از  ٣سال به  ٤سال افزاﯾش ﯾافت از اﯾـن رو بـه خـاطر
صدور اﯾن احکام تشدﯾد شده نام دادگاه تجدﯾد نظر برای ما به تشدﯾد نظر تغيير ﯾافت .
از صحنه ھـای بيـاد مانـدنی روزھـای بيـدادگاه تجدﯾـد نظـر  ،روزی بـود کـه تيمسـار مروسـتی
مشغول محاکمه اعضای حزب بود و مرحوم ناصر نراقی شروع به نقاشی چھره خبيث او کرد ،
اﯾن کارﯾکاتور نشان می داد که مروستی با انگشـتان خـونين ﯾکـی از بچـه ھـای حـزب ) آقـای
موسوی بجنوردی ( را به پنجه گرفته است  .ﯾکی از مأمورﯾن که متوجـه اﯾـن تصـوﯾر شـده بـود
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
 ،پس از پاﯾان قرائت احکام  ،بچه ھا در ﯾک اقدام ھماھنگ و رھبری آقای محمد جـواد حجتـی
کرمانی ﯾک صدا و بلند فرﯾاد زدند  " :ﷲ موالنا و ال مولی لکم " .
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_______________________
 . ١در جنگ بدر مشرکين شعار " نحن لنا العزی و ال عزی لکم " را بـه معنـای بـت عـزی بـرای ماسـت و بـرای شـما
نيست سر دادند  ،مسلمين نيز به دستور پيامبر )ص( در جواب آنھا گفتند  " :ﷲ موالنا و ال مولی لکـم " ﯾعنـی خـدا
موالی ماست و موالی شما نيست .

زندان قصر
روز پنجشنبه پس از پاﯾان محاکمه ما را به زندان قصر
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منتقل کردند  ،در آنجا ما را از  ١٥نفـر

که به اعدام و حبس ابد و طوﯾل المدت محکـوم شـده بودنـد جـدا کـرده و ابتـدا بـه مدرسـه نـو
سازی بردند و بعد در اتاق بزرگ و کثيفی که در آن مقداری زغال سنگ بود جای دادند .
_______________________
 . ٢زندان قصر در سال  ١٣٤٥دارای چھار زندان بود  ،زندان شماره  ١و  ٢مخصوص زندانيان عـادی و زنـدان شـماره ٣
و  ٤وﯾژه زندانيان سياسی .

اﯾن اتاق  ،اتاق مالقات قدﯾم زندان بند  ١بود  ،برنامه آنھا اﯾن بود کـه در روزھـای بعـد مـا را بـه
زندان شماره  ١ببرند  .من که قبال ً به خاطر حضور برادرم در اﯾن زندان با آن آشنا بودن بـه بچـه
ھا گفتم که زندان شماره  ١مخصوص زندانی ھای عادی است و دارای ﯾک فضای غير اخالقی
است .
چند نفر دﯾگر نيز گفته مرا تأﯾيد کردند  ،قرار بر اﯾـن شـد کـه در صـورت رفـتن بـه اﯾـن زنـدان بـه
شدت مخالفت و مقابله کنيم  .البته از جمع ما در آن شب  ١٣نفر از جملـه آقـای محمـد جـواد
حجتی کرمانی و جواد منصوری را جدا کرده و به زندان شماره  ٣بردند .
ما از ھمان شب اول شروع به اعتراض کردﯾم و خواستيم که ما را ھم به شماره  ٣ببرند  ،امـا
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 دالﯾل و بھانه ھای آنھا به اعتراض خـود ادامـه دادنـد  ،ھمـان شـب ﯾـک
نظافتچی خود را به اتاق مـا رسـاند و پرسـيد  " :احمـد کيسـت ؟ شـالچی کيسـت ؟ " مـن و
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 .
با اﯾن گفته شھيد حاج مھدی عراقی
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حجت بر ما تمام شـد  ،بچـه ھـا پـس از خـوردن غـذا

شروع به خواندن دعای کميل کردند  ،آقای اکبر صالحمند با سـوز و گـداز دعـا را مـی خوانـد و
بچه ھا نيز منقلب شده و می گرﯾستند .
_________________________
 . ١شھيد عراقی به ھمراه تنی چند از اعضای ھيئت ھـای مؤتلفـه در اﯾـن سـالھا بـه خـاطر تـرور حسـنعلی منصـور
توسط شھيد محمد بخاراﯾی در زندان به سر می بردند .

ناگھان زندانبان ھا در را باز کرده و داخل اتاق شدند و گفتند  " :شما کـه عرضـه نداشـتيد چـرا
دنبال اﯾن کارھا رفتيد ! " در حال گرﯾه از حرف آنھا خنده مان گرفت  ،پس از دعا جوان تر ھا بـه
خواب رفتند .
من  ،عباس آقا زمانی ) ابوشرﯾف ( و ﯾوسف رشيدی که سن مـان از بقيـه بيشـتر بـود بـا ھـم
صحبت کردﯾم و قرار گذاشتيم که به ھر قيمتی که شده از بـردن بچـه ھـا کـم سـن و سـال و
جوان به زندان شماره  ١جلوگيری کنيم  ،بعد سفارش ھا و وصيت ھاﯾمان را به ﯾکـدﯾگر گفتـيم
و آماده مبارزه تا سر حد شھادت شدﯾم .
شھيد عراقی دوباره پيغام داد کـه مقاومـت کنيـد و بـه زنـدان عمـومی نروﯾـد  ،شـما در داخـل
اﯾستادگی کنيد ما به خانواده ھاﯾتان اطالع داده اﯾم و االن آنھا پشت در زندان اجتماع کرده اند
و خواستار انتقال شما بـه زنـدان سياسـی ھسـتند  .ھمـت  ،دراﯾـت و سـرعت عمـل شـھيد
عراقی در اﯾن حرکت برای ما جای بسی تعجب و درس بود .
ساعت  ٩صبح بود که مأمورﯾن آمدند و اسم محمد باقر صـنوبری و حسـن طباطبـاﯾی و دو نفـر
دﯾگر را خواندند و گفتند چون اﯾنھا سن شان زﯾر  ١٨سال است باﯾـد بـه دارالتأدﯾـب برونـد  .مـا
می دانستيم که اﯾن محل در اصل دارالتخرﯾب است و نه دارالتأدﯾـب و اثـرات سـوء بـرای افـراد
دارد  .با طرح اﯾن موضوع سخت برآشفتيم و از خود عکس العمل شدﯾد نشان دادﯾم .
حاج ﯾوسف رشيدی
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که فردی بلند قامت و زورمند بود به سمت ﯾکی از مأمورﯾن که سـتوان

بود ھجوم برد و او را گرفت و بلند کرد تا به زمين بکوبد  ،ما جلو او را گرفتيم و نگذاشتيم چنين
کند  .با اﯾن اقدام مأمورﯾن با سرعت از اتاق ما دور شدند .
___________________________
 . ١حاج ﯾوسف رشيدی در سال  ١٣١٥در شھر اراک متولد شد  ،پدر وی در زمان جنگ جھانی دوم توسط آمرﯾکـاﯾی
ھا کشته شد  ،ﯾوسف که کودکی بيش نبود بـرای تـأمين معـاش خـانواده راھـی تھـران شـد و در رسـتوران ﯾکـی از
اقوام و بعد در ﯾک نانواﯾی مشغول به کـار شـد  .او از  ١٣سـالگی بـه اجـرای احکـام اسـالم پرداخـت  ،وی بـه دليـل
روحيه آزادمنشی و سازش ناپذﯾری و ظلم ستيزی که داشته است دوران سربازی سخت و مشـقت بـاری را پشـت
سر گذارد و بارھا با درجه داران و افسران ارتش درگير شد .
وی در مسجد امام زمان )عج( واقع در چھارراه عباسی پای سـخنرانی ھـای حجـت االسـالم و المسـلمين صـادقی
رشاد و نيز در کالس درس جامع المقدمات حاضر می شد  ،در آنجا با سيد اصغر قرﯾشی و سيد جمـال نيکـو قـدم و
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رمضان سلطانی آشنا شد  .او توسط آقای قرﯾشی به حزب ملل اسـالمی دعـوت شـد  .پـس از دسـتگيری در مھـر
سال  ٤٤به خاطر عضوﯾت در اﯾن حزب در دادگاه بدوی به چھار سال زندان و در دادگـاه تجدﯾـد نظـر بـه  ٦مـاه حـبس
محکوم گشت  ...او پس از آزادی از زندان با تھيه جا و مکان برای افراد مبارز و تحت تعقيب ساواک و نيـز کمـک ھـای
مالی و پشتيبانی به مبارزﯾن ھمچنان در خـط مبـارزه بـاقی مانـد و بارھـا و بارھـا بـه سـاواک و کميتـه مشـترک فـرا
خوانده شد  .او در بحبوحه پيروزی انقالب اسالمی به کميته انتظامات مدرسه رفاه پيوسـت و بـا پيـروزی انقـالب بـه
عضوﯾت سپاه پاسداران اسالمی در آمد  ،در سال  ١٣٦٠به شغل قبلی خود در ھواپيماﯾی جمھوری اسالمی اﯾـران
بازگشت و در سال  ١٣٦٥فرزند وی ھادی در  ١٥سالگی در عمليات کربالی  ٥به فـيض شـھادت ناﯾـل آمـد  ،ﯾوسـف
رشيدی مبارزی بود که ھيچگاه خللی در اﯾمان او وارد نشد و ثابت قدم در اعتقاداتش باقی ماند .

آنھا شرح ماجرا را به مسئولين زندان گزارش دادند  ،آنھا تصميم مـی گيرنـد کـه بـرای متقاعـد
کردن ما متوسل به زور شوند  .سرھنگ کوھرنگی ) رئـيس کـل زنـدان قصـر ( و سـرگرد تيمـوری
) رئيس زندان شماره  ٣و  ٤قصر ( قبل از اعمال زور و فشار به نزد ما آمدنـد و گفتنـد  " :دسـت از
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
ببرﯾم  ،ولی جا ندارﯾم  ،چه کار کنيم ؟ مـا بـرای کشـتن شـما نيامـده اﯾـم  ،مـا فقـط زنـدانبان
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
تعدادی از افراد به زندان شماره  ٣بروند .
ولی باﯾد چند نفر می پذﯾرفتند که به زندان شـماره  ١برونـد تـا بـرای آنھـا نيـز جـا و فضـاﯾی در
زندان سياسی باز شود  ،ما بين خود صحبت کردﯾم و قرار شـد بيشـتر بچـه ھـای جـوان را بـه
زندان شماره  ٣بفرستيم  ،در آخر حدود  ١٣نفر ھم به زندان شماره  ١رفتيم .
در زندان شماره  ١ما را به بنـد شـماره  ٢بردنـد  ،اﯾـن بنـد از کثيـف تـرﯾن و بـی اخالقـی تـرﯾن
بندھای زندان قصر و به بند " قوم لوط " مشـھور بـود کـه در آن خبـری از اخـالق و ارزش ھـای
انسانی و اسالمی نبود .
در ابتدا آنھا از ما خواستند که در دو اتاق جداگانه مستقر شوﯾم  ،ولی ما بـا توجـه بـه شـراﯾط
کثيف اخالقی اﯾن بند تصميم گرفتيم با وجود سختی و تنگـی فضـا و مکـان ھمـه در ﯾـک اتـاق
جای بگيرﯾم و به ھيچ وجه از ھم دور نشوﯾم .
در بند شماره  ٢عالوه بـر تعـرض ھـای اخالقـی و اعمـال منـافی عفـت  ،سـرقت امـوال افـراد
متداول بود  ،به طوری که با ورود ما به اتاق ظرف چند ساعت اول چند جفت دمپاﯾی را سرقت
کردند  ،اتاقی که ما  ١٣نفر در آن جای گرفتيم حدود  ١٦متر مربـع مسـاحت داشـت کـه بـرای
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
می نشست و شبھا ھم برای مصون مانـدن از تعـرض و تعـدی بـه نوبـت در پشـت در کشـيک
می دادﯾم .
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اوضاع اسفبار و ضد اخالقی 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
بوده به صف کرده و موی سر آنھا را می تراشيدند .
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 .
جالب اﯾن که برای افراد اﯾن بند آلودگی محيط زﯾاد به نظر نمی آمد و گاه خود با نحـوه زنـدگی
که داشتند آلودگی و کثيفی را شدﯾدتر می کردند  ،برای آنھـا مھـم نبـود کـه حتـی توالـت ھـا
دارای در باشد  ،به جای در تنھا پتوھای پـاره پـاره آوﯾـزان بـود و در دﯾوارھـای آن نيـز جمـالت و
کلمات رکيک  ،زشت و غير اخالقی نوشته بودند .
ما نيز برای رفتن به دستشوﯾی و توالت تنھا نمی رفتيم  ،ﯾکـی ھمـراه مـی شـد تـا در بيـرون
توالت مراقبت و مواظبت کند  .روز اول استقرار ما در اﯾن بند فردی بلند قد و درشـت ھيکـل بـه
نام عيسی که گوﯾا مسئول داخلـی بنـد بـود بـه اتـاق مـا آمـد و گفـت  " :شـما ھمـان ھـاﯾی
ھستيد که تازه آوردنتان ؟ "
گفتيم که بله  .گفت  " :حاجی عراقی مرا فرستاده تا ھر کـاری داشـتيد بـه مـن بگوﯾيـد  .اگـر
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 ،
آگاھی و دراﯾت حاج مھدی عراقی و نفوذ او در زندان بود که توانسته بود حتـی افـراد شـرور را
نيز مھار و با خود ھمراه کند و اﯾن گونه چتر حماﯾتی خود را بر سر ما بگستراند .
او به ھمراه آقای عسگر اوالدی عالوه بر حماﯾت عميق از ما در زندان و ارسال پيغام مبنـی بـر
صبر و مقاومت  ،در بيرون از زندان نيز با انتقال اطالعات دست به ﯾک سلسـله اقـدامات زد و از
طرﯾق حرکت خانواده ھا  ،فشارھاﯾی را بر مسئولين زندان وارد کرد .
حدود  ١٢روز از حضور ما در اﯾن بند می گذشت و به سختی شراﯾط آن را تحمل مـی کـردﯾم ،
موھا و رﯾش ھاﯾمان خيلی بلند شده بود  ،دﯾگر تحمل اﯾن شراﯾط براﯾمان مقـدور نبـود  ،پيغـام
فرستادﯾم که اگر تا  ٢روز دﯾگر ما را از اﯾنجا منتقل نکنيد دست به اعتصاب غذا خواھيم زد  ،ما
بر اﯾن تصميم خيلی جدی بودﯾم و آماده پذﯾرش ھر خطری در اﯾن راه بودﯾم .

زندان شماره  ، ٢بند شماره ٤
ضرب االجل تعيين شده رو به پاﯾان بود و مـا خـود را بـرای اعتصـاب غـذا آمـاده مـی کـردﯾم کـه
سرگرد تيموری آمد و گفت که فکر نکنيد ما از ضرب االجـل و تھدﯾـد شـما ترسـيدﯾم  ،بلکـه بـه
خاطر جا و فضاﯾی که اﯾجاد شده شما را از اﯾنجا به زندان شماره  ٣می برﯾم  ،ولـی باﯾـد سـه
نفر به بند  ٤زندان شماره  ٢بروند  .به اﯾن ترتيب من به ھمراه دو نفر دﯾگر از دوستان به بند ٤
زندان شماره  ٢رفتيم و بقيه را به زندان شماره  ٣بردند .
قبل از ما رھبر و ھفت نفر از بچه ھای دفتر مرکزی حزب را بـه اﯾـن بنـد آورده بودنـد  ،آﯾـت ﷲ
محـی الـدﯾن انـواری  ،حجـت االسـالم شـيخ فضـل ﷲ محالتـی و حـاج علـی نـوروزی از دﯾگــر
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زندانيان اﯾن بند بودند که کامال ً در جرﯾان مخالفت و مقاومت ما در زندان شماره  ١قرار داشـتند
 ،وقتی ما وارد بند شدﯾم با استقبال گرمی مواجه شـدﯾم و بـا دﯾـدن بچـه ھـای حـزب و زنـده
بودن آقای بجنوردی خيلی خوشحال شدﯾم  .بند  ٤زندان شماره  ٢از نظر زندگی جاﯾی سخت
و بدون امکانات بود  ،تنھا امکان مالی ھمان  ١٢رﯾالی بود که به ھر زندانی می دادند تـا بـا آن
غذا تھيه کند  ،البته به ھر نفر ھر روز  ٢عدد نان نيز می دادند .
امورات زندانيان به سختی می گذشت  ،به دليل محدودﯾت روزھـای مالقـات و ھمچنـين عـدم
تمکن مالی مالقات کنندگان  ،امکان درﯾافت کمک از آنھا نبود  .ضمناً اگر امکـان درﯾافـت چنـين
کمکی ھم بود ما درﯾافت و طلب آن را دور از شأن خود می دانستيم  .اوقات ما در آنجـا صـرف
حضور در کالس ھای دﯾنی و مذھبی و ورزش می شد  .آﯾت ﷲ محی الدﯾن انواری
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کالس

ھاﯾی در اتاق خود برگزار می کرد که من ھر روز در کالس ھای عمومی بعد از نماز صبح حاضر
می شدم  ،برخی دوستان ھم در کالس ھای تخصصی فقه و حوزوی وی شرکت می کردند .
_________________________
 . ١آﯾت ﷲ محی الدﯾن انواری متولد  ١٣٠٥در ھمدان  ،از پاﯾه گذاران ھسته روحانيت ھيئت ھای مؤتلفـه اسـالمی

است که پس از اعـدام انقـالب حسـنعلی منصـور دسـتگير و بـه  ١٥سـال زنـدان محکـوم شـد  .او پـس از پيـروزی
انقالب اسالمی به نماﯾندگی مجلس شورای اسـالمی انتخـاب شـد و مـدتی ھـم نماﯾنـده حضـرت امـام
)ره( در شھربانی بود  ،وی اکنون از اعضای مرکزی جامعه روحانيت مبارز می باشد .

آﯾت ﷲ انواری که از نزدﯾک شاھد تنگناھای مالی و مشکالت غذاﯾی ما بود در نامه ای به آﯾت
ﷲ ميالنی 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 .
پس از چندی آﯾت ﷲ ميالنی مبلغ ھفت ھزار تومـان بـرای کمـک بـه زنـدانيان فرسـتاد  ،آقـای
انواری ما را صدا کرد و گفت که خبر شراﯾط بد زندگی شما را خدمت آﯾت ﷲ ميالنی 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  ،دالﯾل 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 .
ﯾکی از اوقات مفرح زندانيان زمانی بود کـه بـه ورزش مـی پرداختنـد و روحيـه خـود را بـا ورزش
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 قبال ً معلم ورزش بودم اﯾن فرصت ھا را از دست نمـی دادم
و به صورت حرفه ای ورزش می کردم .
از مسائل ناراحت کننده و آزار دھنده برای من پخش موسيقی مبتذل در فضای زنـدان بـود  ،در
اﯾن ميان نسبت به صدای مسحور کننده ﯾکی از خواننـدگان زن بسـيار حسـاس شـده بـودم ،
روزی تصميم گـرفتم کـه چنـد رادﯾـوی زنـدان را در ھـم بشـکنم و خـرد کـنم  ،لـذا بـا آقـای نـور
صادقی ) (١مشورت کردم  ،او مخالفت کرد و گفت که فاﯾده ای ندارد .

٧١

____________________
 . ١سيد علی نور صادقی پسر عموی سيد محمد مير محمد صـادقی اسـت  ،او از افـراد کميتـه مرکـزی حـزب ملـل
اسالمی محسوب می شد  ،ھنگام دستگيری دانشجوی رشته فيزﯾک بـود  ،او در دادگـاه بـدوی بـه حـبس ابـد و در
دادگاه تجدﯾد نظر به  ١٥سال زندان محکوم شد  ،بعدھا با ﯾک درجه تخفيف و پس از گذر از  ٨سال زندان آزاد شـد .
او در مدت محکوميت خود چند بار به زندان ھای مختلف از جمله زندان شھرستان رشت تبعيد شد .

به وی گفتم حداقل نتيجه اﯾن است که بعد از درگيری و از بين رفتن رادﯾوھا مرا به جـای دﯾگـر
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 .
فردای اﯾن گفتگو بعد از نماز صبح آﯾت ﷲ انواری رو به من کرد و گفت  " :احمد ! اﯾن چه کاری
است که تو می خواھی بکنی ؟ " گفتم که کدام کار ؟ گفت  " :آقای نور صادقی به من گفتـه
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
دليل آوردن  .حاج آقا گفت  " :کار شما  ،کار بسيار بدی است  ،مطمـئن بـاش شـما بـه خـاطر
اﯾن که از سر اجبار و بدون ميل شخصی آن را گوش می دھيد گناه نمی کنيد " .
حاج آقا نيمی از وقت کالس 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
گناھی ندارد  ،به اﯾن ترتيب با درﯾافت نظر آﯾت ﷲ انواری از اﯾن کار و تصميم صرف نظر کردم .
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
زاده بود که در زندان عادی به سر می برد  ،او از طرﯾق نظافتچی با بند ما ارتبـاط برقـرار کـرد و
خبرھاﯾی به آنجا آورد  ،در اﯾن ميان ارتباط وی با مرحوم ناصر نراقی

)(١

عميق شد .

_______________________
 . ١ناصر نراقی رحمة ﷲ عليه فرزند اصغر متولد سال  ١٣٢٢توانست با چاالکی از حلقـه محاصـره نيروھـای نظـامی
در کوھھای شاه آباد بگرﯾزد  ،ولی متأسفانه در روزھای بعد ھنگامی که به مدرسه رفتـه بـود شناسـاﯾی و دسـتگير
شد  .او در دادگاه به  ٨سال زندان محکوم شد  ،وی فـردی بسـيار متـدﯾن و مـؤمن و از سـالمت روحـی و نفسـانی
خوبی برخوردار بود و به مبارزه عالقه وافری داشت  ،او پس از آزادی از زنـدان بـه سـازمان مجاھـدﯾن خلـق پيوسـت
ولی در سال  ١٣٥٤پس از علنی شدن انحرافات اﯾدئولوژﯾک آن از سازمان کناره گرفت .

رفته رفته آنھا با ھم صميميت و رفاقت ﯾافتند  ،ﯾک روز امير موبور برای ناصر پيغام فرسـتاد کـه
من می خواھم ﯾک جفت کفش بياورم ولی می ترسم که مأمورﯾن آن را پاره کننـد و تخـتش را
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 سـالمت
به امير رساند  .دو روز بعد چند مأمور با امير موزرد به بند ما وارد شدند  ،از سـر و صـورت اميـر
معلوم بود که کتک زﯾادی خورده است  ،او وقتی به ناصر رسيد گفت  " :ناصر نراقی اﯾنه ! "
قضاﯾا برای ما گنگ و مبھم بود  ،از مأمورﯾن سؤال کردﯾم ولی جواب مشخصی ندادند  ،ناصر را
با خود به زﯾر ھشت

)(١

بردند .
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_______________________
 . ٢مکانی که دفتر و تشکيالت اداری و بازجوﯾی زندان در آن قرار داشت و مقر زندانبانان بود .

پس از چند ساعت مشخص شد که امير موزرد از سادگی و صداقت ناصـر سوءاسـتفاده کـرده
است  .گوﯾا مأمورﯾن دو روز پس از ورود کفش ھا متوجه وجود مواد مخدر ) ھروئين ( در سـطح
زندان می شوند که پس از تحقيق و جستجو به امير موزرد می رسند .
پس از روشن شدن قضاﯾا با بچه ھا به سراغ مـأمورﯾن و مسـئولين زنـدان رفتـيم و گفتـيم کـه
ناصر ھيچ اطالعی از وجود مواد مخدر در کفش نداشته و تنھا قصد او اﯾن بـوده کـه کمکـی بـه
امير کرده باشد .
بعد کمی ھم تقصير را معطوف به خودشان کردﯾم که چرا کنترل الزم را به عمـل نيـاورده انـد و
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  ،بـاالخره بـا گفتگـو و مـذاکره بيشـتر ناصـر از اﯾـن
مخمصه نجات ﯾافت .
در اردﯾبھشت ماه سال  ١٣٥٤خبر آوردند که با تالش پيگير خانواده آقـای موسـوی بجنـوردی و
وساطت آﯾت ﷲ 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 .

زندان شماره ٣
بعد از گذشت حدود  ٤ماه مرا ھم به زندان شماره  ٣نزد سـاﯾر زنـدانيان سياسـی حـزب ملـل
اسالمی بردند  ،در اﯾن زندان به خاطر حضور دوستان و سياسی بودن آن با مشـکالت کمتـری
مواجه بودﯾم  ،آنچه که گفتنی است حکاﯾت ھاﯾی از صبر و انتظار افتخار آميز بچه ھاست .
شب و روزھای زندان وضعيت ﯾکنواختی داشت و مـا بـرای گرﯾـز از آن تمـام سـاعات و لحظـات
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  ،کالس  ،بحث  ،ورزش  ،تعامل و تحليـل اخبـار ،
نظافت و  ...می گذشت  ،آقای انواری به دو شکل عمومی و تخصصی ) فقه و اصول ( کـالس
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 ﷲ انـواری و
حجت االسالم حجتی کرمانی بر پا می شد  ،مراسم مذھبی و می  ،مجالس دعا و ذکـر نيـز
در جای خود برگزار می شد  ،مراسم دعای توسل و دعای کميل ھر ھفته با مداحی دوسـتان
به وﯾژه اکبر صالحمند و محمد باقر صنوبری و محسن حاجی مھدی و خطابه ھای آقای حجتی
کرمانی دنبال می شد .
در عيد نوروز برای دﯾدار خـانواده ھـا بـا زنـدانيان روز خاصـی را تعيـين کردنـد و اجـازه دادنـد کـه
فرزندان زﯾر  ١٢سال را با خود به ھمراه بياورند  ،اگر چه من در آن زمان متأھل و صـاحب فرزنـد
نبودم ولی توانستم برادرزاده و خواھر زاده ھاﯾم را مالقات کنم .
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ما برای فرا رسيدن چنين روزی سر از پا نمی شناختيم  ،از ﯾک ھفته جلوتر با آمـاده و نظافـت
کردن ساختمان و زﯾنت آن با بادکنک و کاغذ رنگـی بـه اسـتقبال اﯾـن روز رفتـيم  ،حتـی غـذای
مناسب برای ميھمانان تدارک دﯾده بودﯾم  ،آن ﯾک ھفته پر بو از جنب و جوش و حيات و شادی
آن روز روزی فراموش نشدنی برای تمام زندانيان بود .
ﯾادم ھست در اولين عيـد زنـدان دکتـر رضـا منصـوری

)(١

کـه در آن زمـان حـدود  ١٦سـال سـن

داشت  ،توانسته بود به خاطر جثه کوچک و جسم نحيف خود را به جای بچـه ھـای  ١٢سـاله
جا زده و به مالقات دو برادرش )جواد و احمد ( بياﯾد .
________________________
 . ١دکتر محمد رضا منصوری فرزند ماشاءﷲ در سال  ١٣٣٠در تھران متولد شد  ،او فعاليت مذھبی و سياسی خـود
را از سنين کودکی در سال ھای  ٤٠و  ٤١با حضور در ھيئت محبان الحسـين آغـاز کـرد  ،عالقـه او بـه فعاليـت ھـای
سياسی با دستگيری برادرانش ) جواد و احمد ( مضاعف شد .
وی در سال  ١٣٤٩در دانشگاه تھران پذﯾرفت شد و در رشته پزشکی به تحصيل پرداخت  .وی فعاليـت ھـای خـود را
در انجمن اسالمی دانشکده پی گرفت  ،در بھمن ماه سال  ١٣٥٣در حالی که دانشجوی سال چھارم پزشـکی بـود
به خاطر اعترافات فردی مبنی بر ارتباط او با عليرضا سپاسی آشتيانی توسط ساواک دستگير و حـدود چھـار مـاه در
زندان کميته مشترک ضد خرابکاری شکنجه شد .
او پس از محاکمه در دادگاه به زندان ابد محکوم و به زندان قصر منتقل گشت  ...سرانجام در آستانه پيـروزی انقـالب
اسالمی در  ٢١دی ماه سال  ٥٧آزاد شد  ،او پس از پيروزی انقالب اسالمی تحصيالت خـود را ادامـه داد و توانسـت
در رشته چشم پزشکی متخصص شود .

ضمناً او با زﯾرکی تمام ﯾک دوربين عکاسی را به عنوان اسـباب بـازی وارد زنـدان کـرد و از عـده
زﯾادی از زندانيان به وﯾژه ﯾـاران حـزب ملـل عکـس گرفـت .

)(١

آنچـه کـه در روز وﯾـژه مالقـات بـا

خانواده ھا به چشم می خورد حضور فرزندان دختر زندانيان بود  ،فرزندان افـراد گـروه مسـلمان
ھمه با روسری و حجاب و فرزندان گروه ھای مارکسيست بدون حجاب بودند .
__________________________
 . ١آقای دکتر رضا منصوری در خـاطرات خـود در اﯾـن زمينـه مـی گوﯾـد  .... " :در عيـد سـال  ١٣٤٥بـه خـانواده ھـای
زندانيان اجازه مالقات دادند  ،آنھا می توانستند بچه ھای زﯾر  ١٢سال را با خود به ھمراه ببرنـد  ،در اﯾـن روز خـانواده
ھا از صبح تا شب اجازه داشتند پيش زندانيان باشـند  .مـن در آن موقـع بـا وجـود اﯾـن کـه شـانزده سـال و در سـال
چھارم دبيرستان بودم توانستم به خاطر جثه کوچک و رﯾزه ای که داشتم به جای بچه زﯾر  ١٢سـال پـيش برادرھـاﯾم
به زندان بروم  ،در آنجا با افراد حزب ملل اسالمی بيشتر آشنا شدم  ) " .آرشـيو واحـد تـارﯾخ شـفاھی دفتـر ادبيـات
انقالب اسالمی (

وضعيت غذای زندان شماره  ٣خوب نبود  ،از نظر اندازه در حـدی نبـود کـه افـراد را سـير کنـد ،
برخی دوستان به خاطر اﯾن که غذای زﯾادی بخورند خود را به مرﯾضی مـی زدنـد  ،چـرا کـه بـه
بيماران غذای بيشتری می دادند  .در اﯾن ميان افراد که کم غذا بودند در چشم دﯾگران عزﯾـز و
دوست داشتنی می شدند  ،مثال ً بين من و عليرضا سپاسی آشتيانی برای نشستن در کنـار
محمد پيران که کم غذا بود ھميشه رقابت پيش می آمد .
در اﯾن زندان ما خود غذا می پختيم  ،حـاج مھـدی عراقـی رھبـر و پيشـرو در اﯾـن کـار بـود  ،او
خشکه مواد غذاﯾی را از بيرون تھيه و با کمک دﯾگر افراد طبخ می کرد  ،پول اﯾن کـار بيشـتر از

٧٤

محل  ٣٦٠رﯾالی که در ماه مسئولين زندان به ھر زندانی به جای غـذا مـی دادنـد تـأمين مـی
شد .
به ﯾاد دارم که حاج ھاشم امانی و حاج حبيـب ﷲ عسـگر اوالدی در ظـرف ھـای بـزرگ روﯾـی
روغن داغ کرده و سيب زمينی و پياز سرخ می کردند  ،ما نيز گاھی تا ساعت  ١شب در حـال
پاک کردن لوبيا  ،عدس  ،برنج و  ...بودﯾم  .گاھی ابوالقاسم سرحدی زاده

)(١

با اﯾن که نوبتش

نبود به نزد آنھا که نوبت شان بود می رفت و تا ساعت  ١بعد از نيمه شـب بـا آنھـا بيـدار مـی
ماند  ،گپ می زد و کار می کرد .
_______________________
 . ١ابوالقاسم سرحدی زاده فرزند علی اکبر متولد  ١٣٢٤تھران  ،او فعاليت ھای مذھبی سياسی خـود را بـا حضـور
در مجالس سـخنرانی و وعـظ در مسـاجد شـروع کـرد  ،او ضـمن ارتبـاط بـا دوسـتان و معلمـين مـذھبی  ،تحصـيالت
ابتداﯾی و متوسطه خود را به پاﯾان رساند  ،قبل از واقعه  ١٥خرداد  ٤٢به حزب ملل اسالمی دعـوت شـد  .او پـس از
دستگيری در مھر سال  ٤٤در دادگاه تجدﯾد نظر به زندان ابد محکوم شد و بعدھا با ﯾـک درجـه تخفيـف محکوميـت او
به  ١٥سال زندان تبدﯾل شد و در سال  ١٣٥٧آزاد شد .
او پس از پيروزی انقالب اسالمی در مسئوليت ھا و سـمت ھـای مختلـف قـرار گرفـت از جملـه  :ھمکـاری بـا سـپاه
پاسداران انقالب اسالمی  ،عضو شورای سرپرسـتی و قـائم مقـام بنيـاد مستضـعفان و جانبـازان  ،رﯾاسـت شـورای
سرپرستی زندان ھا ف عضوﯾت در شورای مرکزی حزب جمھوری اسالمی  ،سرپرستی روزنامه صبح آزادگان  ،وزﯾـر
کار در کابينه مھندس مير حسين موسـوی  ،بـه مـدت  ٦سـال نماﯾنـده مـردم تھـران در دور سـوم و پـنجم و ششـم
مجلس شورای اسالمی  ،عضو مرکزی خانـه کـارگر  ،رئـيس ھيئـت مـدﯾره اتـاق تعـاون جمھـوری اسـالمی  ،رئـيس
ھيئت مدﯾره اتحادﯾه امکان  ،مشاور رئيس جمھور در امور کار و کارگری و ...

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 .
ورزش ھم از برنامه ھای ھميشـگی بچـه ھـا بـود  .برنامـه ھـای مـنظم ورزش نقـش عمـده و
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
دادﯾم  ،او در اﯾن ورزش تبحر و ممارست زﯾادی داشت و توانست مرا به سـه گـيم پـی در پـی
شکست دھد  .پيروزی وی موجب خوشحالی و مسرت فراوان مارکسيست ھا شد  ،ولـی در
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
مجموع سه گيم ھر وقت پنج امتياز به دست آوردی  ،تو برنده ھستی  ،ولـی نيکخـواه در کـل
سه گيم نتوانست به اﯾن امتياز شرط شده برسد  .اﯾن شکست برای مارکسيسـت ھـا گـران
آمد و آنھا را ناراحت کرد و به طرﯾقی جبران شکست مرا کـرد  ،ورزش کشـتی نيـز بـا انـداختن
تشک ھاﯾی در اتاق ھا به سرپرستی مھندس سيفيان دنبال می شد .
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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بچه مسلمان ھا از مارکسيست ھا قطعی بود  ،گاھی ما تعصب زﯾادی در اﯾن بازی ھا نشـان
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
پی گرفته و به جاﯾی برسانند  ،آقای جواد منصوری و احمد منصوری
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نيز توانستند تحصيالت

متوسطه خود را در زندان به اتمام برسانند و دﯾپلم بگيرند .
_______________________________
 . ١احمد منصوری فرزند ماشاءﷲ در سال  ١٣٢٦در شھر کاشان متولد شد  ،او پـس از مھـاجرت خـانواده بـه تھـران
تحصيالت ابتداﯾی را در دبستان نوشيروان به پاﯾان رساند و برای طی تحصيالت متوسطه وارد مدرسـه علـوی شـد و
از سال  ١٣٤٠در جلسات انجمن اسالمی دانش آموزان که در منزل آقا لطف ﷲ ميثمـی تشـکيل مـی شـد شـرکت
کرد  .او مدت کوتاھی نيز به کالس ھای انجمن حجتيه رفت ولی به خـاطر حضـور در فعاليـت ھـای سياسـی از آنھـا
کناره گيری کرد  ،بعد به ھمراه برادرش جواد به حزب ملل اسالمی دعوت مـی شـود  ،پـس از کشـف حـزب در مھـر
سال  ٤٤دستگير و به  ٤سال زندان محکوم شد و توانست در زندان دﯾپلم خود را بگيرد .
او پس از مدتی در  ٢٩اسفند سال  ٤٧از زندان آزاد شد و در سال  ٤٨در رشته علوم اداری در دانشگاه تھـران قبـول
شد و به تحصيالت عاليه پرداخت  ،او در خرداد سال  ٥٢توسط کميته مشترک ضد خرابکاری مجـدداً دسـتگير و پـس
از حدود  ٢٠روز آزاد شد .
احمد منصوری در بھمن سال  ٥٢از دانشگاه تھران فارغ التحصيل شد و در تيرماه سـال  ٥٤بـرای بـار سـوم دسـتگير
گشت و چون دعوت ساواک را برای ھمکـاری نپـذﯾرفت زنـدانی شـد و سـرانجام در آبـان سـال  ٥٧آزاد شـد  .احمـد
منصوری چون دﯾگر برادرھاﯾش ) جواد و رضا ( زحمات و رنج ھای بسياری برای مبارزه با رژﯾم طاغوت متحمـل شـد و
در اﯾن راه ثابت قدم و استوار ماند  ،پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز خود را وقف سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی
ساخت .

جامعه اسالمی و کمون مارکسيستی در زندان
آنچه که در زندان شماره  ٣وجود داشت  ،تصوﯾری از ﯾک جامعه اسالمی بود  ،ھر کس ھر چه
را برای خود می خواست برای دﯾگری نيز می خواست و آنچه را که بـرای خـود نمـی پسـندﯾد
برای دﯾگری ھم نمی پسندﯾد  ،برادری و ﯾگانگی در تمام سطوح دﯾده می شد .
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
سال ھا به دنبالش بودﯾم  ،زندان فرصتی بود که اندﯾشه جامعه اسالمی را آزماﯾش کنيم و آن
را تحقق بخشيم  ،جامعه اسالمی ﯾک آرمان و ﯾک ھدف بود و زندان محل تجربه آن .
حزب ملل اسالمی با  ٥٥ﯾار خود با پيشکسوتان ھيئت ھای مؤتلفه در ھم آميخته و جامعـه را
در برابر کمون مارکسيست ھا عينيت بخشيدند  ،جامعه اسالمی ﯾـک ھيئـت اجراﯾـی داشـت
که ھر دو ماه ﯾک بار به واسطه ﯾک انتخابات تعيين می شدند  ،اﯾـن ھيئـت دارای  ٥عضـو بـود
که ھر ﯾک طی مسئوليت ھاﯾی به مسائل مالی اعضا  ،تھيه غذا و ماﯾحتاج  ،نظافت  ،کسب
اخبار  ،برخورد با مسئولين زندان  ،برخورد با ساﯾر گروه ھا و  ....رسيدگی می کردند .
در جامعه اسالمی داخل و خرج مشترک بود  ،پول ھاﯾی را که از زندان )  ٣٦تومان در ماه ( ﯾـا
از مالقات کنندگان می گرفتند درون ﯾک چمدان می رﯾختند  ،اسامی افراد عضو به ترتيـب روی
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اﯾن چمدان نوشته شده بود  .در اول ماه ھر کسی به آن مراجعه و جلو اسمش عالمت × می
گذاشتند .
از محل جمع آوری اﯾن پول ھا  ،مواد اوليه و ساﯾر اقالم مورد نياز اعضا و زندانيان تھيه می شد
 ،در نوبتی که من و شھيد عراقی در اﯾن ھيئـت انتخـاب شـدﯾم  ،ھيئـت  ١٨٠٠تومـان بـدھی
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 .
مارکسيست ھا مشتمل بر توده ای ھا و گـروه نيکخـواه

)(١

بودنـد کـه در کمـون کـاری مشـابه

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 .
________________________
 . ١گروه نيکخواه  ،موسوم به " ﯾوش " شامل افرادی چون پروﯾـز نيکخـواه ) رھبـر گـروه (  ،مھنـدس احمـد منصـوری
مقدم  ،مھندس منصور پور کاشانی و  ...با مرام و روﯾه ای مارکسيستی مائوئيستی به بھانـه دخالـت در حادثـه ٢١
فروردﯾن سال  ١٣٤٤و ترور شاه دستگير شده بودند  .اما حقيقت قضيه اﯾن نبود  ،چرا که رضا شـمس آبـادی سـرباز
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 .
و چون احمد کامرانی با گروه ﯾوش ارتباطاتی داشته آنھا را ھم از اﯾن عمل مطلع مـی کنـد کـه بـا مخالفـت نيکخـواه
مواجه می شود  ،ولی با اﯾن حال رژﯾم پھلوی به خاطر مرام کمونيستی گروه نيکخواه با اتصاف اﯾن حادثه بـه آنھـا و
در ﯾک اقدام تبليغی سعی بر بھره برداری سياسی مـی کنـد  " .ﯾـوش " نـام روسـتاﯾی در شـمال اﯾـران اسـت کـه
زادگاه نيما ﯾوشيج نيز به شمار می رود  ،گروه نيکخواه شرکتی را به اﯾن نام اﯾجاد کرده و تحت لـوای آن بـه فعاليـت
ھای سياسی خود می پرداختند .

مسلمان ھا  ،مارکسيست ھا را نجس می دانستند و در روابط خود بـا آنھـا رعاﯾـت طھـارت را
می کردند  ،اﯾن امر خوشاﯾند مارکسيست ھا نبـود  ،آنھـا نيـز بـرای تالفـی در مواقـع گونـاگون
مسلمان ھا را اذﯾت و آزار می کردنـد  .در حمـام بـه روی مسـلمان ھـا آب مـی پاشـيدند و ﯾـا
رعاﯾت بھداشت و نظافت را در توالت ھا و دستشوﯾی ھا نمی کردند  ،حتی به صورت اﯾستاده
در آفتابه ادرار می کردند .
البته گاھی بين اﯾن دو طيف در بعضی حرکت ھا و فعاليت ھا  ،ھماھنگی و مشارکت بود  ،به
ﯾاد دارم ﯾک روز صبح آقای صنوبری که در حياط زندان خوابيـده بـود توسـط مـأموری از خـواب بـا
حالت عصبانی بيدار شد  .در نتيجه سيلی محکمی در گوش مأمور نواخت و بعد با ھـم درگيـر
شدند .
مأمورﯾن دﯾگر نيز دخالت کردند  ،نزاع بين بچه مسلمان ھا و آنھا باال گرفت  ،مارکسيسـت ھـا
نيز به حماﯾت از مسلمان ھا وارد عرصه شدند  ،پس از شدت گـرفتن دعـوا کمانـدوھا نيـز وارد
صحنه شدند  ،مسلمان ھا از چاقو
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و مارکسيست ھا از تيزی ) (٢استفاده کردند  ،اﯾن ماجرا

سرانجام با دستگيری چند نفر و فرستادن آنھا به زندان انفرادی به پاﯾان رسيد .
__________________________
 . ١چاقوی در اختيار مسلمان ھا از بيرون زندان و در داخل گونی برنج و ﯾا حلب روغن و نظاﯾر آن به داخـل زنـدان وارد
شده بود .

٧٧

 . ٢زندانيان با سائيدن سنگ و شيشه و حتی آھن  ،اشياء تيز و برنـده ای درسـت مـی کردنـد کـه اصـطالحاً بـه آن
" تيزی " می گفتند که گاه بسيار خطرناک بود .

برای حفظ اميد و گرﯾز از ﯾکنواختی و پوﯾـاﯾی و احيـای روحيـه زنـدانيان  ،گـاھی شـاﯾعه فـرار از
زندان می پراکندﯾم  ،با اﯾن که فرار از زندان شماره  ٣به خاطر وجود درھای متعـدد  ،دﯾوارھـای
بلند و کثرت نگھبانان امری محال بود  ،ولی مسئولين و مأمورﯾن زندان آن را جدی می گرفتند ،
چنــد روزی نمــی گذاشــتند کــه بچــه ھــا در حيــاط بخوابنــد  ،از اول غــروب ھمــه را بــه بنــدھا
می بردند .
روزی مارکسيست ھا در کمون تصميم گرفتند برای زندان تلوﯾزﯾون بخرند  ،آنھا اﯾن تصميم را با
مسلمان ھا در ميان گذاشته و آنھا را نيز به مشارکت در اﯾن کار ترغيب کردند  ،ھيئـت اصـلی
جامعه اسالمی شروع کرد به جمع آوری پول از بچـه ھـا  ،برخـی مـی پذﯾرفتنـد و کمـک مـی
کردند و برخی ھم نه .
آنھا که موافق با اﯾن امر نبودند استدالل می کردند که تلوﯾزﯾون موجب اشتغال فکری و ذھنـی
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
منفی و مخرب با کنترل و مراقبت جلوگيری می کنيم .
من معتقد بودم که اﯾن کنترل و مراقبت امکان پذﯾر نيست و بھتر است که از اول پی اش نروﯾم
 ،ھر چه در مخالفت با اﯾن عمل صحبت کردﯾم نتيجه ای نداد  ،تا اﯾن کـه ﯾـک روز اعـالم کـردم
که من ھم موافق خرﯾد تلوﯾزﯾون ھستم .
دوستانی که متعجب بودند علت تغيير رأﯾم را پرسـيدند  ،گفـتم  " :شـما چـه کـار دارﯾـد  ،مـن
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 اسـالمی اسـت و مـا باﯾـد از آن
تبعيت کنيم  ،به آنھا گفتم که تبعيـت مـن از جامعـه اسـالمی تـا جـاﯾی اسـت کـه بـه وظـاﯾف
شرعی و اعتقاداتم تعرض نشود .
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 ،
منصوری که بين آن سه مارکسيست وضع بھتری داشت و به مسلمان ھا نزدﯾک بود پيش مـا
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 .
منصوری توضيح داد که اگر شما به مخالفت خود در ارتباط بـا خرﯾـد تلوﯾزﯾـون ادامـه دھيـد آنھـا
) مأمورﯾن ( از اﯾن اختالف سوء استفاده خواھند کرد  ،خالصه پس از کلـی آمـد و شـد و ارائـه
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صحبت ھا و تحليل ھای مختلف و توجيھات گوناگون مرا متقاعد به سکوت و آرامش کردند و به
اﯾن ترتيب برای خرﯾد تلوﯾزﯾون اقدام کردند .
رفت و روب  ،نظافت اتاق ھـا و بنـدھا  ،سـفره گسـتردن  ،شستشـوی ظـرف و  ...بـه صـورت
نوبتی انجام می شد  ،اﯾن نوبت توسط ھيئت  ٥نفره تعيين می شـد  ،جالـب اﯾـن کـه در اﯾـن
تقسيمات و امور ھيچ کسی بر دﯾگری برتری نداشت  ،ھمه در نوبـت ھـای مقـرر خـود در اﯾـن
امور مشارکت می کردند با اﯾن که برای ما پذﯾرفته نبود که افراد روحـانی چـون آقـای انـواری و
حجتی کرمانی به اﯾن کارھا بپردازند  ،ولی آنھا با اصرار خود عھده دار اﯾن وظاﯾف می شدند .
نوع نگاه به زندگی در جامعه اسالمی و تجربه موفق آن در زنـدان موجـب مانـدگاری و پاﯾـداری
شاخصه ھا و خصاﯾص آن در اﯾن زندان و ساﯾر زندان ھا شد  ،به طوری که در ھر زندان که چند
مسلمان حضور داشتند چنين جمعی را تشکيل و چنين برنامه ھاﯾی را دنبال می کردند .

آزادی از " قصر "
مدت محکوميت افراد حزب ملل اسالمی متفاوت بود  ،به برخی ھـم تخفيفـاتی تخصـيص مـی
ﯾافت  ،از اﯾن رو افراد در فواصل  ٦ماھه  ،ﯾک ساله و  ...آزاد می شدند که برخی پس از آزادی
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 ،
البته برخی ھم از طرﯾـق کسـب و انتشـار اخبـار و کمـک ھـای مـالی و سـاﯾر حماﯾـت ھـا بـه
زندانيان  ،خانواده ھای آنھا و مبارزﯾن به صورت غير مستقيم فعاليت می کردند .
به مناسبت  ٤آبان جشن منحوس تاجگـذاری  ،تعـدادی از پرونـده ھـا در اداره دادرسـی ارتـش
تجدﯾد نظر و مورد تخفيف قرار گرفـت و بـه موجـب آن تعـدادی از دوسـتان آزاد شـدند  ،مـن بـه
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 .
وقوف بر اﯾن اشتباه خود مـاجرای جالـب دارد  ،مـادرم کـه از آزادی تعـدادی از دوسـتانم مطلـع
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 .
ﯾازدھم آبان  ،سرگرد تيموری رئيس زندان شماره  ٣و  ٤مرا به زﯾر ھشت فرا خواند  ،او پس از
کمی صحبت گفت  " :ببين احمد ! شـما ﯾـک گـروه مسـلمان ھسـتيد  ،مـن از اﯾـن کـه شـما
مسلمان ھستيد خوشحالم  ،بچه مسلمانيد  ،معتقدﯾد  ،بچه ھای خوبی ھستيد  ،اما من از
تو ﯾک خواھش دارم اﯾن بچه ھاﯾی که آزاد شدند و رفتند بـاز دارنـد ﯾـک کارھـاﯾی مـی کننـد ،
ھيچ کدامتان ھم که ندامت نامه ننوشتيد و آزاد شدﯾد  ،ولی من بھتان گفته باشم زود خودتان
را به دردسر نيندازﯾد  ،به بچه ھا بگو ﯾک خـورده دسـت نگھدارنـد  ،تـا مـا اﯾـن بـر و بچـه ھـای
جوان تر را بياورﯾم بيرون  ،اﯾن بچه مسلمان ھا ھم بياﯾند بيرون  ،بعـد ھـر کـاری مـی خواھيـد
بکنيد " .
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او پس از اﯾن صحبت ھا به خاطر اشتباھی که در ثبت اسـمم شـده و موجـب تـأخير در آزادﯾـم
شده بود معذرت خواھی کرد .به اﯾن ترتيب من در تـارﯾخ  ١٣٤٦/٨/١١پـس از انتقـال مطالـب و
توصيه ھای سرگرد تيموری به شھيد عراقی وساﯾلم را جمع کرده آزاد شدم .
اھالی محله استقبال خوب و جالبی از مـن کردنـد  ،گوسـفند کشـتند و شـربت و شـيرﯾنی در
خيابان توزﯾع کردند  ،در دسته ھای چند نفره به دﯾـدنم مـی آمدنـد و خيلـی عالقـه داشـتند از
مسائل زندان و آنچه که در آنجا گذشته بود بدانند .
در چھره ھای آنھا رضاﯾتی می دﯾدم که به خاطر حضور ﯾک زندانی سياسی در بين آنھا بـود ،
من نيز در حد اطالع و آگاھی خود مسائلی را برای آنان به وﯾژه جوانان توضيح می دادم .
زندان با فضای خاص  ،محدود و شراﯾط وﯾژه  ،غم ھا و شادی ھای خود را داشت  ،روابط حاکم
در آن تأثير عميقی در بينش من گذاشت  ،زندان فرصتی بود تا بيشتر به خود  ،راھی که مـی
روﯾم و آنچه که مرضی خداوند است بيندﯾشم و برای رسيدن به تعادل فکری و سياسی تالش
کنم و با مسائل منطقی برخورد کنم .
فراگيری علوم قرآنی و آشناﯾی به مبانی اسالم از بزرگترﯾن آثار و برکات اﯾن دوره بود  ،وقتی از
زندان آزاد می شدم کوله بار سنگينی از تجربه و افکـار تـازه را بـر دوش مـی کشـيدم  ،زنـدان
موجب بصيرت به اشتباھات و درﯾافت راه ھای رفع آنھا بود .
من بھترﯾن روزھای عمرم را با بچه ھای حزب ملل اسالمی سپری کردم  ،گرچه در سال ھای
بعد به دفعات دستگير و روانه زندان شدم  ،ولی از ھيچ کدام از اﯾن زندان ھا به اندازه اﯾن دوره
بھره و بار نبردم .
تبادل اطالعات و افکار  ،اطالع از اندﯾشه ھای غير اسالمی به خصوص مارکسيسـتی  ،وجـود
تجربه و تحليـل ھـای مختلـف سياسـی  ،بحـران ھـا و مشـکالت  ،مطالعـه وسـيع کتـاب ھـا ،
مباحــث تشــکيالتی و حزبــی و  ...وضــعيت جدﯾــدی در مــا بــه وجــود آورد و چراغــی شــد بــرای
راھھای آﯾنده  ،ھر چند پر پيچ و خم و خطرناک .

" بارش در کوﯾر "

حزب ﷲ
در ششم ماه مبارک رمضان که مصادف بود با اواخـر پـاﯾيز  ، ١٣٤٦عبـاس آقـا زمـانی
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کـه از

دوستان حزب ملل اسالمی بود به منزل ما آمد  ،پس از احوال پرسی متـداول از مـن خواسـت
که به بيرون از شھر بروﯾم تا مطالـب مھمـی را طـرح کنـد  ،وقتـی از خانـه خـارج شـدﯾم دﯾـدم
عليرضا سپاسی آشتيانی نيز در ماشين اسـت  ،خـودروی عبـاس ﯾـک بنـز  ١٧٠بـود بـا او نيـز
سالم و عليک و رو بوسی کردم  ،بعد راه افتادﯾم  ،به کجا ؟ به من چيزی نگفتند .
________________________
 . ١عباس آقا زمانی معروف به ابوشرﯾف در سال  ١٣١٨در تھران متولد شد  ،وی تحصيالت ابتداﯾی و متوسـطه را در
دبيرستان تھران به پاﯾان رساند  ،او در سال  ١٣٣٩به دانشسرای تعليمات دﯾنی رفت و ضـمن تحصـيل در دانشسـرا
به تدرﯾس در مدارس مختلف پرداخت .او نيز به خاطر عضوﯾت در حزب ملل اسالمی دستگير و تا آبان سـال  ١٣٤٦در
زندان قصر به سر برد  .وی پس از آزادی بـه دانشـکده ادبيـات دانشـگاه تھـران راه ﯾافـت و در رشـته زبـان عربـی بـه
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تحصــيل پرداخــت و پــس از اخــذ گواھينامــه مترجمــی بــه دانشــکده الھيــات رفــت  .در ســال  ١٣٤٩در رشــته حقــوق
اسالمی موفق به اخذ دانشنامه ليسانس شـد  ،او بـه ھمـراه احمـد احمـد و عليرضـا سپاسـی آشـتيانی در سـال
 ١٣٤٦گروه موسوم به حزب ﷲ را پاﯾه رﯾزی کرد و کـالس ھـای آموزشـی قـرآن و زبـان عربـی در مسـاجد مختلفـی
چون مسجد شيخ علی  ،حاج امجد  ،مسجد حضرت اميرالمؤمنين توسط او برپا شد .
او در اواﯾل سال  ١٣٤٧به خاطر درمان بيماری پدرش ھمراه وی به اترﯾش و آلمان رفت  ،در اﯾن مسافرت با برخـی از
اعضای کنفدراسيون و جنبش دانشجوﯾی چپ و نيز اعضای سازمان الفتح آشنا شد و بعد از بازگشت بـه کشـور بـه
انسجام و ھداﯾت گروه حزب ﷲ ادامه داد  .او در سال  ١٣٥٠برای ارتباط با انقالب فلسـطين در خاورميانـه رفـت و در
سال  ١٣٥١به ھنگام مراجعت در مرز بازرگان دستگير شد  ،پس از سـه مـاه زنـدان و شـکنجه و پـس از فرﯾـب دادن
ساواک و گرفتن حدود ﯾک ماه مرخصی موفق به فرار شد  ،او از طرﯾق بيابان ھای جنوب شرقی پـس از  ٤روز پيـاده
روی از طرﯾــق زاھــدان وارد خــاک پاکســتان شـد و از آنجــا بــه اروپــا رفــت و پــس از مــدتی بــرای ھمراھــی بــا انقــالب
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 انقالب اسالمی به اﯾران بازگشـت  ،ابوشـرﯾف از مؤسسـين کميتـه انقـالب اسـالمی و سـپاه
پاسداران محسوب می شود  ،او از مدافعين و عالقمندان بنی صدر بـود و از طـرف وی بـه سـمت فرمانـدھی سـپاه
پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد که پـس از مـدتی بـه دليـل سـوء مـدﯾرﯾت و حماﯾـت از بنـی صـدر مجبـور بـه
استعفا شد .او در شھرﯾور  ١٣٦٠به سمت کاردار اﯾران در پاکستان منصوب و در فروردﯾن  ٦١بـه سـمت سـفير ارتقـا
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 .
آقای احمد در حاشيه خاطرات خود در مورد خصوصيات عباس آقـا زمـانی چنـين مـی گوﯾـد  :ابوشـرﯾف فـردی بسـيار
متدﯾن  ،تندرو و متعصب بود که تالش می کرد در تمامی امور بين دوستان خـود پيشـرو باشـد  ،مقاومـت او در برابـر
سختی ھا و مشکالت کم نظير بود  ،او بيشتر روزھای سال را با ﯾک افطاری ناچيز چنان روزه می گرفت که بـه مـرد
صومی ) ھميشه روزه دار ( شھرت ﯾافت  .او در انجام امور بسيار افراط می کرد  ،کم می خورد  ،کـم مـی نوشـيد ،
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
مانند درختی بود که در شوره زار روﯾيده باشد  ،سخت و محکم  .ما در خيلی از مواقع چه در زندان و چه در بيـرون از
زندان نماز جماعت را به امامت او اقامه می کردﯾم  ،او در زندان آرام و قرار نداشت  ،گاھی خود بـرای فراگيـری زبـان
و دروس اسالمی نزد افراد دﯾگر می رفت و گاه به دﯾگـران جـامع المقـدمات درس مـی داد  .او تمـام آﯾـات مربـوط بـه
جھاد را از قرآن استخراج و دسته بندی کرده و به دﯾگران مـی آموخـت  .وجـود او بـرای مـا در زنـدان حکـم ﯾـک داﯾـرة
المعارف اسالمی را داشت .او برای رسيدن به ھدف خيلی بی تاب بـود و در کارھـا از خـود عجلـه نشـان مـی داد ،
اﯾن بی تابی و تند روی سرانجام او را به ناکجا آباد کشاند .

در بين راه عباس آقا زمانی درباره اﯾن که ما چه بودﯾم  ،چه کردﯾم و چه باﯾد بکنيم صحبت کرد
 ،او گفت  " :احمد ! ما به زندان نرفتيم که تنھا چند نفر را بشناسيم و دوست شوﯾم و ﯾا تنھـا
روزه بگيرﯾم و دعا بخوانيم و به زندگی عادی برگردﯾم و مسئله مبارزه را تمام شده ببينيم .
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 " ...
وارد جاده خاوران در شرق تھران شدﯾم  ،در آن منطقه کوره پز خانه ھای زﯾادی وجود دارد  ،ما
قبل از اﯾن که از حد شرعی خارج شوﯾم و روزه مان شکسته شود به نزدﯾکی ﯾکی از کـوره پـز
خانه ھا که در محلی دورتـر از جـاده اصـلی بـود رفتـيم  ،در آنجـا سـاختمان مخروبـه ای وجـود
داشت که به آن زندان ھارون

)(١

می گفتند .
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______________________
 . ١زندان ھارون بنای سنگی عھده آل بوﯾه و سلجوقی در  ١٢کيلومتری شرق تھـران بـر جانـب شـمال جـاده قـدﯾم
خراسان نزدﯾک آبادی زندان  ،واقع در دامنه کوھھای مسگرآباد  ) .داﯾرة المعارف فارسی  ،غالم حسين مصاحب (

در کنار آن متوقف شدﯾم و به کنار جوی آب و درختی رفتيم و نشسـتيم  ،عبـاس پـس از کلـی
صغری و کبری چيدن گفت که بچه ھا از زندان پيام داده اند که با رفتن از زندان کار تمام نشده
است  .شما ادامه دھنده راه کسانی ھستيد کـه در زنـدان و در زﯾـر شـکنجه ھسـتند  ،بـرای
ھمراھی با آنانی که در زندان ھستند فعاليت خود را از سر بگيرﯾد .
آقا زمانی تأکيد کرد که ما باﯾد کار را دوباره شروع کنيم  ،اما اﯾن بار با حساب و کتـاب بيشـتر و
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
نظری دادﯾم  ،قرار شد که تشکيالت جدﯾدی با ھدف مبارزه با رژﯾم و براندازی حکومت طـاغوت
و با مشی مسلحانه را طراحی و پياده کنيم و سه محور را در آن مد نظر داشته باشيم :
 .١ادامه مبارزه با استفاده از تجربيات قبلی .
 .٢خود سازی فردی و جمعی و نيز کسب آمادگی برای روﯾاروﯾی در ھر لحظه .
 .٣لزوم اﯾجاد ﯾک سازمان و تشکيالت منسجم و تعيين چارچوب وظاﯾف برای افراد .
ما درباره اﯾن سه محور به بحث ھای خود ادامه داده و نتاﯾج زﯾر را گرفتيم :
•

تشکيالت باﯾد از داشتن دفتر  ،جا و مکان پرھيز کنـد ف تـا ماننـد حـزب ملـل اسـالمی
ھنگام خطر به سرعت افشا و کشف نشود .

•

پرھيز از بر جای گذاشتن آثار مکتوب و اتکا به محتوﯾات ذھنی و برنامـه رﯾـزی ذھنـی و
حفظ دستورات و برنامه ھا .

•

دعـوت از مبــارزﯾنی کــه از زنــدان آزاد شــده و ﯾـا آزاد خواھنــد شــد  ،بــرای پيوســتن بــه
تشکيالت .

به اﯾن ترتيب ما سه نفر تشکيالتی را پاﯾه رﯾزی کردﯾم که با استناد آﯾات شـرﯾفه » فـان حـزب
ﷲ ھم الغالبون « )مائده (٥٦/و » اال ان حزب ﷲ ھم المفلحون « )مجادلـه (٢٢/نام حـزب ﷲ را بـر
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 ،
عباس دوزدوزانی  ،محمد مفيدی و محمد باقر عباسی گسترش و عمق می ﯾافت .
در جلسات حزب ﷲ 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 تشکيالت فراھم کنـد .
از اﯾن رو من بعد از ماه مبارک رمضان به اداره آموزش و پرورش منطقه  ١٠مراجعه و درخواست
بازگشت به شغل قبلی ام را کردم  ،آنھا تقاضانامه مرا به وزارتخانه ارجاع دادند .
بعد از چند روز برای پيگيری نامه ام به دبيرخانه وزارت آموزش و پـرورش رفـتم  ،از آنجـا مـرا بـه
اتاق دﯾگری فرستادند  ،در اﯾن اتاق سه نفر پشت ﯾک ميز نشسـته بودنـد  ،آنھـا دالﯾـل کنـاره
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گيــرﯾم از آمــوزش و پــرورش و علــت رجــوع مجــددم را پرســيدند و گفتنــد کــه در اﯾــن مــدت کجــا
بوده ام .
گفتم که به خاطر رفتن به زندان از ھمکاری بـا اﯾـن وزارتخانـه بـاز مانـدم و اﯾـن مـدت را ھـم در
زندان بودم و االن ھم می خواھم به زندگی عادی خود برگردم و نياز به کار دارم  ،ﯾکی از آنھـا
که گوﯾا از ماوقع و مسائل مـن مطلـع و آگـاه بـود گفـت  " :شـما را بـه خـاطر مـاده ﯾـک ﯾعنـی
مقدمين عليه امنيت کشور دستگير کردنـد و حـاال شـما  ٥سـال محروميـت اجتمـاعی دارﯾـد و
نمی توانيد به در ھيچ کار دولتی مشغول شوﯾد  ،البته راھھاﯾی وجود دارد ".
پرسيدم که چه راھی ؟ گفت  " :شما به اﯾنجا بر می گردﯾد  ،ولی باﯾد برای ما مشخص کنيد
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 ".
من که از ھمان اول فھميده بودم آنھا چه می خواھند  ،گفتم  " :نه بابا  ،ما اﯾن کاره نيستيم ،
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
شغل معلمی نتيجه ای نگرفتم  ،برگشتم  .عباس آقا زمانی توانسته بود در کـالس ھـای غيـر
رسمی در مدارس و مسـاجد خـود را مشـغول کنـد و عليرضـا سپاسـی آشـتيانی
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نيـز وارد

دانشگاه شده بود و تنھا من بيکار و بالتکليف بودم .
_______________________
 . ١عليرضا سپاسی آشتيانی فرزند ابوالقاسم در سال  ١٣٢٣در آشتيان اراک متولد شد  ،او پس از طـی تحصـيالت
ابتداﯾی و متوسط وارد دانشکده ھنرھای زﯾبا شد  .وی در سال  ١٣٤٣توسط اصغر قرﯾشی به حـزب ملـل اسـالمی
جذب شد و در سال  ١٣٤٤به اتھام فعاليت در حزب ملل و اقدام عليه امنيت کشور دستگير شد .
در سال  ١٣٤٦پس از آزادی از زندان به ھمراه احمد احمد و عباس آقا زمانی گـروه حـزب ﷲ را پاﯾـه رﯾـزی کـرد و بـه
نوشتن درس ھای سياسی و گزارش ھای تحليلی برای گروه مبادرت کرد  .او در اﯾن سالھا توانست تحصيالت نيمـه
کاره خود را به اتمام برساند .
او پس از ادغام سازمان حزب ﷲ در سازمان مجاھدﯾن خلق )منافقين( در سال  ١٣٥٠جذب سازمان و در مـرداد مـاه
سال  ١٣٥١در اجرای طرح ترور سرتيپ طاھری با محمد مفيـدی و محمـد بـاقر عباسـی ھمکـاری کـرد  ،وی پـس از
دستگيری آن دو نفر به زندگی مخفی روی آورد .
سپاسی آشتيانی فردی تندخو  ،تندرو و احساساتی و بسيار بلند پرواز و خود بزرگ بـين  ،مغـرور و گسـتاخ بـود  ،او
به خاطر تندی و جدﯾت خود در کارھـا مراتـب سـازمانی را بـه سـرعت طـی کـرد و در سـال  ١٣٥٣بـه عضـوﯾت کـادر
مرکزی سازمان مجاھدﯾن خلق در آمد  .در سال  ١٣٥٤با اعالم تغيير اﯾدئولوژی به رھبری تقی شـھرام خـط انحـراف
را پيمود و به آنھا پيوست و ھمراه منحرفين دﯾگر به تصفيه و کشتار افرادی که اﯾن تغيير را نپذﯾرفتـه بودنـد دسـت زد
.او تا سال  ٥٧به فعاليت مخفی خود در گروه تقی شھرام موسوم به سازمان پيکـار در راه آزادی طبقـه کـارگر ادامـه
داد .
بعد از پيروزی انقالب به صورت آشکار و افراطی به ضـدﯾت و مخالفـت خـود بـا نظـام پرداخـت و در اواخـر سـال ١٣٦٠
دستگير شد  ،او در اﯾن دوره بازداشت به مقدسات اسالمی 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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پس از گذشت مدتی در حالی که از اﯾن وضعيت خسته شده بودم و حوصله ام سر رفته بود ،
روزی برادرم پرسيد که احمد باالخره چه کار می خواھی بکنی ؟ آﯾا می خواھی کار بکنـی ﯾـا
نه ؟ گفتم  :چرا که نه !
فردای آن روز دست مرا گرفت و به کارخانه قوطی سازی محمدی واقـع در جنـوب تھـران بـرد ،
حاج مھدی مرا به آقای وجيه ﷲ محمدی رئيس و صاحب کارخانه معرفی کرد و گفت کـه تـازه
از زندان آزاد شده و بيکار است .
از او خواست که در کارخانه کاری به من بدھد  ،آقای محمدی که انسانی بزرگـوار و مسـلمان
بود و به دنبال افرادی متدﯾن  ،درست و صادق برای کارخانه اش مـی گشـت از اسـتخدام مـن
استقبال کرد .
به اﯾن ترتيب من در اداره حسابداری مشغول به کار شـدم  ،پـس از مـدتی کوتـاه درﯾـافتم کـه
رئيس حسابداری خالف ھاﯾی را در ثبت حساب ھا و تنظـيم صـورت ھـای مـالی مرتکـب مـی
شود  ،ولی چون تازه وارد بودم عکس العملی از خود نشان ندادم و سکوت کـردم تـا اطالعـات
بيشتری به دست آورم .
از کار جدﯾد درآمدی حدود روزانه  ١٨تومان عاﯾدم می شـد کـه بخشـی از آن را بـه حـزب ﷲ و
بخشی را ھم به خانواده تخصيص می دادم .

آموزش در حزب ﷲ
برای حضور آگاھانه در روند مبـارزه و لـزوم کسـب آمـادگی کـافی مـا نيـاز بـه آمـوزش و تمـرﯾن
داشتيم  ،از اﯾن رو طی برنامه ای آموزش ھا و تمرﯾنات رزمـی و تيرانـدازی را در حـوالی ھمـان
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
محيط اﯾجاد شـک و شـبھه نکنـيم  ،سـه نفـری ) مـن  ،ابوشـرﯾف و سپاسـی آشـتيانی ( بـه
جاھای خيلی پرت و دور از دﯾد می رفتيم .
در برنامه ای دﯾگر عباس آقا زمانی کالس ھای آموزش زبان عربی را ابتدا در مسجد حاج امجد
) واقع در ابتدای پل امامزاده معصوم )ع( ( و بعد در مسجد حضرت اميرالمـؤمنين )

واقـع در خيابـان کـارگر ،

خيابان نصـرت ( راه انداخت  ،اﯾن کالس ھا با سبکی جدﯾد و به صورت راﯾگان برگزار می شد و در
حاشيه آن آقا زمانی از شاگردان کالس ھا می خواست که آﯾاتی از قرآن _ بيشتر آﯾات جھاد _
را از حفظ شوند .
آﯾت ﷲ موسوی اردبيلی امام جماعت مسجد حضـرت اميرالمـؤمنين بـا اﯾـن کـه مـی دانسـت
عباس زندانی سياسی است  ،عالوه بر موافقت با برگزاری اﯾن کالس ھا  ،ھزﯾنه ھـای تبليـغ
اﯾن کالس ھا در روزنامه ھا را با بودجه مسجد متقبل شده بود .پس از آن کالس ھا معرفـی و
گسترش ﯾافت .
پس از مدتی جمال نيکو قدم
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 ،جواد منصوری و عباس دوزدوزانی نيز کالس ھـای دﯾگـری را

عھده دار شدند  ،اﯾن کالس ھا در ساختمانی سه طبقه وابسته به مسجد حضرت امير )ع( و
در جنب آن داﯾر بود .
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________________________
 . ١سيد جمال نيکو قدم فرزند سيد کمال در سال  ١٣٢٥متولد شد  ،او ھنگـام دسـتگيری آموزگـار چنـد مدرسـه در
تھران بود  ،وی در دادگاه تجدﯾد نظر حزب ملل اسالمی به  ٤سال حبس مجرد محکوم شد .

من در بعضی از اﯾن کالس ھا به عنـوان شـاگرد و مسـتمع شـرکت مـی کـردم و نقـاط قـوت و
ضعف آنھا را می نوشتم و بعد آنھا را در جلسه مرکـزی حـزب ﷲ طـرح مـی کـردم  .البتـه کـار
اصلی من در اﯾن کالس ھا شناساﯾی افراد شاخص و با انگيزه برای عضوﯾت در حزب ﷲ بود .
ما با اﯾن نحوه عمل و به کارگيری اﯾن شيوه سه ھدف را دنبال می کردﯾم :
 .١تبليغات و سازندگی که ھمان کار فرھنگی بود .
 .٢شناساﯾی  ،جذب و دعوت از افراد به حزب ﷲ .
 .٣اداره و بھره برداری از تواناﯾی ھای افراد .
استفاده ما از تجارب و دانش برخی دوستان و مدرسان در اﯾن کالس ھا به نحوی بود کـه آنھـا
بی آن که متوجه شوند برای تشکيالت سياسی فعاليت می کردند  ،البته نيت آنھا خالص و به
خاطر خدا و رضای او بود .
سرپرستی کل کالس ھا به عھده آقا زمانی بود و حضور او رونق زﯾادی به کالس ھا می داد ،
در اواﯾل سال  ٤٧و در گرما گرم برگزاری کالس ھـا پـدر وی بـه سـختی بيمـار شـد  ،پزشـکان
عالج 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
زبان آلمانی آشناﯾی داشت آماده رفتن به آلمان شد  .ولی مشکالتی برای خروج داشت  ،اما
آﯾت ﷲ 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 .
اﯾن سفر دو ماه طول کشيد  ،او توانسـت در آلمـان بـا سـازمان الفـتح و افـرادی چـون حسـين
رضاﯾی و حسن ماسالی
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که دارای گراﯾش ھـای چـپ و مارکسيسـتی بودنـد ارتبـاط برقـرار

کند  .او اطالعات جامعی در خصوص چگونگی اعزام افراد به لبنان برای طی دوره ھای چرﯾکی
و نيز خانه ھای امن اروپا و آسيا و راھھای مطمئن برای پيوستن به مقرھای آموزش نظامی به
دست آورد .
_____________________
 . ١حسن ماسالی و حسين رضاﯾی از اعضای اصلی و فعال کنفدراسيون جھانی و دانشجوﯾان اﯾرانی و جبھه ملـی
اﯾران در اروپا بودند  .حسن ماسالی در کنگره سوم )دی ماه  (١٣٤٢چھارم )دی ماه  (١٣٤٣و دھـم )دی مـاه (١٣٤٨
و حسين رضاﯾی در کنگره دھم به عنوان اعضای ھيئت دبيران کنفدراسيون انتخاب شدند .
رضاﯾی در سال  ١٣٤٩به ھمـراه دکتـر ھلـدمن در مـأمورﯾتی از طـرف سـازمان عفـو بـين الملـل شـعبه اتـرﯾش بـرای
رسيدگی به وضع زندانيان سياسی به اﯾران وارد شد  .ھر دو به ساواک احضار و تحت بازجوﯾی قرار گرفتند و در پـی
آن دکتر ھلدمن از اﯾران خارج و رضاﯾی دستگير محاکمه و زندانی شد و تا بھمن سال  ١٣٥٧در زندان به سر برد .
) ر  .ک کنفدراسيون جھانی  ،حميد شوکت(

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 ﷲ محمدی فاتح  ،صاحب کارخانه قوطی سازی بود کـه
من در کارخانه با او آشنا شدم  ،رفته رفته اﯾن آشناﯾی تبدﯾل به دوستی عميق شـد  .سـعيد
جوانی پرشور و حرارت و متدﯾن بود که به مسائل انقالبی و مبارزاتی عالقـه نشـان مـی داد .
تماﯾل داشت که بداند در زندان چه بر سر من آمده و چه تجربيات و اطالعاتی دارم .
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 .
من که از خالفکاری و حساب سازی رئـيس حسـابداری کارخانـه خسـته شـده بـودم  ،توسـط
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 .
پس از گذشت مدتی بدون اﯾن که تشکيالت حزب ﷲ را به سعيد بشناسانم  ،او را بـه کـالس
ھای عباس آقا زمانی معرفی کردم  .او نيز جذب اﯾن کـالس ھـا شـد و معتقـد بـود کـه عبـاس
استادی توانمند و با سواد است .
سعيد وقتی متوجه سوابق مبارزاتی عباس شد بيشتر به او وابسته و عالقمنـد شـد  ،انگيـزه
زﯾاد و روحيه پرشور سعيد موجب شد تا رشد کرده و بسط فکری و اندﯾشه ای بيابد  .او بـدون
اﯾن که بخواھد جزو حزب ﷲ شده بود ولی خود نمی دانست به طوری که پـس از دسـتگيری
ھيچ مطلبی در خصوص حزب ﷲ نداشت که بگوﯾد .
رژﯾم چند سالی بود که خود را آماده برگزاری جشن ھای  ٢٥٠٠ساله شاھنشاھی می کرد ،
ما در حزب ﷲ از اﯾن حرکت رژﯾم آگاه شدﯾم  ،پس از جلسات و مباحـث بسـيار بـه اﯾـن نتيجـه
رسيدﯾم که باﯾد به نحوی عليه اﯾن جشن ھـا عمليـات کـرده و بـه آن ضـربه بـزنيم  .بـرای اﯾـن
منظور بـه دنبـال تـدارکات و برنامـه ھـای خـاص از جملـه ھمـان آمـوزش ھـای رزمـی و تمـرﯾن
تيراندازی بر آمدﯾم .
در اﯾن بين و در اواخر سال  ، ٤٧صاحب کارخانه قوطی سازی تصميم گرفـت کـه در نماﯾشـگاه
صنعتی " ازاکا " در ژاپن شرکت کرده و از آنجا دستگاه ھای جدﯾـد خـط توليـد وارد کنـد  ،او بـه
سعيد پيشنھاد کرد که در اﯾن نماﯾشگاه شرکت کند  .سعيد که به مسـائل سياسـی جنـبش
ھا و نھضت ھای اسالمی و سرنوشت فلسطين و مبـارزه بـا اسـرائيل عالقمنـد بـود  ،پـس از
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
بعد پادگان ھای آموزشی لبنان برای کسب تعليمات نظامی و رزمی بود  .حصول به اﯾن ھـدف
و آشناﯾی با سالح ھای جدﯾد و سنگين عمليات ما را در ضربه زدن به جشن ھای  ٢٥٠٠ساله
تسھيل می کرد .
ھنگام رفتن سعيد به خارج از کشور من سرباز بودم و در سمنان به سر می بـردم و ھفتـه ای
ﯾک بار به تھران می آمدم  .با اﯾن حال فرصت را برای صحبت با سعيد بر سر مسائل بينشی و
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اعتقـادی از دسـت نمـی دادم  .دوسـتان ھـم کـار شـدﯾد و فشـرده ای از لحـاظ فکـری روی او
شروع کردند .
عباس آقا زمانی که خود تازه از آلمان برگشته بود  ،آدرس حسين رضاﯾی و حسـن ماسـالی و
اماکن امن را به ھمراه ﯾک توصيه نامه در اختيار سعيد قـرار داد  ،او پـس از جاسـازی آن در تـه
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
مستقيم به آلمان رفت  ،ما از طرﯾق محمد برادر سعيد مطلع شدﯾم که به سـالمت بـه آلمـان
رسيده است .
من برای اﯾن که از اوضاع سعيد مطلـع باشـم بـا محمـد محمـدی فـاتح بـرادر کوچـک وی طـرح
دوستی رﯾختم  .محمد نيز فردی خوب  ،فھيم ولی بی تجربه بـود  ،او آخـرﯾن اخبـار مربـوط بـه
برادرش را به من انتقال می داد .
عالوه بر اﯾن خود سعيد ھم از روی بی تجربگی با نام مستعار محمد بھتاش شروع به مکاتبـه
با من کرد  ،من تا می توانستم جواب نامه ھا را نمـی دادم  ،ولـی برخـی مواقـع الزم بـود کـه
پاسخی براﯾش بفرستم  .از اﯾن رو از نام مستعار صمد برای مکاتبه استفاده می کردم .
سعيد پس از رسيدن به آلمان ) در اواخر سال  (١٣٤٧به سراغ آدرس ھـاﯾی کـه آز آقـا زمـانی
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 ،
محمدی فاتح فرﯾب او را خورد و به افشای اسرار و اھداف خود و رابطينش در خارج پرداخـت و.
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 .
فردای آن شب که حسين رضاﯾی او را دﯾد وجود چنين دوستی را تکذﯾب کرد  .معلوم شد که
او از مأمورﯾن ساواک در خارج از کشور بوده است  .به اﯾن ترتيب در ھمان روزھای اول ھـدف
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
من حدود  ٧سال به خاطر کفالت پدرم  ،از معافيت موقت برخوردار بودم  ،مدت اﯾن معافيـت رو
به اتمام بود  ،برای تمدﯾد آن به اداره حوزه نظام وظيفه مراجعـه کـردم  .آنھـا پرونـده مـرا بـرای
بررسی به دادگاه ارجاع دادند .در آنجا آنھا با خط قرمز بر روی آن نوشـتند " :سـرباز " .و گفتنـد
که شما بروﯾد به مملکت تان خدمت کنيد .
برای آنھا دليل آوردم اکنون که پدر من  ٧سال پيرتر شده است  ،باﯾـد معـافيتم تمدﯾـد ﯾـا دائـم
شود  ،ولی آنھا نپذﯾرفتند و گفتند از دست ما کاری ساخته نيست  ،حاال برای چه ؟ نمی دانم
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! ولی حدس می زنم که احتماال ً زندان و محکوميت کيفری من و دخالت ساواک در اﯾن تصميم
گيری مؤثر بوده است .
به ھر حال با رفتن عليرضا سپاسی آشـتيانی و عبـاس آقـا زمـانی بـه دانشـگاه  ،مـن ھـم در
تارﯾخ ١٣٤٧/٧/١٣به خدمت سربازی اعزام شدم  .در روز تقسيم مرا بـه ﯾگـان سـپاھی تـروﯾج
آبادانی و مسکن در پادگان کرج فرستادند .
از ھمان روزھای اول با خود عھد کردم که فعاليتھای مبارزاتی خود را محتاطانـه در اﯾـن پادگـان
دنبال کنم  .در مدتی که در پادگان بودم سعی کردم وجاھت خود را حفظ کرده و افراد معتقد و
سياسی را شناساﯾی کنم .
روزھا با آموزش ھای مختلف می گذشت  ،تا اﯾـن کـه در ﯾکـی از روزھـای زمسـتان واقعـه ای
اتفاق افتاد  .تيمسار در حال سان دﯾدن بود که ناگھان صـدای چکانـدن ماشـه ای آمـد و ھمـه
تکان خوردند و آرام خندﯾدند .
دﯾدﯾم ﯾکی از بچه ھا دست و پاﯾش را گم کرد و رنگ از روﯾش پرﯾد  ،معلوم شد که اسـلحه او
در ضامن نبوده و با اصابت انگشتش به ماشه چکيده اسـت  .از آن طـرف افسـر دﯾگـری آمـد و
سيلی محکمی به گوش سرباز خاطی زد .
از مشاھده اﯾن صحنه و شرمندگی آن سرباز خيلی ناراحت شدم و گفتم  " :چرا می زنی ؟ "
شراﯾط را برای برخورد بيشتر از اﯾن مناسب ندﯾدم  ،پس از برنامه سان بـه سـراغ افسـر ﯾگـان
خودمان رفتم و گفتم  " :در جاﯾی که شما حاضر بودﯾد  ،اﯾن درست نبود که افسر دﯾگری بياﯾد
و به گوش سرباز ﯾگان شما بزند  ،شما سرگرد ھستيد و او سروان و اﯾن توھين به شماست
 ،اگر قرار بود با آن سرباز برخوردی شود بھتر بود خود شما اﯾن کار را می کردﯾد ".
به اﯾن ترتيب سرگرد را عليه سروان تحرﯾک کردم  ،گوﯾا برخورد و تضادی ھم بين آنھا پيش آمد
 ،پس از اﯾن روﯾداد و اطالع سربازھا از اقدام من  ،آنھا نسبت به من خوش بين شدند  .خود را
به من نزدﯾک کرده و درد دل می کردند .
در اﯾن فضا بود که مباحث فکری و اعتقادی و بعضاً سياسی را با آنھا در ميـان مـی گذاشـتم ،
گرچه مدت اﯾن دوره کوتاه بود و من نتوانستم به مقاصد و اھدافم برسم  ،ولی بعدھا بسياری
از اﯾن افراد را در خط مبارزه دﯾدم .
فرمانده ﯾگان برای دسته ما  ،سر دسته ای انتخاب کرده بود  ،او آدم بـدخلق و بـی ادبـی بـود
که بچه ھا را اذﯾت می کرد  ،بچه ھا از اعتراض به او می ترسيدند چون به زندان و تنبيه تھدﯾد
می شدند .
تا اﯾن که صبر من لبرﯾز شد  ،با ھماھنگی سربازان ﯾک درگيری تصنعی اﯾجاد کردﯾم  ،فرمانـده
گروھان افراد را در کرﯾدور ساختمان جمع کرد و گفت  " :من فرمانده گروھان ھستم و به جای
پدر شما ھستم  ،اﯾن چه کاری است که می کنيد  ،چرا آشـوب مـی کنيـد  ".بعـد پرسـيد " :
اعتراض تان چيست ؟ چه کسی اعتراض دارد ؟ " .....
دﯾدم ھمه ساکت شدند  ،بلنـد شـدم و گفـتم  " :مـن اعتـراض دارم  ،مگـر شـما نمـی گوﯾيـد
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 "...
با صحبت ھای من بقيه ھم جرأت پيدا کرده و لب به اعتراض گشودند و مطالب مرا تأﯾيد کردند
 ،فرمانده گروھان به من اشاره کرد و گفت بيا جلو  ،رفتم  .گفت  " :از اﯾن به بعد تو سر دسته
ھستی  ".گفتم  " :نه جناب سرگرد من برای اﯾن کـار اعتـراض نکـرده ام و بـرای اﯾـن کـار ھـم
ساخته نشده ام  ،من فرد بھتری را معرفی می کنم ".
بعد ﯾکی از بچه ھای باھوش و زرنگ را معرفی کردم  ،او ھم مشروط بر اﯾن کـه مـن معـاونش
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 .
بعضی از صبح ھا در پادگان کرج افراد را به صف کـرده و بيمـاران را سـوار کـاميون نظـامی مـی
کردند و به پادگان فرح آباد )امور اداری و بھـداری و درمـانی پادگـان کـرج در پادگـان فـرح آبـاد متمرکـز بـود ( در
تھران می بردند .
در ﯾکی از اﯾن روزھا فرمانده گروھان آمد و گفت  " :احمد احمد ! " من ﯾک قدم جلو آمدم  ،بـاز
گفت  " :احمد احمد ! " گفـتم  " :بلـه  ،جنـاب سـرگرد ! " سـرش را بـه گوشـم نزدﯾـک کـرد و
آھسته گفت که می دانی ! تو را به رکن  ) ٢اداره اطالعات و امنيت ارتش( خواسته اند  ،به کسـی
چيزی نگو .
بعد گروھبانی را صدا کرد و آرام به او گفت که اﯾن را ببر رکن  ، ٢بعد از من پرسيد  " :راستش
را بگو تو چکار کرده ای ؟ " گفتم که ھيچی  .گفت  " :نه ﯾک کاری کـرده ای  " .گفـتم  " :مـن
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 " .
از چھره سرگرد پيدا بود که از گفته ھای من تعجب کرده است  ،ولی با شک و ابھام سرش را
به نشانه پذﯾرش تکان داد  .در ساختمان رکن  ٢وارد راھروﯾی شـدم کـه ﯾـک طـرف آن دﯾـوار و
طرف دﯾگرش چند اتاق در کنار ھم بود  .از روزنه ای داخل اتـاق ھـا را مـی شـد دﯾـد  .مـرا بـه
مقابل ﯾک اتاق بردند و گفتند که اﯾنجا منتظر باش .
در اﯾن راھرو سکوت عجيبی بود  ،فقط گاھی ﯾکـی دو نفـر وارد اتـاق شـده و پـس از دقـاﯾقی
خارج می شدند  ،انتظار من نزدﯾک به دو ساعت طول کشيد  ،وضعيت کالفه کننده ای بود  .از
آن ھمه سکوت خسته شدم .
ناگھان از جا بلند شده و وارد اتاق شدم  ،سالم داده و احتـرام نظـامی بـه جـای آوردم  ،ﯾکـی
پرسيد که چيه ؟ گفتم  " :ھيچی  ،االن دو ساعت است که مرا اﯾنجـا آورده اﯾـد  ،دﯾگـر از اﯾـن
ھمه انتظار خسته شده ام ".
پرسيد  " :چه کار کرده ای ؟ " گفتم  " :من چه می دانم ! شما از طرﯾق فرمانـده ام بـه اﯾنجـا
احضارم کرده اﯾد  " .گفت  " :اﯾن سر دوشی را چه کسی بـه تـو داده ؟ " گفـتم  " :فالنـی ".
صداﯾش را بلند کرد و گفت که بی خود داده اند  ،گفتم  ".خب بکنيدش ".
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او تند شد  ،من ھم تند شدم  ،البته تمام اﯾنھا صحنه سازی آنھـا بـود  .ﯾکـی دﯾگـر از آنھـا بـه
آرامی گفت  " :سرکار احمد ! شما تشرﯾف بياورﯾد اﯾنجا  :.من پيش او رفتم  ،به نشانه احترام
از جاﯾش بلند شد و گفت  " :بفرما بنشين ! "
من ھم که از انتظار طوالنی خسته شده بودم  ،نشستم  .او شروع به احوالپرسی و دلجوﯾی
کرد  ،دﯾدم لحن بيان او با آن فرد اولی کامال ً فرق می کند  ،فھميدم که اﯾنھا ھمه نقشه است
 .او پنداشت که با من کنار آمده است  .سؤاالت مقدماتی از وضـعيت سـربازﯾم بـود  .مـن ھـم
جواب دادم .
ناگھان گفت  " :احمـد ! تـو ﯾـک زمـانی زنـدانی بـودی ؟ " بعـد سـؤاالتی راجـع بـه حـزب ملـل
اسالمی  ،مدت محکوميت  ،تارﯾخ آزادی و  ...پرسيد  .من جواب ھای مشخص و معلومی دادم
 .او پرسيد  " :آﯾا کسی از سربازھا از گذشته تو مطلع ھست ؟ "
گفتم که نه  ،لزومی ندارد که بدانند  .دوره ای در گذشته بود که تمام شده و رفته  ،جـورش را
ھم کشيده ام و به زندان رفته ام  ،االن ھم کاری با گذشته نـدارم  .او گفـت  " :احمـد ! ﯾـادت
باشد ما در آنجـا )پادگـان( سـاﯾه بـه سـاﯾه دنبالـت ھسـتيم  ،دﯾـدی کـه االن چطـور بـه اﯾنجـا
خواستيمت  ،بعد ھم می توانيم و بدان که ھميشه تحت نظر ھستی ".
گفتم  " :من کاری نمی کـنم و نکـرده ام کـه بترسـم و گرنـه تـا االن چنـد بـار مـرا احضـار مـی
کردﯾد ".گفت  " :ما ھم مـی خـواھيم ھمـين را بگـوﯾيم  ،تـو االن داری بـه شھرسـتان دﯾگـری
اعزام می شوی  ،پس مواظب خودت باش  ،ما قدم به قدم دنبالـت ھسـتيم  " .گفـتم  " :اگـر
شما ھم نمی گفتيد خودم می دانستم ".
بعد از پاﯾان صحبت ھا گالﯾه کردم که چرا اﯾن ھمه مرا منتظر گذاشته و معطل کردﯾد  ،او گفت
که در کارھای اداری اﯾن امور پيش می آﯾد .
در دو ماھه آخـر آموزشـی  ،کـالس ھـا بـا برنامـه فشـرده تـری دنبـال مـی شـد  ،درس ھـای
اختصاصی بھداشت  ،کشاورزی  ،آبيـاری  ،حتـی مرغـداری و کليـاتی دربـاره راه سـازی و پـل
سازی  ،از جمله متونی بود که به مـا آمـوزش داده مـی شـد کـه در تـروﯾج آبـادانی و مسـکن
کاربرد داشت .
جالب اﯾن که ھيچ کس به مباحث ارائه شده توجه نمی کرد  ،تقرﯾباً روزی چھار کالس داشتيم
 ،گاھی صدای وق وق مرغابی ھاﯾی که در آنجا پرورش می دادند در محوطه طنين انـداز مـی
شد  ،به ھمراه آن بچه ھای کالس نيز شروع به وق وق می کردند .
نه اضافه خدمت  ،نه بازداشـت انفـرادی و نـه ھـيچ تھدﯾـد و تنبيـه دﯾگـری کارسـاز نبـود  ،اﯾـن
شلوغی تا حدی ادامه می ﯾافت که معلم مجبور به ترک کالس 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 .
روزی معلم جدﯾدی با دﯾسيپلين  ،ھيبت و ھيمنه خاصی وارد کالس شد  ،او پس از معرفـی و
ستاﯾش از خود شروع به تھدﯾد و اخطار کرد و گفت  " :من خود ﯾک نظـامی ھسـتم و انيفـورم
نظامی به تن دارم  ،در کالس من مقررات نظامی حاکم است و ھر کس از اﯾن مقررات و نظـم
تخطی کند پدرش را در می آورم .اﯾنجا سربازخانه است  ،نه خانه خاله و " ...
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او خط و نشان کشيد  ،ولی بچه ھا می دانستند کـه او ھـم از قبيلـه آنھـاﯾی اسـت کـه مـی
گوﯾند  " :من آنم که رستم بود پھلوان ! با ادامه صحبت ھای اﯾن معلم خشک  ،فضای تـرس و
سکوت کالس را فرا گرفت و کسی دم بر نمی آورد  .وقتی تھدﯾد و ارعاب او تمام شد برگشت
تا بر روی تخته چيزی بنوﯾسد که ﯾکی از بچه ھا با صدای بلند شيشکی بست .
ﯾک دفعه کالس منفجر شد و بچه ھا با صدای بلند زدند زﯾر خنده  ،دقاﯾقی طول کشيد تا آنھـا
ساکت شوند  .ابھت و ھيبت معلم شکسته و کنترل کالس از دستش خارج شد  ،رنگ روی او
چون لبو سرخ شده بود و از شدت عصبانيت نمی دانست که چه کار کند .
به ھر حال کالس آرام شد  ،او تک تک بچه ھا را از پشت ميزھا بيرون کشيد تا بفھمد که چـه
کسی اﯾن کار را کرده  ،آن فردی که اﯾن کار را کرده بود می گفـت  " :اسـتاد اﯾـن نبـود ،؛ مـن
می دانم که اﯾن نبود ! " به ھر حال ھر کس آن عمل را از خود نفی و انکار می کرد .
وقتی معلم از اقدام خود نتيجه نگرفت ھمه را از کالس بيرون کشيد و در محوطه پادگـان کـالغ
پر برد .
در ﯾک روز بارانی چند دقيقه ای که از وقت آمدن معلم گذشت و از او خبری نشد  ،با بچـه ھـا
برای نوشيدن چای به رستوران پادگان رفتيم .

) سربازھا در آن زمان با پول خود چـای تھيـه مـی کردنـد (

در اﯾن فاصله سرگرد شرقی معاون فرمانده پادگان  ،به کالس ما رفته و کسی را در آنجا نمی
بيند و دنبال ما می گردد .
وقتی او با صحنه چای نوشيدن بچه ھا مواجه شد با داد و فرﯾاد  ،فحش و ناسـزا داد  .ناگھـان
ﯾکی از بچه ھا از طرف دﯾگر رستوران بلند شد و گفـت  " :خـودتی ! " چنـد فحـش دﯾگـر داد و
قبل از اﯾن که سرگرد او را ببيند با چاالکی از رستوران زد بيرون و فرار را بر قرار ترجيح داد .
به دنبال او سرگرد نيز ناسزا گوﯾان دوﯾد  ،اﯾن فرصتی شد تا ما در حـالی کـه بـاران مـی بارﯾـد
خود را از خيابان آسفالته به کالس رساندﯾم و منتظر شدﯾم  ،چند دقيقه که گذشت آن سـرباز
در حالی که پوتين ھاﯾش گلی بود نفس نفس زنان وارد کالس شد و در جای خود نشست .
بعد از چند دقيقه دﯾگر سرگرد شرقی نيز در حالی که پوتين ھای او ھـم گلـی بـود بـه کـالس
وارد شد  ،دﯾد که ھمه سر جای خود منظم نشسته اند  ،او از اﯾن کـه پـيش سـربازھا فحـش
خورده بود خيلی عصبانی بود  ،پرسيد  " :کی بود که به من فحش داد ؟! "
صداﯾی از کسی در نيامد  ،او خودش می دانست که چه کسی آن کار را کرده و ﯾا حداقل اﯾن
که می توانست به پوتين ھای بچه ھا نگـاه کنـد و مقصـر را بيابـد  ،ولـی دوبـاره گفـت  " :اگـر
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 ".....
بالفاصله آن سرباز بلند شد و گفت  " :من بودم  " .سرگرد گفت  " :بيا بيرون ! " سکوت فضای
کالس را گرفته بود  ،ما منتظر بودﯾم تا ببينيم که با او چه می کند  ،سرگرد پرسيد  " :اﯾن چـه
کاری بود که کردی ؟ چرا فرار کردی ؟ "
سرباز که کمی ھم واھمه داشت گفت  " :قربان ! خب ما معلم نداشتيم  ،رفتيم بيـرون چـای
بخورﯾم و گپی بزنيم که شما آمدﯾد آنجا فحش دادﯾد  ".سرگرد جمله او را قطع کرد و بـا تنـدی
گفت  " :بس است دﯾگر ! حرف نزن ! برو بنشين ! " بعد از کالس خارج شد .
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برای مـا اﯾسـتادگی سـرگرد روی حـرفش و عمـل بـه قـولش جالـب بـود  ،او نشـان داد کـه در
دســتگاه حاکمــه و نظــامی ھــم افــرادی ھســتند کــه از روحيــات آزاد منشــی و غيــر طــاغوتی
برخوردارند  .من از آن زمان حساب بدنه ارتش را از سـران آن دو مقولـه جـدا از ھـم دانسـتم ،
تمامی اﯾن وقاﯾع را به ذھن سپردم تا راھگشای مسير مبارزه باشد .

آشناﯾی با محمد مفيدی
از بزرگترﯾن دستاوردھای دوران سربازی آشناﯾی با شھيد محمـد مفيـدی
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بـود کـه شـرح آن

بسيار جالب است .
___________________________
 . ١محمد مفيـدی در سـال  ١٣٢٧در تھـران متولـد شـد و تحصـيالت خـود را در رشـته طبيعـی در مدرسـه دارالفنـون
گذراند  .او به خاطر مناسبات خانوادگی بـه نھضـت آزادی آشـنا بـود و در جـوانی از طرﯾـق احمـد احمـد بـه حـزب ﷲ
دعوت شد  .وی فعاليت ھای مبارزاتی خود را با سعيد صفار اول و عليرضا سپاسی آشتيانی پـی گرفـت و از طرﯾـق
اﯾنھا به سازمان مجاھدﯾن خلق پيوست .
او در دوران مبارزه با نام ھای مستعار محمد لطفی و محمد امينی به فعاليت مـی پرداخـت  ،محمـد در سـال ١٣٥٠
ﯾک مرتبه مورد سوءظن مأمورﯾن کالنتری بخش  ٧فرار گرفت و دستگير شـد و پـس از رفـع مظنونيـت آزاد شـد  .او از
شھرﯾور سال  ١٣٥٠پس از ضربه ساواک به سازمان مجاھدﯾن ھمواره تحت تعقيـب بـود  ،او در مـرداد مـاه سـال ٥١
به ھمراه محمد باقر عباسی و عليرضا سپاسـی آشـتيانی دسـت بـه تـرور موفـق سـرتيپ طـاھری زدنـد  ،در اواﯾـل
شھرﯾور سال  ٥١مفيدی و عبادی دستگير شدند و پس از شـکنجه ھـای فـراوان سـرانجام در تـارﯾخ  ١٣٥١/١٠/٥بـه
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 :
" ....طاھری قاتل اعدام شد  ،تا ھمه خائنين و ستمگران بدانند کـه ولـو چنـد روزی ھـم از جـزای عملشـان بگرﯾزنـد
ليکن عاقبت دست خدا و خلق آنھا را بـه سـزای سـياھکاری ھاﯾشـان خواھـد رسـاند  .امـا اﯾـن کـه چـرا طـاھری را
انتخاب کردﯾم دالﯾل فراوانی داشت  ،در جرﯾان کشتار وحشيانه  ١٥خرداد او در مقام معاونت پليس تھـران تيرانـدازی
و سرکوب مردم بی پناه و بی گناه را ھداﯾت می کرد  ،پی آﯾا نمی باﯾد او را قصاص می کردﯾم "...

در پادگان کـرج مـن در گروھـان  ٦بـودم  ،ھنگـامی کـه اسـامی سـربازان را مـی خواندنـد نـام
الجوردی را از گروھان  ٣شنيدم  ،حدس زدم که او با اسدﷲ الجوردی نسبتی داشته باشـد ،
به سراغش رفتم و مسئله را از او سؤال کردم  ،گفت که با او نسبت دارد .
به ھر حال با او دوست شدم  ،در رفت و آمدھاﯾم توجه ام به جوان قد بلندی که با الجوردی در
ارتباط بود  ،جلب شد  .چند روزی در حال او دقيق شدم  ،دﯾدم که قرآن را بسيار خوب و شـيوا
و بدون غلط می خواند  ،در آن فضا و زمان اﯾن نوع آشناﯾی با قرآن مـالک و معيـار خـوبی بـرای
شناخت برخی افراد مذھبی بود  ،لذا طرح دوستی را با او رﯾختم و به تدرﯾج اطالعاتی راجع به
او کسب کردم  ،او فقط مرا با عنوان سرکار احمد احمد می شناخت .
مدتی که گذشت من برخی مسائل اعتقادی و سياسی را با او طرح کردم  ،برخورد و واکـنش
محمد بسيار پخته و سنجيده بود  ،درﯾافتم که او فردی کـامال ً سياسـی _ مـذھبی اسـت  ،در
روزھای بعد تمام اوقات فراغت ما صرف مباحث سياسی و اعتقادی می شد  ،بعد فھميدم که
مصطفی مفيدی

)(١

برادر او در دکتر عباس شيبانی

سياسی خوبی دارد .

٩٢

)(٢

شوھر خواھرش ھستند و او اطالعـات

__________________________
 . ١مصطفی مفيدی از اعضای قدﯾمی نھضت آزادی بود که در سال  ١٣٥٠مارکسيست شد و پس از پيروزی انقالب
به خاطر عضوﯾت و فعاليت در حزب توده بازداشت و زندانی بود  ،اما پی از ندامت و تعھد از زندان آزاد شد .
 . ٢دکتر عباس شيبانی در سال  ١٣١٠متولد شد  ،او مبارزات خود را قبل از ورود به دانشگاه در جبھـه ملـی شـروع
کرد  ،پس از ورود به دانشگاه و تحصيل در رشته پزشکی فعاليت ھای سياسی خود را تشدﯾد کرد  ،پس از کودتـای
 ٢٨مرداد از جمله رھبران نھضت مقاومت ملی محسوب می شد  ،وی در سال  ١٣٣٥پس از تظاھرات حماﯾـت آميـز
از مصر و عليه حمالت 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
مبارزه خود ادامه داد  ،او در شکل گيری جبھه ملی دوم در سال  ١٣٣٩نقش اساسی داشت و ﯾکی از پاﯾـه گـذاران
نھضت آزادی نيز ھست  ،او در سال  ٥١به علت ھمکاری با شھيد محمد مفيدی برادر خانمش دسـتگير و بـه زنـدان
محکوم شد .
دکتر شيبانی در طول مبارزات ستم ستيز خود  ٩بار دستگير و مجموعاً حدود  ١٣سال در زندان به سـر بـرد  ،پـس از
پيروزی انقالب اسالمی در مسئوليت ھای مختلفی چـون عضـوﯾت در شـورای انقـالب  ،نماﯾنـدگی مجلـس خبرگـان
قانون اساسی  ،وزارت کشاورزی  ،سرپرستی دانشگاه تھران  ،رﯾاست سـازمان نظـام پزشـکی  ،عضـوﯾت شـورای
مرکزی حزب جمھوری اسالمی  ٥ ،دوره نماﯾندگی مجلس شورای اسالمی منشأ خدمات ارزنده ای بود و ھست .

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
زمانی معرفی کردم تا پس از تأﯾيد وی جذب حزب ﷲ شود  ،محمد چند جلسـه ای بـا عبـاس
به بحث و گفتگو نشست و پس از آن وارد کادر مرکزی حزب ﷲ شد .
مفيدی در ميانه دوره آموزشی به اﯾن نتيجه رسيد که به ھر نحوی شده از ادامـه دوره خـدمت
سر باز زند  ،زﯾرا می پنداشت که سربازی وقت تلف کردن است و باﯾد بـه سـراغ اصـل مبـارزه
رفت .
از طرﯾــق شــوھر خــواھرش )دکتــر شــيبانی( بــا دکتــر کــاظم ســامی

)(١

ارتبــاط برقــرار کــرد  ،او

روانپزشک بود و راھنماﯾی ھای الزم را به محمـد ارائـه داد  ،دکتـر سـامی تنھـا راه خالصـی از
سـربازی را در پـيش گـرفتن مشـی دﯾوانگـان و محجـورﯾن دانسـت  .محمـد نيـز بـا اســتفاده از
مشورت ھای دکتر نقش ﯾک روان پرﯾش و دﯾوانه را بدون کوچکترﯾن اشتباھی بازی کرد .
__________________________
 . ١دکتر کاظم سامی کرمانی فرزند غالمرضا در سال  ١٣١٣در شھر مقـدس مشـھد متولـد شـد  ،او کـه دوسـت و
ھمرزم دکتر علی شرﯾعتی بود به ھنگام تحصيل در دبيرستان بـه نھضـت ملـی شـدن صـنعت نفـت و عرصـه مبـارزه
پيوست  ،وی از سال  ١٣٣٠به بعد به عنوان عضو مؤسس کميته شھرستان در جمعيت آزادی مردم اﯾـران و سـپس
حزب مردم اﯾران در خراسان فعاليت نمود  ،در سال  ١٣٣٠برای اولين بار دستگير شد .
در قيام خرداد  ٤٢شرکت داشت و چون تحت تعقيب مأموران امنيتی بود مدت ھا زندگی مخفی را در پـيش گرفـت ،
او بعدھا تحصيالت خود را پی گرفت و موفق به اخذ دکترای پزشکی و تخصصی روان پزشکی شـد  ،عـالوه بـر آن در
رشته جامعه شناسی فوق ليسانس گرفت  ،او در ادامه فعاليت ھای سياسی خود با عـده ای از ھمکـاران خـود در
جنبش انقالبی مردم مسلمان اﯾران )جاما( به مبارزه با طـاغوت پرداخـت  ،وی ﯾـک بـار در سـال  ١٣٤٤دسـتگير و در
زندان با آﯾت ﷲ طالقانی مأنوس شد  ،او مدت  ٩سال )٣٨تا (٥٧ممنوع الخروج بود .
دکتر کاظم سامی پس از پيروزی انقالب اسالمی به عنوان اولين وزﯾر بھداری تعيين شد  ،سرپرستی ھـالل احمـر ،
نماﯾندگی مجلس شورای اسالمی از دﯾگر مسئوليت ھای وی بود  ،وی سرانجام در آذر ماه سال  ١٣٦٧مورد حملـه

٩٣

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 .

او گاه ساعت ھا به ﯾـک نقطـه خيـره مـی شـد  ،حالـت ھـا و رفتارھـای غيـر عـادی را آنچنـان
ماھرانه به نماﯾش می گذاشت که برای ھيچ کس جای شک و شبھه نمانـده بـود کـه دﯾوانـه
اســت  .تمــام تســت ھــا و آزمــاﯾش ھــای روان شناســی روی او مثبــت بــود  ،پــس از مــدتی
فرماندھان از وجود ﯾک دﯾوانه در پادگان احساس خطر کردند و به او معافيت از خدمت سـربازی
دادند .
پس از اخذ معافيت به دامن مبارزه بازگشت و فعاليت خـود را در حـزب ﷲ شـدت بخشـيد  ،او
استعداد عجيبی در برقراری ارتباط با گروه ھای مختلف داشت و توانست اخبـار بسـيار خـوبی
برای ما از آنھا بگيرد .فعاليـت ھـای بعـدی محمـد مفيـدی و نقـش او در تـرور سـرتيپ طـاھری
دستگيری و شکنجه ھای اﯾن شھيد خود داستانی است بزرگ که با بيان خالصه حـق مطلـب
را ادا نمی شود .

)(١

__________________________
 . ١آقای مسعود حقگو در خاطرات خود درباره محمد مفيدی چنين می گوﯾد  " :مفيدی از اعضـای حـزب ﷲ بـود  ،او
پس از ترور سرتيپ طاھری به ھمراه محمد باقر عباسـی دسـتگير مـی شـوند  ،محمـد مفيـدی آدم جالـب و بسـيار
ورزﯾده ای بود  ،او در سال  ٥١در سلول بغلی من بـود و بـراﯾم نحـوه تـرور را بـا لھجـه عربـی ) بـا گـذاردن الـف و الم
عربی بر کلمات فارسی( تعرﯾف کرد  .نگھبانان فکر می کردند او عربی صحبت می کند ....
او گفت  :با لباس مبدل کارگرھای نقاشی با ﯾک موتور ھندا بـه منـزل سـرتيپ طـاھری مـی رونـد  ،وقتـی وارد مـی
شوند طاھری می بيند در دست محمد ﯾک کلت است  ،کپ می کند  ،مفيدی ماشه را می کشد  ،ولی کلـت گيـر
کرده و شليک نمی کند  ،طاھری وحشت می کند  ،با اﯾن که مسلح بوده دستپاچه می شود و نمـی توانـد دسـت
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
می کند و با حالت زاری می گوﯾد که غلط کردم  ،استعفا می دھم  ،رحـم کنيـد و چـه و چـه  .تيرھـای بعـدی را بـه
پيشانی او می زنند و ﯾکی ھم به کف دست او .
محمد کاله او را برداشته و با خود می برد و پس از دستگيری سر اﯾن کـاله 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 ،
شاه دستور داد که ھر طور شده قاتلين او را بگيرند ...
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
می گفت که من دستھاﯾم را باال آوردم و گفتم بفرماﯾيد  ،خـب محمـد درشـت ھيکـل و ورزشـکار بـود  ،پاسـبان او را
بازرسی بدنی می کند و وقتی متوجه اسلحه محمد می شود  ،وا خورده مـی گوﯾـد  :ب  ...ب  ...بخشـيد  ،محمـد
امان نمی دھد و با اسلحه توی سر او می زند و بعد شليک می کند .
گلوله از پيشانی وارد می شود ولی به مغزش نمی رسد  ،فردی به نام حسـين طـوطی کـه فـردی بسـيار کثيـف و
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
ھمان خيابان آب منگل جلو آنھا سبز می شود  ،محمد از او می خواھد که کنار برود ولی او به طرف آنھا حملـه مـی
کند  ،محمد ھم او را نقش بر زمين می کند .

٩٤

به اﯾن ترتيب تعدادی از مردم به رھبری حسين طوطی و ﯾک چوب فروش خبيث کـه در آن حـوالی مغـازه داشـت بـه
دنبال آنھا می دوند  ،سر خيابان ادﯾب اﯾن دو از ھم جدا می شوند  ،مردم بيشتر دنبال باقر عباسـی مـی دونـد  ،او
پس از کمی دوﯾدن نفسش می گيرد و مردم بر سر و کول او می رﯾزند و به اﯾن ترتيب او گير می افتد .
محمد که مسلح بوده در چند جا تيراندازی می کند و سرانجام با متوقـف کـردن ﯾـک موتـور سـوار  ،موتـور گـازی او را
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
دﯾوار می پرد  .وارد ﯾک مدرسه می شود که در آن کالس شبانه برقرار بوده اسـت  ،شـاگردان آن مدرسـه بـا سـر و
صدا و وحشت شروع به فرار از در بزرگ مدرسه می کنند  ،باالخره 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
خال بزرگی و درشتی بود که بر روی پلک ﯾکی از چشمانش بود و کامال ً او را از دﯾگـران متمـاﯾز مـی کـرد  ،سـرانجام
ﯾکی دو ھفته بعد از فرار  ،محمد در ميدان عشرت آباد )سپاه( توسط ساواکی ھا شناساﯾی و دستگير می شود .
او فرد بسيار جالب با شھامت و خيلی شجاعی بود  ،او اصال ً از خود ضـعف نشـان نـداد و خيلـی قـوی و قدرتمنـد در
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 الﯾه ھای زﯾر گوشت آن چرک کرده بـود  ،او زمـانی کـه بـرای اعـدام مـی رفـت تقرﯾبـاً
تمام پاﯾش پر از چرک بود  ،او نيشتری به پاﯾش زد که به اندازه ﯾک تشت خون و چرک در آن پر شد .
)آرشيو واحد تارﯾخ شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی(

سپاھی تروﯾج آبادانی و مسکن سمنان
پس از پاﯾان دوره آموزشی و کسب اطالعاتی در خصوص بھداشت  ،آبادانی و عمران  ،آبيـاری
 ،کشاورزی و  ....منتظر بودم تا بـه ﯾکـی از روسـتاھا و شھرسـتان ھـا اعـزام شـوم و از نظـام
خشک ارتش رھا شده و به مردم خدمت کنم .
ھر چند اعتقاد راسخ داشتم که شکل گيری چنين سازمان ھا و تشکيالت نظامی و حکـومتی
از قبيل سپاھی تروﯾج آبادانی و مسکن و سپاھی دانش نوعی عوامفرﯾبی و رفورم و تبليغـات
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
خدمتم را خود انتخاب کنم  ،من نيـز بـه خـاطر اﯾـن کـه از صـحنه مبـارزه و ارتبـاط بـا دوسـتان ،
مبارزﯾن و گروه حزب ﷲ دور نباشم و به وظاﯾف تشکيالتی خـود برسـم  ،پـس از ﯾـک بررسـی
کوتاه شھرستان سمنان را انتخاب کردم .
در فروردﯾن ماه  ١٣٤٨عازم سمنان شدم  ،اداره آبادانی و مسـکن سـمنان داخـل سـاختمان و
فرمانداری کل بود  ،ابتدا به نزد آقای دبيران فرماندار وقت رفته و خود را معرفی کردم  ،او کمی
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
شده بود  ،بعد از اﯾن دو روستا کوﯾر آغاز مـی شـد  ،در فاصـله از اﯾـن دو روسـتا معـدن گـوگرد
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
اجاره کردن اتاق ﯾا خانه ای به چند جـا مراجعـه کـردﯾم  ،ولـی نتيجـه ای نگـرفتيم  .در آخـر بـه
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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 .
به اﯾن ترتيب در آنجا ساکن شدم  ،وقت زﯾادی برای نظافت و تميز کردن اﯾـن کھنـه سـاختمان
گذاشتم  ،بعد گشـتی در داخـل ده زدم  ،جمعيـت آن حـدود  ٢٥٠خـانوار بـرآورد کـردم  ،اولـين
مسئله ای که توجه ام را جلب کرد آب آشاميدنی بود .
در اﯾن روز و روزھای بعد می دﯾدم که زنان و دختران روستا آب را که غيـر بھداشـتی بـود از راه
دور و از ﯾک قنات در دلوھای الستيکی و ظرف ھای شبيه به آن به خانه ھاﯾشان می آوردند ،
ﯾا اﯾن کـه شـب ھـا مردانـی کـه از محـل کـار بـه منـزل مـی آمدنـد بـا خـود کـوزه ﯾـا دبـه آبـی
می آوردند .
بيچارگی و فالکت از سر و روی روستا و اھالی آن می بارﯾد  ،اﯾن در حالی بود که روستاﯾی در
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 عـالوه بـر آب
شرب مصرفی خود  ،زمين ھای کشاورزی شان را نيز آبياری می کردنـد  ،در حـالی کـه سـاﯾر
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 .
برای من مشاھده صحنه ھـای تشـنگی مـردم روسـتا در مقابـل اسـتخر پـر از آب شـيرﯾن وفـا
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
معدن و ﯾا کارخانه رﯾسندگی و زمين ھای کشاورزی  ،خالی به خانه باز می گشـتند اشـک را
در چشمان من می جوشاند .
تحمل اﯾن ھمه تفاوت و تبعيض طبقاتی براﯾم سخت بود  ،رفاه مفرط وفا شرﯾعتی و بدبختی و
فالکت خيرآبادی ھا و رکن آبادی ھا نمونه کوچک ولی بارز ظلم و تجسم ناعدالتی رژﯾم سـتم
شاھی بود  .برای من دﯾدن اﯾن صحنه ھا و لمس کردن حرمان و بدبختی مردم انگيزه ای قوی
برای مبارزه با ظلم و تالشی 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
قوت غالب مردم روستا بود  ،از ابتداﯾی ترﯾن امکانات بھداشتی و رفاھی نظير درمانگاه و حمام
محروم بودند  .اﯾن مردم به خاطر رنج ھا و مصائبی که توسط افراد و مسئولين مختلف بـر سـر
آنھا آمده بود نسبت به ھمه چيز و ھمه کس بی اعتماد شده بودند .
در روزھای اول متوجه شدم که مردم از من گرﯾزانند و اصال ً ماﯾل به ارتبـاط و صـحبت نيسـتند ،
آنھا حتی جواب سالم 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 .
از او به خاطر رفتار و برخورد مردم گله و شکاﯾت کردم و گفتم که من برای کمک به اﯾن مردم ،
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 .
در جواب چرای من گفت که قبل از تو ھم افرادی با اﯾن حـرف ھـا آمدنـد و بـه آنھـا نـارو زدنـد و
حتــی اعمــال خــالف و منــافی عفــت مرتکــب شــدند و رفتنــد  .از اﯾــن رو آنھــا از اﯾــن ســپاھی
دانش ھا و آبادانی مسکن ھا متنفرند  ،گفتم ھر  ٥انگشت ﯾکی نيست  ،من با آنھا فرق دارم
و می خواھم خدمت کنم  ،از بيچارگی مردم ناراحتم و ....
صحبت ھای اﯾن پيرمرد ساعت ھا مرا به فکر فرو برد  ،از آنچه که بر اﯾن جماعت گذشته بـود
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 .
مدتی که گذشت وقتی مردم متوجه تقيدم به نمـاز و رفتـار و آداب اسـالمی ام شـدند  ،رفتـار
خود را آرام آرام تغيير دادند  ،ابتدا جواب سالمم را گفتند و در مراحل بعد احترام بيشتری کردند
و  ....اﯾن شد که نماز در اﯾنجا نجات بخش من از انزوا و عزلت شد .
روزی پسر بچه ای را در گوشه کوچه ای در حال گرﯾه دﯾدم  ،از او استمالت کرده و علت گرﯾـه
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 .
من به شھر رفته و از شير و خورشيد آمبوالنس آوردم و مادر پسرک را به بيمارستان بـردم  ،در
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 تشـکيالتی
مشغول بودم  ،در اﯾن فرصت مادر پسرک بھبود ﯾافته بود  ،ولی بـه دليـل نپـرداختن حسـابش
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
که من ﯾک سرباز و گروھبان  ٣بيشتر نيستم و اگر در اﯾن امر دخالت کردم فقط به خاطر رضای
خدا بوده است  .رئيس بيمارستان به گفته ھای من اعتمـاد کـرد و ھمانجـا بـرگ تـرخيص او را
امضا کرد و بعد من او را به ده آوردم .
اﯾن اقدام من برای مردم غير قابل باور بود و آنان را متحول کرد  ،ھنگـامی کـه بـه اتفـاق بيمـار
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 .
از اﯾن به بعد اوضاع به نفع من تغيير کرد  ،مردم که به مـن اعتمـاد کـرده بودنـد دائـم در تـالش
بودند به بھانه ھاﯾی به من نزدﯾک شده و صحبت کنند و ﯾا کاری براﯾم انجام دھنـد  ،غـذا  ،آب
آشاميدنی  ،ميوه و  ...می آوردند .
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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
احسان می کننـد  ،اﯾـن مـردم سـاده و بـی مـدعا مـرا وارد زنـدگی شـان کـرده و اسـرار و درد
دلھاﯾشان را براﯾم بازگو می کردند .
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
ھای مردم حکومت کرد  ،اﯾن ھمه به دست نمی آﯾد جز به لطف خدای متعال .

موز مبل

)(١

پس از مأنوس شدن با مردم خيرآباد  ،بر آن شدم که به وظيفه الھی خود عمل کنم  ،از اﯾن رو
به نزد فرماندار رفته و از مشکالت و سختی ھای مردم گزارش دادم  ،از او خواسـتم کـه بـرای
رفع ظلم و ناعدالتی از اﯾن مردم پاک و خالص کاری کند .
_____________________
١

 .موز مبل نام محلی آب انبار است  ،قبل از اﯾن که آب آشاميدنی با زدن چاھھای عميـق و لولـه کشـی بـه خانـه

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

می بردند  ،که ﯾک سيستم غير بھداشتی بود .
فرماندار مأﯾوس بود و می گفت تالش ھاﯾش بی نتيجه بوده است  ،تا زمانی کـه خـان و خـان
بازی وجود دارد وضع ھمين طور خواھد بود  ،او گفت  :حاال تو بيفت جلو کاری را شروع کن ھر
کاری بکنی من کمکت می کنم  ،اما نه مستقيم  ،چرا که نمی خواھم وارد دعواھای اﯾـالت و
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
می خواھند با تنگ کردن عرصه و فشار و زور مردم را به تخليه روستا و زمين ھاﯾشان متقاعـد
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 کالنی عاﯾدشان شود .
او می گفت که نمی تواند مستقيماً کاری کند  ،زﯾرا توان و اختياراتش محدود بود ولی قول داد
که از من حماﯾت کند  ،تالش فرماندار در انجمن شھر نيز به خاطر نفوذ وفا شرﯾعتی بی فاﯾـده
بود  ،پس از چراغ سـبز فرمانـدار  ،بـه خيرآبـاد بازگشـتم و مـردم را بـه مسـجد دعـوت کـرده و
براﯾشان سخنرانی کردم :
"  ...تا به کی شما می خواھيد در فالکت زندگی کنيد ؟ تا کی می خواھيـد اﯾـن ناعـدالتی را
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
است و تا خودتان کاری نکنيد آب و آبادانی به اﯾن ده نخواھد آمـد  ...مـن امـروز پـيش فرمانـدار
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
و شما باﯾد ھمه آن را امضا کنيد  ،پس از اخذ امضاھا  ،رفت و آمد بسـيار مـن بـه فرمانـداری و
انجمن شھر شروع شد  ،دﯾگر ھم و غم من شده بود لوله کشی آب خيرآباد .
جلسات و صحبت طوالنی با فرمانده و رئيس انجمن شھر داشتم  ،نھاﯾتاً در انجمن شھر گفتند
که به ھيچ عنوان برای لوله کشی سرماﯾه گذاری نمـی کننـد  ،ولـی بـرای سـاخت موزمبـل ،
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 .
من آن را نپذﯾرفتم  ،به خاطر اﯾن اختالف نظر چند روزی پيگيری من متوقف شد  ،تا اﯾن که ﯾک
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
رساندم  ،دﯾدم که خيلی خوشحالند  ،پرسيدم که چه شده ؟ گفتند  " :که پيگيری ھای شما
نتيجه داده است  ،از شھرداری آمدند و گفتند می خواھند برای ما موزمبل بسازند ".
نقطه ای از ده را ھم برای اﯾـن کـار بـا گـچ داﯾـره ای سـفيد کشـيده انـد  ،گفـتم  " :موزمبـل !
موزمبل برای چه ؟ " گفتند  " :خب قرار است ھفته ای ﯾک بار آن را پر از آب کننـد و بـرای اﯾـن
کار سرﯾع انجام شود ساخت آن را به ﯾک نفر به قيمت  ٦٠ھزار تومان کنتـرات داده انـد %٢٠ ،
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 ....
" شما باور کردﯾد ! شما فکر می کنيد که آنھا به شما آب می دھنـد !  ..نـه ! مطمـئن باشـيد
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
پولش را ھم نخواھيد داشت  ،چرا که آنھا خواھند گفت ما براﯾتان موزمبل ساخته اﯾم " ...
ھمين حين فکری به نظرم رسيد و آن تظاھرات و راھپيماﯾی به سمت فرمانـداری بـود  ،تعـداد
مردان اندک بود  ،از اﯾن رو به زن ھا و بچـه ھـا گفـتم  " :االن تنھـا ﯾـک راه دارﯾـد و آن اﯾـن کـه
دسته جمعی به ساختمان فرمانداری بروﯾد و بگوﯾيد کـه مـا موزمبـل نمـی خـواھيم  ،آب لولـه
کشی می خواھيم ".
ابتدا آنھا کمی تردﯾد کردند  ،ولی باالخره 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
به ابتدای شھر رسيدﯾم  ،از آنجا زن ھا و کودکان شروع کردن به شعار دادن.
جالب بود  ،آنھا طوری شعار می دادند که مخالفت بـا رژﯾـم تلقـی نشـود و دردسـر و زحمتـی
براﯾشـان فــراھم نشـود  ،زن و بچــه  ،پيــر و جـوان فرﯾــاد مـی زدنــد  " :زنــده بـاد شــاه  ،مــا آب
می خواھيم  ،موزمبل نمی خواھيم  ...زنده باد شاه  ...ما آب می 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
بين راه ﯾک مأمور شھربانی جلو مرا گرفت و گفت  " :چرا شھر را شلوغ کرده اﯾد ؟ "
گفتم  " :چند نفر دھاتی دارند راھپيماﯾی آرام می کنند و زنده باد شاه می گوﯾند  ،مگـر شـما
با اﯾن شعار مخالفيد ! " ،مأمور با اﯾن موضع و حرف عقب کشيد .
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
فرمانداری اگر در باز بود آنھا به داخل و نزد فرماندار بروند و خواسـته ھاﯾشـان را مطـرح کننـد و
اگر در بسته بود به زور آن را باز کرده و وارد شوند  ،چرا کـه فکـر مـی کـردم احتمـال برخـورد و
درگيری با زنان کمتر است  ،به آنھا اطمينان دادم که در صورت درگيری من نيـز دخالـت خـواھم
کرد .
در ساختمان فرمانداری  ،تا نگھبان پرسيد که چـه مـی خواھيـد  ،مـردم وارد صـحن و محوطـه
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 .
من نيز به اتاق فرماندار رفتم  ،او مشوش و مضطرب بود  ،گفت  " :احمد تو چه کار کرده ای ؟"
گفتم  " :مگر شما نگفتيد  ،من بـرای آوردن آب بـه خيرآبـاد تـالش کـنم  ،خـب اﯾـن ھـم اولـين
قدمش است  " .گفـت  " :آخـر اﯾـن چـه وضـعی اسـت ؟ مـن االن چـه کـار کـنم ؟ " گفـتم " :
نمی دانم  ،بھتر است به محوطه بروی و با آنھا صحبت کنی " .
او پيشنھاد مرا پذﯾرفت و به حياط رفت  ،ھمان لحظه ﯾکی از بچه ھا به داخل حو ض افتاد بـود
و گرﯾه می کرد  ،او آن بچه را بغل گرفت  ،نوازشش کرد و بوسيد و گفت  " :آّب بھت می دھم
 ،بچه خـوبم  ،گرﯾـه نکـن  " ...او خـود چنـد قطـره ای اشـک رﯾخـت و توانسـت بـا ﯾـک برخـورد
احساسی مردم را متماﯾل به خود کند .
او گفت  " :چرا باﯾد اﯾن بچه ھا تشنه باشند ؟ چـرا شـما نباﯾـد آب داشـته باشـيد ؟ پـس اﯾـن
انجمن شھر چه می کند ؟ شھردار چه مـی کنـد ؟ " ...سـپس او کسـی را صـدا زد و گفـت :
" برو به فالنی و فالنی بگو که بياﯾند اﯾنجا ! "
او توانست ھمدردی خوبی از خود نشان دھد و نيز گفت  " :اﯾن آقای احمـد احمـد از آن جـوان
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  ،اصال ً آنجا نباﯾد موزمبل سـاخته شـود و مـن از
فردا به شما آب می دھم "...
آقای دبيران نزدﯾک به  ٤٥دقيقه با مردم صحبت کرد و رضاﯾت آنھا را به دست آورد و بـه عبـارت
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 ،
اما اﯾن کار بيشتر از دو ھفته طول نکشيد و وضع به صورت قبلی برگشت  ،ولی مـن ھمچنـان
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
در فرمانداری مستقر است  ،گوﯾا او برای بررسی ﯾک عمـل خـالف عفـت عمـومی بـه دامغـان
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
که جداگانه به آنجا بروند و مشکل لوله کشی آب را مطـرح کننـد  ،جلـو در سـاختمان از ورودم
ممانعت کردند  ،گفتم که من سپاھی آبادانی و مسکن ھسـتم  ،از اھـالی اﯾنجـا نيسـتم کـه
جلوﯾم را می گيرﯾد .
خالصه با گردن کلفتی وارد آنجا شدم  ،پس از اجازه تيمسار به اتاق او وارد شده و سالم دادم
و گفتم  " :احمد احمد ھستم  ،سپاھی خيرآباد  ".گفـت  " :بفرماﯾيـد بنشـينيد  ".نشسـتم و
پس از کمی مکث شروع به صحبت درباره مشکالت و نابسامانی ھای ده خيرآباد کردم .
در خصـوص لولــه کشــی آب آنجــا و موانــع احـداث آن توضــيح دادم  ،وی دســتور داد کــه پرونــده
خيرآباد را بياورند  ،خب از ابتداﯾی که موضوع آب لوله کشی خيرآباد مطرح شده بود تا آن موقع
 ،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 سؤاالتی از من کرد و جواب الزم را به او دادم  ،در آخـر
به او گفتم  " :جناب تيمسار ! اﯾنجـا باﯾـد زور داشـت تـا کـاری پـيش بـرود  ".گفـت  " :مـن زور
دارم ! "
بعد نامه ای را از کيفش در آورد و نشانم داد  ،نامه ای با سربرگ بازرسی شاھنشاھی که در
آن به تيمسار اختيارات تام برای بازرسی  ،بررسی  ،تحقيق و اقدام در دامغان و سمنان ابـالغ
شده بود  ،او گفت  " :من به خيرآباد آب می دھم  ،فقط بگوﯾيد چه کار کنم ؟ "
گفتم  " :قربان ! جسارت است  ،شما لطفاً از شھر سمنان بـه راه آھـن بياﯾيـد  ،ﯾـک کيلـومتر
بيشتر نيست و ببينيد که از آنجا ھم به خيرآباد تنھا دو کيلومتر اسـت  ،راه آھـن االن دارای آب
لوله کشی است و لوله کشی از آنجا تا خيرآباد سرماﯾه و بودجه کالن 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
ماشين استيشن به طرف راه آھن رفتيم  ،جالب اﯾن کـه وقتـی فرمانـدار مـی خواسـت مـرا از
جمع خود جدا کند  ،تيمسار گفت  " :نه او سپاھی و نماﯾنـده شـاه اسـت  ،مـن ھـم نماﯾنـده
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
آھن را آب می داد  ،خيلی ناراحـت شـد و گفـت  " :در حـالی کـه مردمـی آب ندارنـد اﯾـن چـه
وضعی است که به درختان آب مـی دھنـد  ".بعـد بـه سـمت خيرآبـاد رفتـيم  ،تيمسـار اوضـاع
اسفبار مردم را از نزدﯾک دﯾد .
پس از بازگشت بـه فرمانـداری  ،بالفاصـله جلسـه ای بـه اتفـاق فرمانـدار  ،شـھردار و اعضـای
انجمن شھر تشکيل شد  .من نيز در اﯾن جلسه شرکت کردم  ،صورت جلسه خـوب و مھمـی
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 .
تعيين شد که  %٨٠ھزﯾنه اﯾن طرح به عھده اداره آبادانی و  %٢٠به عھده اھـالی ده باشـد ،
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 ! "
با شنيدن اﯾـن جملـه ناگھـان رو بـه تيمسـار کـرده و گفـتم  " :مـن چشـمم آب نمـی خـورد ".
تيمسار با عصبانيت گفت  " :من اﯾن را امضا کردم  ،اﯾنھا سگ کی باشند که بزننـد زﯾـر آن ! "
حاضرﯾن به خصوص وفا شرﯾعتی ھا تا بنا گوش سرخ شدند .
بعد روی کاغذ شماره تلفن مستقيم خود را ﯾادداشت کرد و به من دارد و گفت  " :ھر وقـت بـا
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
روستای رکن آباد نيز تحرﯾک و اميـدوار شـده بودنـد بـه نـزد تيمسـار رفتنـد و گفتنـد کـه فاصـله
روستای ما تا خيرآباد ﯾک کيلومتر بيشتر نيست  ،به ما ھم آب بدھيد  ،تيمسار پای تقاضـانامه
آنھا نوشت  " :به اﯾنجا ھم لوله کشی کنيد ".
در اﯾن فاصله من عالوه بر پيگيری آب روستا  ،مدرسه خيلی خوب و مناسبی را ھـم بـا کمـک
اھالی ساخته بودم که کار ساخت آن به تازگی تمام شده بود  ،با اھالی قرار گذاشتيم قبل از
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 .
پس از انجام ھماھنگی ھا از قصاب ده ھم خواستيم که گوسـفندی را در مراسـم افتتـاح ذبـح
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
که روراست معضل را با خود مردم در ميان بگذارم  ،با آنھا صحبت کردم و گفتم که باالخره باﯾـد
اﯾن گره کور را به شکلی باز کنيم  ،آنھا رفتند و صادقانه برای تأمين پول تالش کردند .
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برخی مال و احشام خود را فروختند  ،حتی برخی پول نزول کردند با اﯾن حال برخی نتوانستند
ھيچ کاری بکنند  ،پيشنھاد دادند که به جای آن به عنوان نيروی انسانی و کارگر در اﯾـن پـروژه
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 الزم در من اﯾجاد شد .
پس از جمع کردن سھم سرماﯾه مردم اداره آبادانی و مسکن شروع به احداث خط لوله آب کرد
 ،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
دﯾدنی بود  ،چند گوسفند قربانی کردند  ،وليمه دادند  ،آش نذری پخش کردند و ...

سپاھی ممتاز
با سرازﯾر شدن آب به خيرآباد اﯾن روستا حيات دﯾگر گرفـت و موقعيـت تـازه ای ﯾافـت  .روزنامـه
محلی سمنان گزارش جامعی از روند لوله کشی آب منعکس کرد که در آن به تالش 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
خيرآباد و رکن آباد برای من از ھر چيز دﯾگر لذت بخش تـر بـود  .آنچـه کـه بـراﯾم اھميـت زﯾـادی
داشت اﯾن بود که اھالی اﯾن روستاھا باور کردند که اگر با ھم باشند و از خود ﯾکدلی و وحدت
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
چشمگيری در عمران و آبادانی روستاﯾشان به دست بياورند  .من که تا آن زمـان بيشـتر وقـت
خود را صرف خدمات به اﯾن روستا کرده بودم  ،پس از اﯾن مرحله بـا سـبک شـدن شـانه ھـاﯾم
بيشتر به کارھای تشکيالتی خود رسيدم .
روزی فرماندار مرا خواست و به خاطر به پاﯾان رسيدن لوله کشی آب تبرﯾک گفت و اضافه کرد:
" سرکار احمد ! شما به عنوان سپاھی ممتاز شناخته شده اﯾد  ".من می دانستم که گزارش
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
موجود به خاطر ھمين انتخاب بدون کنکور وارد دانشگاه شوم  .در آﯾنده ثابت شد که خشنودی
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
فردی ھم به خاطر استفاده خوب از فرصت سربازی برای خدمت به مردم که کمتر برای کسی
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
از ﯾک جامعه طبقاتی که طبقه مستضعف و تحت ستم با ھمت واالی خود توانسـتند عليـه آن
حرکت کرده و رفع ظلم و استضعاف کنند .
گرچه در اﯾن ماجرا تيمسار بازرسی شاھنشاھی نقشی مثبت را بـازی کـرد  ،ولـی بـه طـول
قطع اﯾن حرکت و اقدام نماﯾش و رفورمی بيش نبود  ،رژﯾم چند برابر آنچه را که انجام داده بـود
تبليغ کرد و می خواست محبوبيت ھاﯾی ھر چند ظاھری به دست آورد .
من روزھاﯾی پر از شادی و غـم در کنـار اﯾـن مـردم سـپری کـردم و سـرانجام پـس از بـه جـای
گذاشتن آثاری از خود مانند مدرسه  ،حمام  ،لوله کشی آب  ،ترميم مسجد و  ...با تمام انس
و الفتی که به اﯾن مردم پاک و باصفا داشتم در مھرماه سال  ١٣٤٩از آنھا خـداحافظی کـرده و
از خدمت سربازی ترخيص شدم .

" ارمغان سفر "

فقط مبارزه
پس از گذر از روزھای پرنشيب و فراز سـربازی  ،فـارغ خـاطر و فرصـتی بـه دسـت آوردم تـا بـه
کارھای عقب مانده تشکيالتيم در حزب ﷲ برسم  ،از اﯾن رو در جلسـات و کـالس ھـای حـزب
شرکت کرده و در برنامه ھای کوھنوردی و ورزش ھای سخت حضوری ھميشگی داشتم .
در طول اﯾن برنامه ھا با افرادی چـون محمـد مفيـدی  ،عليرضـا سپاسـی و عبـاس آقـا زمـانی
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 .
شــراﯾط اجتمــاعی و فرھنگــی آن روزھــا  ،بســيار نامناســب و دور از معيارھــا و ارزش ھــای
اسالمی بود  ،مسائل خالف عفت عمومی و رفتارھای غير اخالقی شيوع داشت  ،بـرای ﯾـک
جوان که می خواست پاﯾبند به اصول اسالمی باشد و سـالمت زنـدگی کنـد  ،دشـواری ھـای
زﯾادی وجود داشت .
ازدواج امری بود که در اﯾن وادی به فرد مصونيت می بخشيد  ،من ھم تصميم به ازدواج گرفتم
 ،ابتدا با خانواده مشورت کردم  ،مادرم دو بار به خواستگاری رفت ولی ھـر ﯾـک از آنھـا پـس از
اطالع از گذشته و سوابق زندان من  ،به او جواب رد دادند  ،البتـه دختـران برخـی خـانواده ه را
نيز من به دليل عدم رعاﯾـت شـئونات اسـالمی و ضـعف در اعتقـاد در ھمـان ابتـدای پيشـنھاد
نمی پذﯾرفتم .
وقتی تالش خانواده ام به نتيجه ای نرسيد  ،دوستانم ) آقای زمـانی  ،مفيـدی ( چنـد مـورد را
پيشنھاد کردند که من نپذﯾرفتم  ،حتی موردی را محمد مفيدی به من پيشنھاد کرد و خواست
که حداقل به دﯾدن او برﯾم  ،من او را در ساختمانی وسيع در شـمال تھـران کـه پـر از درخـت و
فضای سبز بود مالقات 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 .

١٠٤

از او دليل اﯾن ميل را پرسيدم  ،جواب گفت که از مبارزه  ،تحرک و ناآرامی خوشـش مـی آﯾـد ،
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
آنجا که در آﯾنده احتمال زنـدان  ،تبعيـد و گـزﯾنش زنـدگی مخفـی مـی رفـت  ،مـی باﯾسـت در
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 .
در اواخر سال  ، ٤٩عباس آقا زمانی کـه فعاليـت ھـاﯾش زﯾـاد شـده بـود  ،دچـار تنـدروی ھـا و
اشتباھاتی شد که حساسيت ساواک را برانگيخت  ،ساواک کنجکاوی زﯾـادی دربـاره او کـرد و
چند بار ھم به سراغ آﯾت ﷲ موسوی اردبيلی رفتـه و دربـاره عبـاس سـؤاالتی کـرده بـود  ،بـا
شدت گرفتن اﯾن تعقيب و مراقبت ھا ما دﯾگر صالح ندﯾدﯾم که عباس در داخل کشور بماند  ،در
اواﯾل سال  ٥٠مقدمات سفر او را به خارج فراھم کردﯾم  ،او توانست به کشـورھای خاورميانـه
برود و با سازمان الفتح ارتباط گرفته و فعاليت کند .
قرار بود در شھرﯾور سال  ١٣٥٠جشن ھای  ٢٥٠٠ساله شاھنشاھی برگزار شـود  ،حـزب ﷲ
تصميم گرفت که عليه اﯾن جشن ھای کذاﯾی و ضد مردمی حرکتی قھرآميز انجام دھد  .از اﯾن
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
تمام ارتباطات خود را با حزب ﷲ قطع کرده و تنھا از طرﯾق ﯾکی دو نفر از جمله جـواد منصـوری
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
بود که او پس از بازگشت از خارج )لبنان( در جرﯾان کار حزب ﷲ قرار گرفته و بـه تـيم عمليـاتی
ما بپيوندد .
در مھــر ســال  ٤٩پــس از تــرخيص از ســربازی بــه توصــيه دوســتان در شــرکت پــارس متــال کــه
لوله ھای چدنی فاضالب توليد می کرد  ،مشغول به کار شدم  ،اﯾن کار در شراﯾط جدﯾد محمل
و پوشش خوبی برای فعاليت ھای پنھانم بود .
می باﯾست آمادگی ھای رزمی مناسبی را به دست می آوردﯾم  ،برای اﯾن کار نياز به اسلحه
داشتيم  ،آقای جواد منصوری ﯾکی از برادران مبارز به نام عزت ﷲ شاھی ) (١را معرفی کرد که
از طرﯾق او اسلحه تھيه کنيم  ،نام مستعار وی خوانساری بود .
_____________________________
 . ١عزت ﷲ شاھی با قيام  ١٥خـرداد سـال  ١٣٤٢بـه فعاليـت ھـای سياسـی خـود شـدت بخشـيد  ،او بـه ھيئـت
مؤتلفه اسالمی پيوست  ،او که در بازار به کار صحافی و کاغذ فروشـی اشـتعال داشـت  ،اقـدام بـه چـاپ رسـاله و
تکثير جزوه والﯾت فقيه ) حکومت اسالمی ( امام کرد  ،او در سال ھای  ٤٧ _ ٤٨با سـازمان مجاھـدﯾن خلـق ارتبـاط
پيدا کرد  ،وی در سال  ٤٨با تعدادی از دوستان خود در ھيئت مؤتلفه  ،پرچم ھای برافراشـته اسـرائيل در اسـتادﯾوم
شيرودی )امجدﯾه( _ ھنگام بازی فوتبال اﯾران و اسرائيل _ را به آتـش کشـيدند .اعالميـه ھـاﯾی در ورزشـگاه پخـش
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کرده و عليه اسرائيل شعار دادند  .سپس به سمت دفتر ھواپيمـاﯾی اسـرائيل بـه نـام ال  .عـال رفتـه و آن را منفجـر
کردند .
او از اﯾن سال ھا مورد غضب و کينـه سـاواک قـرار گرفـت و فـراری شـد  ،بـاالخره در ميـدان اعـدام بـر سـر ﯾـک قـرار
دستگير شد  ،ولی توانست ھنگام رفتن به سوی اتومبيل در ﯾک فرصت مغتنم با چاالکی و تندی تمام از دست آنھـا
بگرﯾزد  ،عزت ﷲ شاھی پس از آن دﯾگر نتوانست در ﯾکجا ساکن و متمرکز شود و ھميشه در حال جابجاﯾی و تغييـر
بود  ،به نحوی که حتی والدﯾن وی نيز از محل و مکان او بی اطالع بودند  .در سال  ٥١ﯾک سواری تاکسی در مقابل
ســفارت ترکيــه منفجــر شــد کــه راننــده و سرنشــين آن کشــته شــدند  ،ســاواک پنداشــت سرنشــين کــه از اعضــای
مجاھدﯾن بود کسی جز عزت ﷲ شاھی نيست  ،در نتيجه خبر کشته شدن او را در سطحی وسيع اعالم کرد .
وی از آن روز با تصـور اﯾـن کـه سـاواک پرونـده اش را بسـته اسـت بـه مشـھد رفـت و مجـدداً رد سـال  ٥٢بـه تھـران
بازگشت تا انفجار ده بمب را برای دھمين سالگرد انقـالب سـفيد تـدارک ببينـد  ،از جملـه کارھـای نـاموفق وی تـرور
شعبان بی مخ ) شـعبان جعفـری ( بـه کمـک وحيـد افراختـه بـود  ،او پـس از اعـالم تغييـر اﯾـدئولوژی سـازمان تضـاد
عقيدتی و تشکيالتی شدﯾدی با آنھا ﯾافت  ،از اﯾن رو سازمان طرح قتل وی را برنامه رﯾزی کـرد  .ولـی او را زﯾرکـی و
چاالکی ھميشگی اش توانست از مھلکه جان سالم به در برد .
ساواک پس از فعاليت گسترده او را در چھارراه سيروس به محاصره انداخت و به رگبار بسـت و  ٧گلولـه بـه بـدن وی
اصابت کرد  ،عزت ﷲ برای اﯾن که زنده به دست ساواک نيفتد کپسول سيانور خورد  ،ولی مأمورﯾن به موقع رسـيده
و با شلنگ آب دھان و شکمش را می شوﯾند  ،او که شدت زخمی شـده بـود چنـد مرتبـه در بيمارسـتان شـھربانی
تحت عمل جراحی قرار گرفت و از مرگ نجات ﯾافت .
پای او دچار نقص شـد  ،او پـس از انتقـال بـه زنـدان قھرمانانـه در مقابـل شـکنجه ھـای وحشـيانه و طاقـت فرسـای
دژخيمان شاه مقاومت کرد و در دادگاه به  ١٥سال زندان محکوم شد  ،ساواک به قدری از او در ھراس بود که مـدت
 ٦ماه او را دست بسته و پا بسته در سلول انفرادی نگھداشت  ،وی سرانجام در آذر ماه سال  ٥٧از زنـدان آزاد شـد
و به کميته استقبال از امام پيوست و در اواخر سال  ٥٨مجدداً بـه کـار در بـازار برگشـت  ،و نـام خـود را بـه عـزت ﷲ
مطھری تغيير داد .

چند جلسه ای با او ھم صحبت شدم  ،ﯾک مرتبه ھم با ﯾکدﯾگر به کوه رفتيم  ،در آنجا قرار شد
که دو سه روز آﯾنده اسلحه ای به من تحوﯾل دھد  ،چند روزی که از اﯾـن دﯾـدار گذشـت و از او
خبری نشد  ،صبح ھنگام به منزل او در ميدان خراسان رفتم و سراغ خوانسـاری را گـرفتم  .او
خانه نبود .
صاحبخانه ﯾا ھمساﯾه او وقتی دﯾد که من اسم خوانساری را آوردم  ،حدس زد کـه از دوسـتان
نزدﯾکش باشم  ،لذا گفت  " :نمی دانم کجاست ! االن چنـد روزی ھسـت کـه داﯾـم مـی آﯾنـد
دنبال او  " ....با شنيدن اﯾن جمله فھميدم که او تحت تعقيب و نظر اسـت  ،پـس بـا مراقبـت و
احتياط زﯾاد آنجا را ترک کردم  ،پس از دور شدن از کانون خطر واقعه را به دوسـتان اطـالع دادم
تا آنھا ھم از رفتن به آنجا بپرھيزند .
برخی جلسات حزب ﷲ در منازل افراد برگزار می شد  ،غالباً اﯾن منازل دارای موقعيت امنيتـی
و راھھای متعدد گرﯾز بود  ،ﯾکی از اﯾن خانه ھای امن خانه مرحوم آقای مرتضی عظيمی بود ،
کتابفروشی عظيمی واقع در خيابان شاھرضا )انقالب( مقابل دانشگاه تھـران  ،متعلـق بـه وی
بود  ،خانه امن در طبقه سوم ساختمانی که کتابفروشی ھم آنجا بود  ،قرار داشت .
مرحوم عظيمی فردی متدﯾن  ،انقالبی و با فکر و اندﯾشه بود  ،او کتـاب ھـا و جـزوات انقالبـی
زﯾادی را به دست مبارزﯾن می رساند  ،بسياری از افرادی که در خط مبارزه بودند می دانستند
که برای گرفتن کتاب  ،جزوه و آثار مکتوب انقالب در چه زمانی به او مراجعه کنند .

١٠٦

عـالوه بـر آن مرحـوم عظيمــی جلسـات عمـومی را در ﯾکـی از بــاغ ھـای شـمال تھـران برگــزار
می کرد که در آن افراد تحصيل کرده و دانشگاھی حضور می ﯾافتند  ،مـن و محمـد جـودو
علی اکبر نبوی نوری

)(٢

)(١

و

برای شناساﯾی افراد و جذب برخی از آنھا به اﯾن جلسات می رفتيم .

_____________________________
 . ١محمد مھرآﯾين  ،فرزند حسن در سال  ١٣١٨در شھرستان محالت به دنيا آمد و در  ٧سالگی بـه ھمـراه خـانواده
به تھران مھاجرت کرد  ،او تحصيالت ابتداﯾی را در دبستان انتصارﯾه گذراند و مدت  ٢سال با شـھيد مصـطفی چمـران
ھمکالس بود  .او به دليل بيماری پدر تحصيالت دبيرستان را ناتمام گذاشت و با کمک به امرار معاش خانواده به بـازار
کار شتافت  .بلور فروشی  ،کتابفروشی و لولـه فروشـی از جملـه مشـاغل او بـود  ،وی در  ١٤سـالگی پـدرش را از
دست داد و در نتيجه بيشتر بار مسئوليت خانواده را بر عھده گرفت .
او پس از فوت مرحوم آﯾت ﷲ بروجردی در سال  ١٣٤٠وارد جلسات مبارزﯾن شد و از سال  ٤١با افرادی چـون شـھيد
مھدی عراقی ارتباط ﯾافت و از روزھـای آغـازﯾن فعاليـت ھيئـت مؤتلفـه بـا آنھـا ھمـراه شـد  ،در ھمـين سـال ھـا بـه
فراگيری کالس ھای رزمی کاراته و جودو پرداخـت و توانسـت در مـدت کوتـاه بـه صـورت فشـرده مراحـل الزم را طـی
کرده و در رشته جودو کمربند سبز و در رشته کاراته کمربند قھوه ای بگيرد .
او بعد از قيام  ١٥خرداد  ٤٢شروع به آموزش آموخته ھای خود در ھيئت مؤتلفه کرد  ،وی از سـال  ٤٨بـا آشـناﯾی بـا
علی اکبر نبوی نوری جذب سازمان مجاھدﯾن خلق شد و کالس ھای آموزش کاراتـه  ،جـودو و دفـاع شخصـی بـرای
اعضای سازمان گذاشت  .ھمچنين او کالس ھاﯾی را برای گروه حـزب ﷲ و نيـز دانشـجوﯾان مسـلمان داﯾـر کـرد  ،از
جمله اقدامات او در اﯾن سازمان  :حضور در عمليات ناموفق گروگانگيری پسر اشـرف )شـھرام( بـود  ،وی در  ١٦مھـر
سال  ١٣٥٠پس از لو رفتن  ٩خانه تيمی دستگير و مدت ﯾک سال و نيم زندانی شد  ،او برای دومين مرتبـه در اواﯾـل
 ٥٢دستگير شد و زندانی ھای کميته مشترک  ،اوﯾن و قزل قلعه را تجربـه کـرد  ،در سـال  ٥٤پـس از آشـکار شـدن
انحراف اﯾدئولوژﯾک سامان مجاھدﯾن از آن جدا شد .
وی سرانجام پس از گذر از شکنجه ھا و بازجوﯾی ھای فراوان در اسفند سـال  ٥٦از زنـدان آزاد شـد و فعاليـت ھـای
مبارزاتی خود را در قالـب پشـتيبانی و حماﯾـت از خـانواده ھـای زنـدانيان و اعتصـابيون تـا پيـروزی انقـالب ادامـه داد .
خــودروی او ھنگــام ورود امــام ﯾکــی از خودروھــای اســکورت بــود  ،وی پــس از پيــروزی انقــالب اســالمی بــه آمــوزش
نيروھای مسلمان در پادگان امام علـی )ع( و ولـی عصـر )عـج( بـرای مبـارزه بـا ضـد انقـالب در کردسـتان پرداخـت ،
سپس مدتی به حفاظت از شخصيت ھای نظام جمھوری اسالمی چون شھيد رجاﯾی مشغول بود .
او بعــدھا مــدتی در دادســتانی انقــالب اســالمی مشــغول بــه کــار شــد و بــه دســتگيری منــافقين و متالشــی کــردن
گروھک ھا ھمت گماشت و در ﯾکی از درگيری ھا با اﯾن عناصر ضد انقالب از ناحيه پا تير خورد و دچـار نقيصـه شـد ،
مسئوليت ھای او عبارتند از  :مدﯾر کل امور عمـومی و خـدمات مجلـس شـورای اسـالمی  ،فرمانـده پشـتيبانی کـل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ،مدﯾر کل تربيت بدنی و تفرﯾحات سالم بنياد جانبازان .
محمد مھرآﯾين به نام ھای محمد جودو و محمد موتوری و محمد داوودی نيـز از قبـل از انقـالب شـناخته مـی شـود ،
وی ھمچنين پدر دو شھيد است .
 . ٢علی اکبر نبوی نوری  ،از اعضای سازمان مجاھدﯾن خلق بود که از طرﯾق محمد داوودی )مھرآﯾين( با گـروه حـزب
ﷲ ارتباط ﯾافت  ،او در اواخر سال  ٥٢دستگير و زندانی شد  ،پس از آزادی با اشرف ربيعـی ازدواج کـرد  ،او در سـال
 ٥٤پس از اعالم تغيير اﯾدئولوژی سازمان از آن جدا شد و گروه مستقلی را به نام فرﯾاد خلق خاموش نشدنی اسـت
 ،تشکيل داد و مبارزات خود را ادامه داد .
اﯾن گروه توانست چندﯾن عمليات از قبيل انفجار مقر حزب رسـتاخيز تبرﯾـز در سـال  ٥٤و انفجـار مقـر حـزب رسـتاخيز
قزوﯾن در اردﯾبھشت مـاه  ٥٥را ترتيـب دھـد  ،نبـوی نـوری در اواخـر سـال  ٥٤نشـرﯾه ای تحـت عنـوان " وقـاﯾع سـال
گذشته " منتشر و در بھار سـال  ٥٥در دانشـگاه صـنعتی شـرﯾف توزﯾـع کـرد  ،سـرانجام وی در اسـفند سـال  ٥٥در
درگيری با ساواک به ضرب گلوله به شھادت رسيد .
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در جلسه ای قرار شد که مکانی امن برای داﯾر کردن کالس ھای رزمی و دفاع شخصی تعيين
شود  ،به لحاظ کار آموزش خاصی که مد نظر بود  ،می باﯾست از ھر نظر اﯾن مکان امـن و دور
از دسترس و نگاه ساواک باشد  ،پس از تحقيق و بررسی زﯾاد انبار کتاب مرحوم عظيمی واقع
در ميدان  ٢٥شھرﯾور ) ٧تير( انتخاب شد  ،اﯾـن انبـار زﯾرزمينـی بـود کـه در اطـراف آن جـز چنـد
ساختمان  ،عمارت و آبادانی دﯾگری دﯾده نمی شد و ميدان و اطراف آن کامال ً خاکی بود .
استاد محمد مھرآﯾين در اﯾن کالس ھا به طور فشرده شروع به آموزش دفاع شخصی کـرد  ،از
جمله افراد اﯾن کالس ھا علی اکبر نبوی نوری  ،محمد مفيدی  ،باقر عباسی بودند و اﯾن برای
من فرصت بسيار خوب و مناسبی شد تا در حد نيازم تکنيک ھای دفاع شخصی را بياموزم .

تغيير شغل
کارﯾابی و حفظ کار ﯾکی از بزرگترﯾن معضالت 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
 ،آنھا پس از مدتی به احمد تحصيلی و حاجی بابا )صـاحبان شـرکت( فشـار آوردنـد کـه مـرا از
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
را با سرعت و نظم بيشتری انجام دھم  ،پس از مدتی کار با مشکل بسيار جدی مواجه شدم
 ،ھنگام خرﯾد اجناس و اقالم 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
نقدی به من می دادند  ،اصرار برای قيد آن در فاکتور بی فاﯾده بود  ،من اﯾن مشکل را بـا حـاج
احمد تحصيلی در ميان گذاشتم  ،او گفت  » :عيب ندارد  ،آن را بگير و بياور بده به من «
با خود اندﯾشيدم که شاﯾد اﯾن عمل مشکل شرعی را حل کند  ،ولی تصوﯾر و تأثير اﯾـن شـکل
کار بر ذھن فروشنده باقی خواھد ماند  ،تصوﯾری که حکاﯾت از آن داشت که بچه مسلمان ھـا
نيز اھل گرفتن پورسانت ھستند .
باالخره 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
ميدان شوش معرفی شدم  .پس از گفتگو و مصاحبه ای با رئيس کارخانه در اداره حسابرسی
مشغول به کار شدم .
حضور در اﯾن کار و اﯾن کارخانه براﯾم خاطرات تلخی را به ھمراه دارد  .آنچه که ھيچگـاه از لـوح
ذھن و قلبم پاک نخواھد شد  ،فقر  ،حرمـان و وضـعيت فالکـت بـار کـارگران بـود  ،گـاھی آنھـا
ھنگام درﯾافت حقوق آنچنان حساب حقوق خود را در دست داشتند که تا رﯾـال آخـر تمـام مـزد
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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بازگشت سعيد محمدی فاتح
قرار بود که سعيد خود را برای عمليات عليه جشن ھای  ٢٥٠٠ساله به اﯾران برساند  ،او پس
از کسب آموزش ھای الزم نظامی از لبنان خارج و به آلمان رفت  ،چون پاسپورت وی ممھور به
مھر اداره گذرنامه لبنان بود  ،برای ورود به اﯾران مشکل داشت  ،او برای حل اﯾن مشکل طبـق
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
او را گرفتــه و از ســاواک وضــعيت او را اســتعالم کــرد  ،ســاواک کــه شــکار خــود را ﯾافتــه بــود از
سفارت می خواھد که ترتيب ورود او را به کشور فراھم کند .
سعيد در مدت شش ماه چندﯾن بار به سفارت مراجعه و رد پاسپورتش را مـی گيـرد  ،غافـل از
اﯾن که آنھا متوجه فرﯾب او شده و کنترلش می کنند  ،سرانجام سفارت با ھماھنگی سـاواک
به وی می گوﯾد که امکان صدور پاسپورت المثنی در اﯾنجا نيست  ،ما فقط برای تـو وﯾـزا صـادر
می کنيم تا بتوانی به اﯾران بروی  ،در آنجا می توانی برای گرفتن پاسپورت اقدام کنی .
سعيد که خيال کرده بود سفارت را فرﯾب داده اسـت از پيشـنھاد آنھـا اسـتقبال کـرد  ،بـه اﯾـن
ترتيب عازم اﯾران شد  ،ساواک شراﯾطی را فراھم کـرد تـا او بـه راحتـی وارد کشـور شـده و از
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 .
ساواک بعد از جرﯾان ورود سعيد به آلمان و بی احتياطی او در اعتماد به بيگانگان  ،چند بـار بـه
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 اطالع دادم که به اﯾران نياﯾد .
اﯾن نامه را که با نام مستعار بود به برادرش محمد دادم که پست کند  ،اﯾن نامه ھم به دست
ساواک افتاد  ،سعيد از ھمه جا بی خبر  ،پس از خـانواده بـا مـن بـه عنـوان اولـين نفـر تمـاس
گرفت و به خانه ما آمد  ،بـه او گفـتم  :سـعيد چـرا اﯾنجـا آمـدی ؟ ممکـن اسـت تحـت تعقيـب
باشی ! گفت  :نه بابا ! شاﯾد تو تحت تعقيب باشی  ،ولی من نيستم .
بعد شروع کرد جرﯾان و نحوه بازگشتن به اﯾـران را شـرح داد  ،فھميـدم سـاواک بـرای او دامـی
تنيده است  ،به او گفتم که سعيد تو فرﯾـب خـورده ای و سـاواک براﯾـت تلـه گذاشـته اسـت ،
دالﯾلم را برای وی بـازگو کـردم و خواسـتم کـه دﯾگـر بـا مـن تمـاس نگيـرد  ،از آن بـه بعـد تمـام
ارتباطات و تماس ھـای مـا از طرﯾـق بـرادرش محمـد محمـدی فـاتح صـورت مـی گرفـت و مـی
توانستيم در قرارھاﯾی ھمدﯾگر را ببينيم .
عمده بحث ما در اﯾن قرارھا ھماھنگی بين گفته ھاﯾمان برای دستگيری بود  ،برای اﯾن کـه در
نظر ساواک ھمين قرارھا را ھم توجيه کرده باشيم با خود وساﯾل ورزشی چون کفش کتانی ،
لباس ورزشی و  ...ھمراه می بردﯾم  ،مثال ً ھماھنگ شد که برای اﯾن جلسه بگـوﯾيم کـه قـرار
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
 ،سرانجام در اواﯾل تير ماه سال  ٥٠سعيد بر سر ﯾکی از قرارھا حاضر نشد  ،من نگران شدم ،
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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 .
محمد گفت که او از صبح رفته و ھنوز خانه نيامده است  ،گفتم که پس تو به جای او بيا  ،ولی
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
مسيری را انحرافی رفتـه و بـه خانـه مـا نمـی آﯾـد  ،بـه اﯾـن ترتيـب متوجـه شـدﯾم کـه سـعيد
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 .
با اﯾن که سعيد فعاليت ھا و حرکت ھاﯾی را برای حزب ﷲ صورت می داد  ،ولی به خـاطر دور
اندﯾشــی مــا  ،ھيچگــاه از وجــود و ماھيــت چنــين تشــکيالتی مطلــع نشــد  ،از اﯾــن رو ھنگــام
بازجوﯾی مطلب قابل توجھی از اﯾن گـروه عنـوان نکـرد و حـزب ﷲ توانسـت از خطـری جـدی و
تھدﯾدی آشکار به سالمت بگذرد .
سعيد در اعترافات خود به ارتباط بـا عبـاس آقـا زمـانی و حضـور در کـالس 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
رضاﯾی و حسن ماسالی )از طرﯾق آقا زمانی( و علـت سـفرش بـه اردوگـاه الفـتح )بـرای طـی
دوره ھای چرﯾکی ( اعترافاتی کرده بود  ،او در اﯾن بين از مکاتبات خود با من نيـز صـحبت کـرده
بود .
من که متوجه اوضاع بحرانی و مشـکوک شـده بـودم  ،بـا تعـدادی از دوسـتان تمـاس گرفتـه و
وضعيت را بـرای آنـان تشـرﯾح کـردم و از احتمـال دسـتگيری سـعيد بـه آنھـا خبـر دادم  ،از آنھـا
خواستم که تمام ارتباطات خود را با من و خانواده ام قطع کننـد  ،مـن بيشـتر نگـران عمليـاتی
بودم که برای شھرﯾور ماه جھت حمله به جشن ھای  ٢٥٠٠ساله شاھنشـاھی تـدارک دﯾـده
بودﯾم  ،با دستگيری من آن عمليات تحت الشعاع قرار می گرفت .
مدارک و اسناد را در اختيار باقر عباسی قرار دادم و او آنھا را با خود برد  ،شـب ھفـتم تيـر مـاه
سال  ٥٠من در طبق دوم خانه مان خوابيده بودم  ،دقاﯾقی از نيمـه شـب نگذشـته بـود کـه در
زدند  ،مادرم که خوابش از ھمه سبکتر بود پشت در رفته و پرسيد  " :کيه ؟ "
جواب شنيد  " :ما از دوستان احمد ھستيم  ،احمد ھست ؟ ! " مادرم گفت که احمد دوستی
ندارد که  ١٢/٥شب سراغش بياﯾند  ،آنھا تھدﯾد به شکستن در کردند  ،مادرم شروع بـه داد و
ھوار کرد  ،من و پدرم که تا اﯾن ساعت در خواب بودﯾم  ،با سر و صدای مادر از خواب جستيم ،
پدرم به حياط رفت  ،من حدس زدم که موضوع به بازداشت سعيد بر می گردد .
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از اﯾن بو با سرعت زﯾاد باقيمانده مدارک و نامه ھاﯾی را که از سعيد داشتم البالی کيسه ھای
زغال پنھان کردم و به بام رفتم  ،ھمين که خواستم از بام به کوچه پشتی بپرم  ،دﯾدم که آنجا
نيز مأمور ھست  ،به اتاقم برگشتم و خود را به خواب زدم .
چند لحظه بعد در اتاقم را کوبيدند  ،با حالت خواب آلودگی بلند شـدم تـا در را بـاز کـنم  ،ﯾکـی
گفت که بله  ،احمد ھسـت  ،خودشـه !! بعـد ﯾکـی از آنھـا بـی سـيم زد و گفـت  " :سـوژه را
گرفتيم " .
از من خواستند که پيراھنم را بپوشيم  ،کمی با آنھا بحث و جدل کردم که مگر چه کار کرده ام
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
و ارعــاب جمالتــی را از اﯾــن قبيــل گفتنــد کــه تــو ! ھنــوز دســت از کارھاﯾــت برنداشــتی ! کــی
می خواھی آدم شوی ؟! اﯾن بار دﯾگر برگشتی تو کار نيست ! ....
من ھم شروع کردم بـه دفـاع از خـود و گفـتم  " :مـن االن کـاره ای نيسـتم  ،تـو ھـيچ کـوره و
دسته ای نيستم  ،دنبال زندگيم ھستم  ،دو سال برای اﯾن مملکت سربازی رفـتم و سـپاھی
ممتاز شدم  ،تو ﯾک کارخانه کار گرفتم و  " ...ولی آنھا گوششان به صحبت ھـای مـن بـدھکار
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
قلبم تندتر شد  ،گرمای بدنم را احساس می کردم  ،آرام دست بسته ام را بـه جيـب پيـراھنم
زدم  ،دﯾدم نه از دفترچه خبری نيست  ،خيالم کمی راحت شد ،ولی کليد پيشم بـود  .خيلـی
نگــران بــودم  ،زﯾــرا اﯾــن کليــد متعلــق بــه در خانــه ای بــود کــه در خيابــان کميــل بــرای کارھــای
تشکيالتی اجاره کرده بودم  ،دنبال فرصتی بودم تا آن را از خود دور کنم .
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
وقتی وارد زندان قزل قلعه
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شـدﯾم  ،بـه طـرف راھروﯾـی رفتـيم کـه در سـمت چـپ آن اتـاق

ساقی قرار داشت  ،در آنجا فرصتی دست داد تا کليد را بـه آرامـی از روی پـا بـه روی کفـش و
بعد به زمين انداختم و معلوم نشد که در تارﯾکی به کجا پرت شد  ،دﯾگر آسوده خاطر شدم .
_________________________
 . ١زندان قزل قلعه ساختمان قلعه مانندی بود که در زمان قاجارﯾه شبيه پادگـان ھـای امـروزی محـل اسـتقرار افـراد
نظامی بود  ،دﯾوار بلند و خشتی در اطراف با درھای چوبی به ارتفاع حدود  ٦ _ ٥متر داشـت  ،در درون اﯾـن دﯾوارھـا
ساختمانی قدﯾمی بود شامل حياط و در وسط زندان عمومی موقت و دو دھليز بارﯾک که در دو طرف اﯾن حياط بود .
ر  .ک آشناﯾی با جمعيت مؤتلفه اسالمی نوشته اسدﷲ بادامچيان
زندان قزل قلعه مربع شکل بود که در دو ضلع آن سلول ھای انفـرادی و در ميـان آن حيـاط و چنـد اتـاق کـه اصـطالحاً
عمومی گفته می شد  ،قرار داشت  .زندانی بسيار قـدﯾمی و کوچـک بـود کـه معمـوال بـرای دوران موقـت بـازجوﯾی
مورد استفاده قرار می گرفت  ،البته پس از افتتاح زندان اوﯾن در سال  ، ٤٩معموال ً زندانيانی را کـه اھميـت بيشـتری

١١١

برای ساواک داشتند به آنجا می بردند و پس از اتمام بازجوﯾی تا فاصله بازپرسی و دادگاه به زندان قزل قلعه منتقـل
می کردند  ،بعضی مواقع که زندان اوﯾن ظرفيت نداشت  ،زندانی بازداشتی را به سلول قزل قلعه انتقال می دادند.
ر  .ک  .خاطرات جواد منصوری  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی  ،حوزه ھنری

س از گذشت دقاﯾقی مرا به " اتاق عمل "
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بردند  ،اﯾن اتاق در طول شرقی _ غربـی بـود ،

مرا پشت ميزی که در وسط اتاق قرار داشت ھل دادند  ،ﯾکـی از مـأمورﯾن دسـت خـود را روی
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 .
_______________________________
 . ١اتاق عمل  ،اتاقی بود که در آن بازجوﯾـان بـه بـازجوﯾی از زنـدانی مـی پرداختنـد و در صـورت اسـتنکاف زنـدانی از
اعتراف او را تا سر حد مرگ با وساﯾل مختلف شکنجه می دادند .

بالفاصله چھار نفر حاضر در اتاق به طرز وحشيانه ای مرا زﯾر ضربات مشت و لگد خود گرفتنـد ،
کتک و ضرب و شتم آنھا بی حد بود  ،آن قدر مرا زدند کـه در ھمـان حـال بـی ھـوش شـدم ﯾـا
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
صندلی نشاندند  ،حسابی دب و داغان شده و درد تمام وجودم را فرا گرفته بود  ،چشم ھـا و
سر و صورتم می سوخت  ،چشمم کبود و متورم شده بود  ،لحظاتی بعد بازجو آمـد  ،مـرا کـه
ھوشيار دﯾد  ،گفت  " :خب  ،استراحت کردی  ،خستگی ات در رفت  ...حاال می توانيم بـاھم
حرف بزنيم "...
او تظاھر کرد که اطالعی از کتک خوردن من ندارد  ،البته کسی ھـم در حضـور او مـرا شـکنجه
نمی داد  ،گفتم  " :به من اجازه بدھيد نماز بخوانم "  .گفـت  " :مگـر تـو نمـاز مـی خـوانی ؟!
شماھا که دﯾن ندارﯾد ! وطن ندارﯾد !  ...کسی که وطن ندارد دﯾن ندارد " ! ...
باالخره اجازه دادند که به دستشوﯾی بروم  ،از درد به خود می پيچيـدم و سـرم حسـابی گـيج
می رفت  ،خميده خميده در حالی که دستھاﯾم روی شکمم بود بـه طرفـی رفـتم کـه نشـانم
دادند  ،در دستشوﯾی را نيمه باز نگه داشتند  ،وضو گرفتم و باز گشتم  .نزدﯾک بـود کـه آفتـاب
بزند  ،با لباس خونين و کثيف نمی دانم که به کدام جھت نماز اﯾستادم  ،با خدا راز و نياز کـرده
گفتم  " :خداﯾا ! مـا نمـاز مـی خـوانيم  ،حـاال چـه جـوری ؟! نمـی دانـم  ،خـودت ھـر جـور کـه
می خواھی حساب کن  ...ﷲ اکبر " ...
بالفاصله پس از نماز آنھا پاھاﯾم را به تختی بسته و مجدداً شروع به زدن کردنـد  ،امـا اﯾـن بـار
متفاوت از پيش  .آنھا گاھی دست از کتک می کشيدند و چند سؤال می کردند و من بی ربـط
و پرت و پال جواب می گفتم  ،آنھا دوباره شروع مـی کردنـد بـه زدن و اﯾـن روال بـرای سـاعتی
طول کشيد .
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نامه ای در دست آنھا بود که من برای سعيد محمدی فاتح نوشته بودم  ،جالدان درصدد بودند
تا اعتراف بگيرند که اﯾن نامه را من نوشته ام  ،ھر چه مرا زدند  ،شـکنجه دادنـد و بـا کابـل بـر
بدن شالق نواختند  ،نپذﯾرفتم  .فشار و کتک به حدی رسيد که دﯾگر پاھاﯾم کـامال ً بـاد کـرده و
بی حس شده بودند  ،اصال ً دﯾگر وجود پا را احساس نمی کردم .
حدود  ١٥روز شدﯾدترﯾن  ،خشن ترﯾن و سبعانه ترﯾن شکنجه ھا بر من اعمـال شـد  ،روزھـای
آخر آن قدر ناتوان شده بودم که به محض شروع شکنجه بی ھوش مـی شـدم  ،ولـی آنھـا بـا
پاشيدن آب و شوک ھای مختلف مرا از آن حال بيرون می آوردند  ،البته من با نخوردن غذا بـی
رمق شده بودم و اﯾن حالت در تسرﯾع بی ھوشی مؤثر بود  ،با وجود آن ھمـه شـکنجه دنيـای
بی ھوشی دنيای زﯾباﯾی بود  ،زﯾرا که از ھمه دردھا و آالم فارغ می شدی  ،عالوه 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
شده بود  ،شکنجه ھا ادامه ﯾافت  ،تا اﯾن که دﯾگر از حالت ﯾک انسان عادی خارج شـدم  ،بـه
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 .
دﯾگر تحمل اﯾن وضع براﯾم غير ممکن بود  ،آرزو می کردم در بين شکنجه و کتک  ،ضربه ای بـه
گيجگاھم بخـورد و از بـين بـروم  ،گـاھی در تھـاجم لفظـی و کالمـی قصـد تحرﯾـک مـأمورﯾن را
داشتم  ،می خواستم که آنھا تحرﯾک شوند و مرا آن قدر بزنند تا بميرم .
اذﯾت و آزار مأمورﯾن به حدی زﯾاد بود که اصال ً قابل بيان نيست  ،و شاﯾد سبعيت و وحشـيگری
آنھا در باور افراد نمی گنجد  ،با آن ظلم بـی حـد و شـکنجه ھـای بـی شـمار بـرای آنھـا جـای
تعجب بود که چطـور تـوان اﯾـن ھمـه مقاومـت را دارم  .ﯾکـی از مـأمورﯾن کـه از سـاﯾرﯾن کمـی
مالﯾمتر بود در طول ﯾکی از شکنجه ھا گفت  " :بابا ! کمی حرف بـزن و خـودت را راحـت کـن ،
چرا باﯾد اﯾن قدر درد بکشی  " ...روزی ھم منوچھری شکنجه گر معروف آمد و نگاھی بـه سـر
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
ھوشيار نگه دارد  ،حدود  ٦ساعت بيدار بودم  ،شکنجه ھای شدﯾد روزھای قبل  ،درد مفرط و
خستگی فراوان بی اختيار مرا به خواب برد  ،ھر چه سيلی و تازﯾانه به سر و صورتم می زدنـد
بی فاﯾده بود  ،با ھر ضربه تکانی می خوردم و در ھمـان لحظـه دوبـاره بـه خـواب مـی رفـتم ،
گاھی تازﯾانه ای بر زخم ھاﯾم نواخته می شد و گاھی با مشت و لگد می زدند و از اﯾن طـرف
اتاق به آن طرف اتاق پرتم می کردند  ،ولی من ھمچنان خواب آلود بودم  ،چند روزی مرا بدون
خواب نگھداشتند .
در آن وضعيت بعد از  ٦ _ ٥ساعت اول دﯾگر براﯾم خواب مانند مردم بود و کنترلـی بـر اعصـاب و
روان خود نداشتم  ،شکنجه ھای ممتد و خواب و بيداری به کلی اعصاب مـرا بـه ھـم رﯾخـت و
دچار تشنج شدم  ،نمی دانم چنـدمين روز بـود کـه بـرای سـاعتی تنھـاﯾم گذاشـتند  .ناگھـان
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
اﯾن فکر ھيچ وسيله ای در اختيار نداشتم  ،تصميم گـرفتم سـرم را محکـم بـه دﯾـوار بـزنم  ،بـا
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
مستقيم آن با دﯾوار شد  ....مدتی بی ھوش کنار دﯾوار افتـاده بـودم کـه مـأمورﯾن دوبـاره از راه
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
مرا دﯾد شروع به داد و بيداد و دعوا با شکنجه گران و بازجوھا کرد  ،بعد به من ھم چند فحـش
و ناسزا داد و خطاب به آنھا گفت  " :ولش کنيـد  ،مردﯾکـه خـر را  ....فکـر مـی کنـه چـه گ....
می خواھد خودش را قھرمان جلوه دھد! ولش کنيد " ! ....
من دﯾگر حالت عادی نداشتم  ،در حال چرت زدن و افتادن بودم  ،ولی ﯾک نفر از پشت مرا نگه
داشته بود  ،ساقی پس از درشت گوﯾی  ،نامـه ای از پوشـه در آورد و جلـوی مـن پـرت کـرد و
گفت  " :بخوان ! ....بردار اﯾن نامه را بخوان " ...
من که در دنيای دﯾگری سير می کـردم آن را برداشـته و غلـط غلـوط خوانـدم  ،ھـيچ کلمـه ای
صحيح از زبانم جاری نمی شد  ،اصال ً مفاھيم آن را درک نمی کـردم  ،فقـط در آخـر آن امضـای
خودم را دﯾدم  ،بی اختيار گفتم  " :اﯾن امضای من است ! " ناگھان مشتی محکـم بـه صـورتم
خورد  " :پس چرا می گفتی برای من نيست ؟!" با مشت ساقی کمی به خود آمدم و گفتم :
" نمی دانم  ....ﯾادم نيست " .
دوباره بی حال افتادم  ،ولی با سيلی و تازﯾانه بيدارم کردند  ،برگـه دﯾگـری بـه دسـتم دادنـد ،
گوﯾا از نشرﯾات و جزوات حزب ﷲ بود  ،منتھـا بـی اسـم و رسـم  .اﯾـن برگـه انشـاﯾی بـود کـه
فراوان از آﯾات قرآن در آن استفاده شده بود  ،منی که قرآن را از حفظ مـی خوانـدم  ،آن لحظـه
تمام آﯾات را اشتباه و غلط خواندم  ،غلط خوانی آن قدر فاحش و واضح بود که ﯾکی از بازجوھـا
گفت  .... " :خاک بر سر تو  ،با اﯾن قرآن خواندنت ! مسـلمان ھـم ھسـتی ! مـردم را ھـم بـه
اسالم دعوت می کنی !  "....اﯾن از لطف خدا بود که بر چشـم ھـا و زبـانم قفـل زد تـا آﯾـات را
غلط بخوانم  ،حوصله ساقی سر رفت  ،گفت  " :ولش کنيد  ،کاره ای نيست "  .رھاﯾم کردنـد
و رفتند ) .سند شماره ( ٥
نمی دانم چند شبانه روز به حال اغما و بی ھوشی و خواب در آن اتاق بودم  ،ﯾـادم نمـی آﯾـد
که در آن مدت نماز خوانده ﯾا غذا خورده باشم  ،چه زمان و چه وقتی بـود ؟ نمـی دانـم ! فقـط
احساس درد در پاھـاﯾم کـردم و بلنـد شـدم  ،دﯾـدم مـأموری مـرا از خـواب بيـدار مـی کنـد  ،از
روشنی ھوا حدس زدم که ساعت  ٩صبح باشد .
چند مأموری که در اتاق بودند با ھم صحبت می کردند  ،از گفتگوی آنھـا فھميـدم کـه بـازجوی
اصلی من تھرانی ﯾا ازغندی
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است و می خواھند که اتاق عمل را برای بازجوﯾی و شـکنجه

چند نفری که در کوه و جنگل دستگير شده اند  ،خالی کنند  ،مرا از آنجا بيرون بردند .
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___________________________
 . ١بھمن نادری پور معروف به تھرانی و ازغندی معروف بـه منـوچھری از جـالدان و شـکنجه گـران بـی رحـم سـاواک
بودند .

آفتاب ھنوز می تابد :
از در بزرگ سربازخانه گذشته وارد محوطه ای بـاز شـدﯾم  ،مـأمور مـرا بـه کنـاره دﯾـواری بـرد و
گفت  :ھمين جا باﯾست  .بعد چند سرباز را صدا زد و گفت کـه اﯾـن باﯾـد ھمـين جـا باﯾسـتد و
تکان نخورد  ،اگر حرکتی کرد با قنداق و سرنيزه تفنگ بزنيدش  .او اﯾنجا می ماند تا من برگردم
 ،سربازھا که با جمالت 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
تارﯾکی بودم که آن ھمـه نـور بـا چشـمھاﯾم غرﯾبـی مـی کـرد و ناخواسـته از آن اشـک جـاری
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 .
احساس می کـردم کـه روی ابرھـا و در آسـمان پـرواز مـی کـنم  ،در تصـور خـود حتـی صـدای
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 .
ﯾکی از سربازھا بود  ،گفت آقا تکيه بده به دﯾوار  ،من آرام عقـب رفـتم و بـه دﯾـوار تکيـه دادم ،
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 ،
به آن سرباز گفتم که مـی خـواھم بـه دستشـوﯾی بـروم و بـرای نمـاز وضـو بگيـرم  ،گفـت کـه
نمی شود  ،اصرار کردم و گفتم که بابا تو مگر مسلمان نيستی  ،می خواھم نماز بخوانم .
گفت  :به ما گفته اند که از اﯾنجا نباﯾد تکان بخوری  ،سرباز دﯾگری پا پيش گذاشت و گفت کـه
چه کارش داری  ،خب می خواھد نماز بخواند  ،تھدﯾد کردم که اگر نگذارﯾد که بـه دستشـوﯾی
بروم  ،االن اﯾنجا کثيف می شود  ،دﯾگر نمی توانم خودم را نگھدارم .
سر گروه )دسته( آنھـا آمـد جرﯾـان را پرسـيد  ،بـه او ھـم توضـيح دادم  ،بـه ﯾکـی از سـربازھا
گفت  :ببرﯾدش دستشوﯾی  ،وقتی وارد دستشوﯾی شدم  ،شاﯾد حدود  ٥دقيقه خـوابم بـرد ،
ناگھان تق تق صدای در را شنيدم و بعد  :چه کار می کنـی ؟  ....ﯾـک دفعـه چشـمھاﯾم را بـاز
کردم و گفتم  :االن می آﯾم  ،سرﯾع آمدم بيرون .
آفتاب ظھر شدﯾد شده بود  ،اجازه دادند که زﯾر ساﯾه نماز بخوانم  ،به جھتی که نشانم دادنـد
قامت بستم  ....ﷲ اکبر  ....نمی دانم در سـجده کـدام رکعـت از نمـاز بـودم کـه خـوابم بـرد ،
لحظاتی بعد سربازی آمد  ،بلندم کرد و گفت بـرو آنجـا بنشـين  ،روی ﯾـک پلـه نشسـتم و آرام
گرفتم .
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دقاﯾقی بعد دوباره دل درد را بھانه کرده و گفتم می خواھم بروم دستشوﯾی  ،سربازھا کـه بـا
مشاھده نماز خواندنم با آن حال نزار  ،مالﯾمتر شده بودند دوباره مرا به دستشوﯾی بردنـد  ،در
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 .
ﯾک لنگه از کفش ھاﯾم را به سختی از پای ورم کرده ام در آورده و با کف آن ور رفتم  ،سرانجام
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 ﷲ و
بچه ھای مرتبط با آن به ھر قيمتی بود .
حدود ساعت  ٣بعدازظھر بود که من آرام آرام به وضع عادی بر می گشـتم  ،در فکـر و خيـال و
حالت خواب و بيداری بودم که ﯾکی از سربازھا با سرعت به طرفم آمـد و گفـت  :زود بـاش بـرو
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 .
مأمور از راه رسيد  ،فھميد که به من خـوش گذشـته ! ولـی بـه روی خـود نيـاورد  ،دسـت مـرا
گرفت و کشان کشان به داخل ساختمان برد و تحوﯾل استوار ساقی رئيس زندان داد  ،ساقی
دو سرباز را صدا کرد و گفت که زندانی را دنبال من بياورﯾد .

زندانی سلول شماره ٢١
مرا به داخل سلول انداختند  ،سلول شماره  ٢١در بند  ٢زندان  ،سلولی که در آن خـاطرات پـر
نشيب و فرازی براﯾم رقم خورد  ،اﯾن بند راھروﯾی شرقی _ غربی با عرض  ١/٥متر بـود کـه در
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
امتدادش ميدان کوچکی در ابعاد حدود  ٥×٥متر داشت  ،در کنار اﯾن ميدان چنـد صـندلی قـرار
داشت که گاھی مأمورﯾن و زندانبانان در آنجا استراحت کرده و با ھم گپ می زدند .
سلول شماره  ٢١و ساﯾر سلول ھـای بنـد دارای مسـاحتی حـدود  ٣×٢/٥متـر مربـع بـود  ،در
انتھای سلول سکوﯾی به ارتفاع حدود ﯾک متر قرار داشت که با آجـر سـاخته شـده بـود  ،روی
دﯾوار کنار سکو سوراخ و حفره ای به اندازه  ٢٠×٢٠سانتيمتر مربع قرار داشت .
البته دﯾوار سلول خيلی قطور بود  ،وجود اﯾن حفـره در آن بـرای تھوﯾـه ھـوا و تـأمين روشـناﯾی
سلول بسيار الزم بود  ،در روزھای بعد گاھی من از اﯾن حفره به بيرون نگاه مـی کـردم و تـردد
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
ورانداز می کردند  ،من نيز پس از مدتی گاھی با انگشتم آن تخته را کنار زده ترددھـای داخـل
راھرو را نگاه می کردم .

١١٦

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 شالق رھاﯾی ﯾافتـه ام  ،دقـاﯾقی گذشـت تـا بـه
پاﯾدار بودن وضعيت مطمئن شوم  ،خود را با زحمت فراوان به طرف سکو کشانده و روی پتوﯾی
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
وقتی وعده دوم غذا را می آورد می بيند که غذای اول دست نخورده باقی مانده و من ھم بی
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
می کردم  ،صحنه ھای شکنجه چون تصوﯾری شفاف مقابل ذھنم بود  ،دقـاﯾقی گذشـت تـا از
آن عالم خواب و خيال بيرون آمده و خود را درﯾابم .
سپس به طرف ظرف غذا رفتم  ،ولی قـادر بـه خـوردن غـذا نبـودم  ،زﯾـرا کـه گلـو و روده ھـاﯾم
خشکيده بود  ،حالت دلزدگی نسبت به غذا داشتم  ،غذای دوم آش بود  ،آن را امتحـان کـردم
ھنوز گرم بود  ،چند قاشق از آن را به دھانم رﯾختم و با قرقره کردن آب آش کـم کـم راه گلـوﯾم
باز شد  ،حال نزاری داشتم  ،واقعاً رو به مـوت بـودم  ،بـا اکـراه خـود را مجبـور بـه خـوردن غـذا
کردم .
چند روزی نفس راحتی کشيدم  ،از شکنجه دﯾگر خبری نبود  ،تا اﯾن که از طرف استوار ساقی
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 .
از بند  ٢خارج شده وارد محوطه شدﯾم  ،نگاھی به بـرج و باروھـا کـردم  ،زنـدان در حصـار قـرار
داشت  ،چـون مـن نـاتوان  ،مجـروح و بيمـار بـودم سـربازھا زﯾـر بغلـم را گرفتنـد و بـاالی سـکو
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
نگرﯾستم  ،از تعجب و حيرت قادر به حرکتی نبودم .
ساقی با لھجه ترکی غليظ به مادرم گفت  :اﯾن احمد  ...احمد  ...ھا پسرت  ،بعـد سـربازی را
صدا کرد و گفت  :مواظبش باش زﯾاد حرف نزد  ....بعد از مـا دور شـد  .مـن ھنـوز بھـت زده بـه
مادر و خواھرم می نگرﯾستم  .مادرم در حالی که اشک از چشمانش جاری بود گفت  :احمد ،
پسرم چی شده ؟
گفتم که ھيچی مادر ! گفت  :ھمه نگرانتيم  ،رفقاﯾت  ،ھمکالسی ھاﯾت  ،ھمه می آﯾنـد و از
وضعت سؤال می کنند  ،با شنيدن اﯾن خبر ناراحت شده و گفتم که اگر دوبـاره آمدنـد و دوبـاره
آنھا را دﯾدﯾد  ،بگوﯾيد احمد گفت خاک بر سرتان شما مثل اﯾن کـه الفبـای مبـارزه را ھـم نمـی
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
دشوار بود  ،من تا سر حد مرگ شکنجه شده بودم تا نشانه  ،اثر و نامی از آنھا افشا نشـود ،
حال می شنيدم که آنھا به راحتی خود را در معرض خطر قرار می دادند .

١١٧

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 ،
او نگران اﯾن بود که زندان آخرﯾن مکان دنياﯾی من باشد  ،در آن مالقات درﯾافتم که او با دنياﯾی
از ابھامات روبرو است .
پس از احوالپرسی و گفتگو با خواھرم  ،درﯾافتم که برادرم تـالش زﯾـادی بـرای تعيـين تکليـف و
وضـعيت مـن انجـام داده و مـادر و خـواھرم نيـز مکاتبـاتی بـا رﯾاسـت دادسـتانی ارتـش در اﯾـن
خصوص و نيز درخواست مالقات با من کرده اند .

)سند شماره (٦

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
عرق قومی  ،رضاﯾت به مالقات آنھا با من داد .

)(١

____________________________
 . ١رئيس زندان قزل قلعه استوار با سابقه ارتش بـه نـام سـاقی بـود  ،او بـا لھجـه غلـيظ ترکـی صـحبت مـی کـرد و
شھرتی بين کليه زندانيان سياسی داشت  ،ساقی ظاھراً آدم مالﯾم و بی طرفی نسبت به زنـدانيان بـود  ،معمـوال ً
امکانات مناسبی با توجه بـه شـراﯾط فـراھم مـی کـرد و مخـالف سـخت گيرﯾھـای شـدﯾد و شـدت عمـل نسـبت بـه
زندانيان بود  ،به طوری که گاھی به طنز زندان قزل قلعه را ھتل ساقی در قياس بـا جھـنم اوﯾـن بـه رﯾاسـت اسـتوار
حسينی می گفتند ) .ر.ک  :خاطرات جواد منصوری(
 ....بعدھا که قزل قلعه منحل شد و کادر اداری آن را آوردند به اوﯾن که تازه ساخته شده بود  ،ساقی شد جزو کـادر
اداری  .دﯾگر در زدن و کوبيدن زندانی شرکت نکرد  ،می گوﯾند ﯾک روز جوانی را کتـک مـی زنـد و شـب کـه بـه خانـه
می رود بچه اش تب شدﯾدی می کند  ،از آن پس توبه می کند و می رود در کادر اداری .
اﯾن ساقی ھمان زمان ھم کمک می کرد  ،اگر خانواده ای از راه دور برای دﯾدن بچه شان می آمدند و وقـت مالقـات
نبود او خـودش مالقـات مـی داد  ،از زنـدانی ھـاﯾی کـه خيلـی ضـعيف نشـان مـی دادنـد بـدش مـی آمـد و بـه آنھـا
می گفت  :اگر ...ش را نداری چرا سياسی شدی ؟! ) ر .ک  :خاطرات صفرخان(

در اﯾن مالقات 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
پيراھنش را عوضی پوشيده و بی پول مانده است .
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
قطعاً در برابر شکنجه مقاومت می کند .

)(١

_________________________
 . ١آقای جواد منصوری در خاطرات خود می گوﯾد  :در اردﯾبھشت ماه سـال  ١٣٥٠ﯾکـی از اعضـای حـزب ﷲ بـه نـام
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  ،تشکيالت حزب ﷲ از ھر گونـه لطمـه و
صدمه ای مصون ماند  ،اگر چه دستگيری وی موجب اختفای بيشتر ما و رعاﯾت بيشتر مسائل امنيتی شد .

١١٨

آن روز به ﯾاد ماندنی گذشت و من کم کم با شراﯾط موجود خـو گـرفتم  ،از آن بـه بعـد خـانواده
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
می انداختم و با پولی که داشتم گاھی از طرﯾق ﯾک استوار مـواد و وسـاﯾل مـورد نيـاز خـود را
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
کنار سلول ھـا محقـق مـی شـد  ،بـه محـض اﯾـن کـه مـأمور ھمـراه چنـد متـری از مـا فاصـله
می گرفت از نام  ،نشان و جرم زندانی سلولی کـه در مجـاورت آن حرکـت مـی کـردﯾم سـؤال
می کردﯾم .
با اﯾـن شـراﯾط حـدود ھشـت مـاه در سـلول شـماره  ٢١بـه سـر بـردم  ،شـراﯾطی کـه بسـيار
ﯾکنواخت و خسته کننده بود و بيشتر اوقات آن به خوردن و خوابيـدن اختصـاص داشـت  ،شـاﯾد
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
در فواصل مختلف تعداد زندانی به سلولم آوردند و بردند که ھر ﯾک ماجرای خاص خود را دارد .

صداھای سلول شماره ٢١
شھرﯾور ﯾا مھر سال  ٥٠بود که نيمه ھای شـب ناگھـان در سـلولم بـاز شـد  ،مـن ھراسـان از
خواب برخاستم  ،جوان رشيد  ،ھيکلی و قد بلندی را داخل انداخته و در را بستند و رفتنـد  ،او
بدون کمترﯾن توجه به من زانوھاﯾش را بغل گرفته و می گرﯾست .
من نيز دقاﯾقی به او نگرﯾستم  ،سپس از سکو پاﯾين آمده و از او دلجوﯾی کردم  ،گفـتم  :بلنـد
شو روی سکو بنشين  ،اظھار عجز و ناتوانی کرد  ،زﯾر بغلش را گرفته و کمکـش کـردم تـا روی
سکو بنشيند  ،معلوم بود که به سختی شکنجه شده و کتـک خـورده اسـت  ،دسـت و پـاﯾش
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 ،
پرسيدم که چه کار کرده ای که اﯾن جوری شکنجه ات کرده اند ؟ گفـت  :ھيچـی ! فقـط مقـره
)(١

می شکستم  ،ﯾعنی با چند نفر از دوستانم در خيابان می رفتيم و با سـنگ مقـره تيرھـای

برق را می شکستيم که دنبال مان کردند و دستگيرمان کردند .
________________________
 . ١مقره  :آلتی چينی ﯾا شيشه ای که سيم تلفن ﯾا برق را به آن متصل می سازند  .فرھنگ فارسـی دکتـر محمـد
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

١١٩

فھميدم که او از اعضـای چرﯾـک ھـای فـداﯾی خلـق اسـت کـه در خرابکـاری ﯾـک نيروگـاه بـرق
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
بيست ساله ای بود کم کم به من اطمينان و اعتماد کرد و با احساس قرابتـی کـه داشـت درد
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
باشد خيلی زﯾاد است  ،از او خواستم که سفره دلش را پيش ھر کس باز نکند .
در اثر ماساژ و انبساط ماھيچه ھاﯾش کامال ً 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
سؤاالتی کردند  ،او نيز سرپا اﯾستاد و جواب گفت .
مأمورﯾن با مشاھده اﯾن صحنه و اطالع از صحت و بھبود او چند ساعت بعد او را فـرا خواندنـد ،
جوان نگران و ھراسان شد و مدام می پرسيد  :حاال چه کار کنم ؟ دارند مرا می برنـد  ....چـه
کار کنم ؟
من سعی کردم که او را آرام کرده و دلداری دھم  ،به او سـفارش کـردم در صـورت شـکنجه تـا
می توانی داد بزن  ،آن قدر فرﯾاد بـزن کـه گوششـان کـر شـود  ،بعـد اگـر توانسـتی گرﯾـه کـن
حسابی شلوغ کن  ،حتی اگر بگوﯾی من مامانم را می خواھم ! خيلی خوب است .
او دليل اﯾن افعال را پرسيد  ،گفتم که در اﯾـن شـراﯾط فکـر مـی کننـد تـو خيلـی بچـه ای و بـه
مادرت وابسته ای و با داد و فرﯾاد ھم دردھاﯾت کاھش می ﯾابد و ھم حواس و تمرکز و اعصاب
آنھا به ھم می رﯾزد .
جالب است به محض اﯾن که او را از سلول بيرون بردند  ،او شـروع بـه گرﯾـه و زاری کـرد  :مـن
مامانم را می خواھم !  ...مامان جان ! مامان !  ...برای من رفتار بچگانه او خيلی جالـب بـود ،
البته او بسيار جوان حرف گـوش کنـی بـود و تمـام توصـيه ھـای مـرا )آن طـور کـه خـود تعرﯾـف
می کرد( مو به مو اجرا می کرد  ،او را چند مرتبه دﯾگر بردند و آوردند  ،و با اﯾن شيوه توانسـته
بود بازجوھا و شـکنجه گرھـا را عاصـی کنـد  ،آنھـا مـی گفتنـد کـه بابـا اﯾـن بچـه ننـه اسـت و
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
شالق از دستشان فرار کن و بگذار اﯾن طرف و آن طرف دنبالت بدوند  ،بگذار فکر کنند واقعاً تـو
بچه ای ! و نمی فھمی  .بازجوھا از دست فرﯾادھـای مامـان !  ...مامـان !  ...او خسـته شـده
بودند و می گفتند  :مردکه خجالت بکش  ،ﯾعنی چه  ،من مامانم را می خـواھم !  ...تـو را بـه
جرم سياسی گرفته اند ...
حدود  ١٥روز بعد او را از سلول من بردند  ،ھنوز می ترسيد و نگران بود  ،به او گفتم که اﯾن بار
آزادت می کنند و او رفت و رفت و دﯾگر به سلول  ٢١باز نگشت  ،به ھر حال حضور اﯾن جوان با
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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 خالف جوان قبلی نـه موﯾـه مـی کـرد نـه
زاری  ،گرچه اظھار می کرد که شکنجه شده است ولی آثاری از درد و تألم در او پيدا نبود  ،در
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 .
او ادعا می کرد که از دانشجوﯾان خارج از کشور و بھاﯾی است و در ميدان شوش ھنگامی کـه
گود زنبورک خانه عکسبرداری می کرده دستگير شده است  ،جالب اﯾن که او معترض بـود کـه
چرا ﯾک ساعت او را به حالت دو دست و ﯾک پا باال نگه داشته اند  ،می گفت  :بی انصاف ھـا
آدم کشند ! عالوه بر اﯾن کار صندلی ھم به دستم دادند و نمی گذاشتند پاھای چپ و راستم
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
 ،پس از چند روز او را ھم از سلول من بردند  ،در حالی که نتوانسته بود مطلب مھمـی از مـن
به دست آورد .
شبی ساعت  ٢بعد از نيمه شب از راھرو صدای " ﯾا علی  ،ﯾا علی " بـه گـوش مـی رسـيد ،
لحظه به لحظه اﯾن صدا ھمراه نفس ھای تند نزدﯾک و نزدﯾکتر می شد  ،تا اﯾـن کـه در سـلول
باز شد و ﯾک نفر را محکم به داخل ھل دادند .
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
او مدﯾر دبيرستان بامداد واقـع در خيابـان شـاه آبـاد )جمھـوری اسـالمی( اسـت کـه در سـلک
دراوﯾش بود .
اسمش را به زبان آوردم  ،با تعجب مرا نگاه کرد و پرسيد  :تو مرا می شناسی ؟! گفتم  :بله !
مــن مــدت کوتــاھی در مدرســه بامــداد درس خوانــدم و شــما مــدﯾر آنجــا بودﯾــد  .بعــد نشــان و
آدرس ھاﯾی از دﯾگر افراد دبيرستان دادم  ،او فھميد کـه بـا چـه کسـی طـرف صـحبت اسـت و
خيالش راحت شد .
از او پرسيدم  :چرا دستگير شده ای ؟ گفت  :مرا جزو باند جعل دﯾپلم گرفته اند  ،در حالی که
من بی گناھم  ،و خبر از ھيچ چيز نداشتم  ،مـن دلـم سـوخت و کـاری کـردم  ،دو سـه نفـر را
آوردند به من گفتند که اﯾنھا بدبخت و بيچاره ھستند  ،من ھم اسم آنھا را جـزو قبـول شـدگان
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
برای اعتراف و تنبيه عوامل آن دست به دامان ساواک شـود و سـاواک عوامـل آن را بـه شـدت
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
مدتی که در سلول  ٢١بود از خـاطرات قـدﯾمی خـود  ،فسـاد رژﯾـم و رضاشـاه و پسـرش و نيـز
مفاسد دربار بسيار سخن گفت  ،اﯾن فرصت مغتنمی برای من بود تا ھم کـالم و ھـم سـخنی
داشته باشم و از تنھاﯾی بيرون بياﯾم .
روزھای بعد استوار مسنی به نام انوشه با پيرمرد دروﯾش ھـم کـالم و ھـم صـحبت شـد  ،بـه
مرور آنھا رفيق ھم شدند  ،تکيه کالم دروﯾـش " ﯾـا حـق " و " ﯾـا علـی " بـود  ،روزی انوشـه از
وضع بد اقتصادی و مالی ﯾک زندانی صحبت کرد  ،ناگھان پيرمرد رو به من کرد و گفـت از پـولی
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
انوشه قرار دادم  ،پس از آن انوشه به مسئولين زندان گزارش داد که احمد احمـد بـه زنـدانيان
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 .

صالبت و مقاومت
ماه رمضان از راه رسيد  ،ماه خدا  ،ماه پاکی و رحمت  ،برای چندمين بار در زنـدان ھـای سـتم
شاھی به ضيافت الھی دعوت می شدﯾم  ،روزه  ،دعا و راز و نياز با خدا در آن سلول انفـرادی
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 آالمم را
التيام بخشم .
حظی را که من در اوقات سحر و افطار در عزلت و تنھاﯾی بردم قابل وصف نيست  ،تنھاﯾی کـه
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 .
در اﯾن ماه بود که متوجه شدم آقای ھاشمی رفسنجانی در سلول شـماره  ١٧مقابـل سـلول
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
است سخنرانی در سلول انفرادی ! ولی اﯾن امر عينيت داشت .
به اﯾن شکل که سلول شماره  ١٧در قسمت باالی چارچوب درش کتيبه ای داشت که شيشه
اش شکسته بود  ،در فرصتی که دو زندانبان به نام انوشه و اطھری برای افطار می رفتند آقای
ھاشمی از کتيبه باالی 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
اوضاع پيرامون خود غافل شد  ،من ناگھـان حـس کـردم چنـد نفـر وارد راھـرو شـدند  ،ھـر چـه
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سرفه کردم و عالمت دادم حاج آقا متوجه خطر نشد  ،تـا اﯾـن کـه چھـار ﯾـا پـنج نفـر در مقابـل
سلول وی ظاھر شدند .
حاج آقا با دﯾدن آنھا به کف سلول افتاد  ،مأمورﯾن به ھم نگاه کرده و گفتند  :به بـه ! دسـتمان
درد نکند ! برای خودمان زندان درست کرده اﯾم ! آقا سخنرانی ھم می کنـد ! بـه بـه !  ...آنھـا
پس از ادای جمالتی 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
 ،ما منتظر واکنش بعدی آنھا بودﯾم  ،صبح روز بعد مأمورﯾن دوباره آمدنـد و مسـتقيم بـه سـراغ
سلول شماره  ١٧رفتند  ،در را باز کردند و وارد شدند  ،بعد صدای تاالپ تولوپ بـود کـه شـنيده
می شد  ،آنھا با مشت و لگد و به سختی حاج آقا را کتک می زدند .
سپس او را به زمين خواباندند  ،دست و پاﯾش را محکـم گرفتنـد تـا تکـان نخـورد و بعـد سـعی
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 .
ولی در ﯾک لحظه گوﯾا فکری به مغز خراب مأموران مـی رسـد  ،ﯾـک مـأمور بـا دسـتش محکـم
بينی حاج آقا را گرفت و راه تنفس او را بند آورد  ،حاج آقا چند لحظه مقاومت کرد ولی دﯾگـر در
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 .
آنھا مغرورانه و با احساس پيروزی بلند شده و رفتند  ،چند روز بعد حاج آقـا را از آنجـا بـه نقطـه
نامعلومی بردند  ،در حالی که من تا مدتی از رمز و راز مقاومت او برای نخـوردن آب بـی اطـالع
بودم .
حدود  ٦ماه از حبس من در اﯾن سلول می گذشـت  ،ﯾـک روز وقتـی کـه از درﯾچـه سـلول بتـه
محوطه نگاه می کردم  ،دﯾدم کسی در کنار دﯾوار زﯾـر نـور آفتـاب اﯾسـتاده اسـت  ،بـا دﯾـدن او
شوکه شدم  ،فکر کردم خياالتی شده ام  ،چھره او به آقای عظيمی می ماند .
بلند گفتم  :ان ﷲ مع الصابرﯾن  ،با اﯾن آﯾه توجه او ھم به من جلب شد و مسـتقيم بـه طـرفم
آمد  ،به نزدﯾک حفره عقبی سلول که رسيد گفت  :احمد تـوﯾی ؟ گفـتم  :بلـه ! گفـت  :ھـيچ
معلــوم اســت کــه کجــاﯾی ؟ مــا االن چنــد مــاه اســت کــه از تــو خبــر نــدارﯾم  .گفــتم کــه مگــر
نمی دانستيد که من در زندانم  ،تو اﯾنجا چه کار می کنی ؟
برای او ھم جالب بود که من در قزل قلعه بودم  ،گفت که مرا به خاطر ھمراه داشـتن اعالميـه
دستگير کرده اند  ،در اﯾن بين مأموری به طرف ما آمد  ،در نتيجه گفتگوﯾمان نيمه تمـام مانـد ،
عظيمی شروع کرد به گفتن ذکر  ،مأمور به او رسيد و با عتاب پرسيد  :چه می گفتی ؟ جواب
داد  :ذکر  ،سپس او را با خود برد .
عظيمی ھنگام رفتن ﯾکی دو مرتبه سرش را به عقب برگرداند و مرا نگاه کرد  ،در سـاعت بعـد
پی بردم که او در سلول شماره  ٢٣زندانی است  ،پس از آگاھی از اﯾن موضوع سرباز نگھبـان
را صدا زده و گفتم که می خواھم به دستشوﯾی بروم  ،او در را به روﯾم باز کرد  ،سرباز به مـن
به عنوان ﯾک زندانی قدﯾمی نگاه می کرد  ،در نتيجه دنبال من نيامد .
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از فرصت به دست آمده استفاده کردم و به کنار سلول  ٢٣رفتم  ،تخته روی درﯾچه را کنـار زده
و صدا کردم  :عظيمی جان  ،عظيمی ! چطوری ؟ در چه حالی ؟ او به کنار در آمـد و شـرح مـا
وقع او را پرسيدم  ،او توضيح داد که در کنار خيابان حدود نيم ساعت منتظر موتور سواری بـوده
تا گونی اعالميه 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
می شده دستگيرش کرده اند  ،از او پرسيدم که کسی را ھم لو داده اسـت کـه گفـت  :نـه !
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
گفتم  :خب ﯾک اسم جعلی می گفتی  :گفت که نمی گوﯾم  .نتوانستم بيشتر از اﯾـن گفتگـو
معطل کنم و سرﯾع به سلولم بازگشتم .
بعدازظھر متوجه شدم مأمورﯾن او را با خود می برند  ،حدس زدم که بازجوﯾی  ،شکنجه و اتاق
عمل در انتظار اوست  ،بعد از اذان مغرب بود که صدای " ﯾا علی  ،ﯾـا مھـدی " شـنيدم  ،بلنـد
شده و درﯾچه را کنـار زدم  ،دﯾـدم عظيمـی را خـونين و مـالين بـه سـلولش بـاز مـی گرداننـد ،
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 :
عظيمی جان ! تازه اول کار آنھاست  ،آن قدر مـی زننـدت تـا بگـوﯾی کـه اعالميـه ھـا را از کجـا
آورده ای و برای کيست .
سـاعت  ٨شــب بــود کـه دوبــاره او را بــرای شـکنجه بردنــد و آوردنــد  ،او گفـت  :بــاالخره گفــتم
اعالميه ھا برای خودم است  ،گفتم  :حاال آن قدر کتک مـی زننـد تـا بگـوﯾی از کجـا آورده ای ،
گفت  :که اﯾن ﯾکی را نمی گوﯾم  ،حتی اگر بميرم .
پرسيدم  :چرا ؟ گفت  :آخر آنھا را از سيد مھدی طباطباﯾی گرفته ام  ،او ﯾـک روحـانی و سـيد
ضعيفی است  ،اگر او را بگيرند حتماً در زﯾر شکنجه از بين می رود  ،کاری نمی توانستم برای
او بکنم به سلول بازگشته و براﯾش دعا کردم .
فردای آن شب  ،عظيمی را چند نوبـت بـرای شـکنجه بردنـد و در ھـر بـار بيشـتر از پـيش او را
می زدند  ،جسم او کامال ً مجروح  ،کوفته و داغان شده بود  ،به او سفارش کـردم کـه جاھـای
کبود و متورم بدنش را با آب نمک ولرم ماساژ دھد  ،از سرباز نگھبان ھم خواھش کردم که آب
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
لنگان و " ﯾا علی  ،ﯾا مھدی " گوﯾان در حـالی کـه دسـتش را بـه دﯾـوار گرفتـه بـود مـی آمـد ،
شکنجه ای که بر اﯾن مرد خدا وارد می کردند بی حد بود .
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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روزی دﯾدم که شکنجه و آزار او به حدی رسيده بود که دو سرباز زﯾر بغـل او را گرفتـه و کشـان
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 .
اﯾن روزھا از بـدترﯾن روزھـای عمـر مـن بـود  ،چـرا کـه جلـو چشـمانم دوسـتم را قطعـه قطعـه
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
باﯾد بکنم ؟ آن روزھا خون دل زﯾادی خوردم و شب ھای زﯾادی به مظلوميت عظيمی گرﯾستم ،
حاضر بودم که مرا به جای او شکنجه کنند .
ھيچ از ﯾـاد نمـی بـرم صـحنه ای را کـه بـه او گفـتم  :عظيمـی جـان  ،چنـد روزی اسـت کـه از
دستگيری تو گذشته و حتماً آن سيد روحانی متوجه غيبت تـو شـده و خـودش را جمـع و جـور
کرده است  ،اسمش را بگو  ،نمی توانند او را بگيرند  ،اگر ھم دستگير شـود حرجـی بـرای تـو
نيست  ،چرا که تو به اندازه کافی زجر کشيده و مقاومت کرده ای  .او پاسخ داد که نه احمد !
فردای قيامت چطور جواب مادر او حضرت زھرا )س( را بدھم .
او برای رھاﯾی از اﯾن وضعيت راھنماﯾی برای خودکشی خواست  ،به او گفتم که اﯾن چاره کـار
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 .
مأموری داد زد  :از دستشوﯾی است ! بعد چند مأمور آنجا رفته و او را بيرون آوردند  ،ولی ھنوز
زنده بود  ،تعجب کردم  ،بعد فھميدم که ولتاژ برق آنجا فقط قدرت روشن کردن المپ مھتابی را
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 .
ھمان شب او را برای شکنجه بردند و اﯾن بار چيزی از او باقی نگذاشتند  ،جسم او را پاره پاره
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 ،
دﯾگر اميدی به زنده ماندن او نبود  ،به ھر کسی که از کنار سلولم می گذشت می گفتم برای
عظيمی دعا کنيد او امشب می ميرد .
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
پزشک مسلمان زندانی برای درمـان وی اقـدام کردنـد  ،پـس از ﯾـک تـالش مسـتمر و مراقبـت
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
ھمسرش صورت داده بود  ،او پس از مدتی ھم توانست با وساطت ﯾکی از نظـامی ھـای رده
بــاال از زنــدان آزاد شــود  ،البتــه مــن اﯾــن فــرج و نجــات را ناشــی از دعــای بچــه ھــای در بنــد
سلول ھای انفرادی می دانم .
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انتقال به زندان اوﯾن
پس از  ٨ماه نشيب و فراز  ،دﯾگر طاقتم طاق شد  ،سلول انفرادی براﯾم دﯾوانه کننده شده بود
 ،برای رھاﯾی از اﯾن وضعيت و فرار از ﯾکنواختی تصميم به اعتصاب غـذا گـرفتم  ،فـردای آن روز
اعتصاب کردم .
زندانبان ھا متوجه امتناع من از خوردن غذا شدند و به ساواک گزارش دادند  ،ساعت حدود ١٠
شب آنھا به سراغم آمده و علت را جوﯾا شدند  ،به آنھا اعـالم اعتصـاب غـذا کـردم و گفـتم تـا
تکليف و وضعيتم روشن نشود لب به ھيچ چيز نخواھم زد .
آنھا شروع به تھدﯾـد و ارعـاب کردنـد  ،گفـتم کـه  ٨مـاه اسـت ھـر بالﯾـی کـه خواسـتيد سـرم
آورده اﯾد  ،بدون محاکمه مرا اﯾنجا نگه داشته اﯾد  ،دﯾگر خسته شـده ام  ،تحملـم تمـام شـده
است  ،ھر کاری می خواھيد بکنيد  ،در نھاﯾت مرا می کشيد که برای من مرگ آروزسـت و بـر
اﯾن زندگی ترجيح دارد ...
ساواکی ھا نتيجه نگرفتند و بازگشتند  ،فردا صبح ساقی آمد و بـا لھجـه غلـيظ ترکـی گفـت :
احمد ! تو باز ھم داری شلوغ می کنی  ،ھا ! مگر کتک ھا ﯾادت رفتـه ؟ گفـتم  :آقـای سـاقی
اﯾن دفعه می خواھم بميرم  ،دﯾگر حوصله زنده بودن را ندارم و از ھمه چيز سير شـده ام و بـه
آخر خط رسيده ام ...
ساقی پس از کمی صحبت تھدﯾد کرد که اعتصاب را بشکنم  ،ولی نپذﯾرفتم و اصرار کـردم کـه
باﯾد تکليفم را روشن کنيد و ﯾا حداقل مرا به بند عمومی ببرﯾـد  ،سـاقی

)(١

وعـده داد کـه اگـر

اعتصابم را بشکنم در روز دﯾگر )شنبه( تکليفم را مشخص کند .
________________________
 . ١استوار ساقی  ،مسئول زندان قزل قلعه از آن تيپ مردانی بود که در حرفـه زنـدانبانی احسـاس مـروت و انسـان
دوستی داشت  ،او ضمن انجم وظيفه با زندانيان مھربان بود  ،به درد دل آنھا گوش می کرد و بـه قـدر تـوان و قـدرت
خود نسبت به آنھا در ھر درجه و مقامی که بودند نيکی می کرد ...
استوار ساقی پس از پيروزی انقالب دستگير شد  ،ولی عده زﯾادی از زندانيان رژﯾم شاه از جملـه آﯾـت ﷲ طالقـانی
طی نامه ای به عنوان دادگاه انقالب با توضيح روش انسان دوستانه استوار ساقی نسبت بـه زنـدانيان  ،درخواسـت
آزادی او را کردند  ،دادگاه نيز او را آزاد کرد .
)ر  .ک  .تارﯾخ سياسی بيست و پنج ساله اﯾران نوشته سرھنگ غالم رضا نجاتی(

با توجه به خصوصياتی که از ساقی سراغ داشتم باور کـردم کـه پـای حـرفش مـی اﯾسـتد بـه
خاطر ھمين حرف او را پذﯾرفته و اعتصاب را شکستم  ،شنبه صبح استوار انوشـه در سـلول را
باز کرد و گفت  :اسبابت را جمع کن  ،دنبال من بيا ! فھميدم که سـاقی بـه حـرف خـود عمـل
کرده است  ،مختصر کھنه لباسم را برداشته و راه افتادم  ،مرا به زندان عمومی بردند .
زندان عمومی با چند سال پـيش از آن خيلـی تفـاوت کـرده بـود  ،در فضـای جدﯾـد بـه سـختی
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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من سه روز در زندان عمومی بودم  ،روز سوم منوچھری جالد معروف ساواک وارد زندان شـد ،
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 .
پرسيد  :اسمت چيست ؟ تا شنيد  :احمد احمد  ،جـا خـورد و گفـت  :احمـد احمـد ھسـتی ؟
گفتم  :بلی  .کمی فکر کرد و رفت  ،سه ساعت بعد دو مأمور دﯾگر آمدند و از من خواستند که
لباس ھاﯾم را برداشته و دنبال آنھا بروم  ،به نزدﯾک زندان عمومی که رسيدم آنھـا مـچ مـرا بـه
دست فردی دادند که بعدھا فھميدم او حسينی
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رئيس زندان اوﯾن است .

_______________________
 . ١حسين شعبانی معروف به حسينی جالد خون آشام رژﯾم سال ھا بازجو و شکنجه گـر سـاواک در زنـدان اوﯾـن و
کميته مشترک بود  ،او در سال  ١٣٣٢که گروھبان رکن  ٢ارتش بـود مسـئوليت شـکنجه ھـای آن سـال سـياه را در
قزل قلعه و دﯾکر مخفيگاه ھای مخوف ساواک به عھده داشت و در سال  ١٣٤٨مسئول شکنجه زندان اوﯾن شد .
آقای جواد منصوری در مورد حسينی در خاطرات خود چنين می گوﯾد  :حسينی به واقع ﯾک گـرگ و بـه تعبيـر برخـی
گورﯾل و کفتار بود  ،او شخصاً زندانيان را وحشيانه شکنجه می کرد و برخوردھـاﯾی بسـيار تنـد  ،تحقيـر آميـز و بعضـاً
وحشيانه داشت  ،حسينی ﯾک استوار ارتش بود که به علت ھيکل و قيابه بسيار بـزرگ و بـدقواره اش موجـب تـرس
عده ای می شد .
حسينی عليرغم سن زﯾاد و سابقه خدمت طوالنی تا آخرﯾن روزھـای رژﯾـم شـاه مشـغول کـار بـود  ،پـس از پيـروزی
انقالب تالش زﯾادی برای دستگيری وی شد و باالخره او زمانی کـه بـا پاسـداران مواجـه شـد بـا سـالح کمـری خـود
خودکشی کرد و پس از چند روز در بيمارستان به ھالکت رسيد .

) ر  .ک  .خاطرات جواد منصوری(

روزنامه کيھان نيز در تارﯾخ  ٥٧/١٢/٢٦زﯾر عنوان استاد شکنجه جوانان چگونه به دام افتاده چنين نوشـته بـود  .... :از
چندی پيش به کميته انقالب مسجد صاحب الزمان اطالع داده شـده بـود کـه حسـينی بـازجو و شـکنجه گـر معـروف
ساواک در زندان اوﯾن در منزلش واقع در خيابان خوش شمالی سکونت دارد  ،از اﯾن رو پاسـداران چنـد روز خانـه وی
را تحت نظر گرفتند و ھنگامی که با محاصره خانه می خواستند برای دستگيری او اقدام کنند  ،حسـينی بـا اسـلحه
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 ،
بعد از سال  ٥٠و گسترش کار کميته مشترک  ،حسينی مظھر خشونت رژﯾـم شـد  ،او در طبقـه دوم کميتـه اتـاقی
داشت  :اتاق حسينی  ،دﯾگر الزم نبود بگوﯾيد اتاق شکنجه  ،نام حسـينی شـکنجه آور بـود  ،ھيکـل تنومنـد و سـيه
چرده دارد  ،وزنش به صد کيلو مـی رسـد  ،سـر کـوچکی دارد و چشـمان درﯾـده و خـون آلـود  ،بـه علـت نـوع کـارش
سخت عصبی و متشنج است و دندان ھای درازش با پرﯾدن مدام گونه اش بيـرون مـی زنـد و گـوﯾی مـدام بـه رﯾـش
انسان می خندد .

سوار ﯾک خودرو شده و راه افتادﯾم  ،حسينی از من خواست که سرم را پاﯾين بگيرم  ،بعد کتم
را بر سرم کشيدم  ،به اﯾن ترتيب من نيمه اول اسفند سال  ٥٠وارد زندان اوﯾن شدم  .مرا وارد
اتاقی کردند  ،حدود  ٣سـاعت انتظـار کشـيدم تـا حسـينی ھمـراه ﯾـک گروھبـان آمـد  ،قيافـه
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
فکر می کردﯾم که مورد تمسخر او ھستيم  ،حسـينی پرسـيد  :مـی دانـی اﯾنجـا کجاسـت ؟
گفتم  :اوﯾن  .گفت  :ما اﯾنجا پوست می کنيم ....
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حسينی تمام صحبتش با تھدﯾد و ارعاب ھمراه بود و چندﯾن مرتبه ھم زد تـوی مالجـم  ،بـه او
گفتم  :چرا می زنی ؟ گفت  :سرت را بينداز پاﯾين  ،موقع صحبت با من بـه چشـم ھـاﯾم نگـاه
نکن ! پس از خط و نشان کشيدن مرا به سلول شماره  ١٦بردند .

سلول شماره  ١٦اوﯾن
وقتی وارد اوﯾن شدﯾم  ،ساختمانی دو طبقه در دست راست و ساختمانی با دو ردﯾف سـلول
در سمت چپ قرار داشت  ،در ردﯾف دوم اﯾن ساختمان  ١٦سلول بزرگ در حدود  ٢/٥ × ٣متـر
مربع  ،ﯾک اتاق سرپرستی و در انتھای آن  ٢٠سلول انفرادی به مساحت  ٣متر مربع )(١/٥×٢
قرار داشت که ھمگی به سيستم گرماﯾشی شوفاژ مجھز بود .
من در سلول انفرادی شماره  ١٦جای گرفتم  ،آنجا تـازه سـاز بـه نظـر مـی رسـيد  ،وسـاﯾل و
امکانات آن ھم نصب نشـده بـود و ھنـوز گـچ کارﯾھـای آن خشـک نشـده بـود و رطوبـت زﯾـادی
داشت  ،تا حدی که صبح ھا وقتی از خواب بر می خاستم می دﯾدم پتو کامال ً مرطوب است ،
در اثر رطوبت زﯾاد من بيمـار شـده و بـه بـو حساسـيت پيـدا کـردم  ،اﯾـن بيمـاری بعـدھا بـراﯾم
مشکالت و معضـالت فراوانـی بـه وجـود آورد کـه گـاه در حـد دﯾوانـه کننـده و غيـر قابـل تحمـل
بود .
بعد از گذشت چند شب ناگھان در سلول باز شد و فردی را به داخل انداختند  ،او کسـی نبـود
جز سعيد محمدی فاتح  .پس از سالم و عليک درﯾافتم که حضور او در اﯾنجا بی دليل نيسـت ،
بر حسب تجربه حـدس زدم وجـود او در کنـار مـن حکاﯾـت از تشـکيل دادگـاه در چنـد روز آﯾنـده
دارد .
آنھا از اﯾن اقدام دو ھدف محتمل را دنبال می کردند  ،اول ما در کنار ﯾکدﯾگر مطالب مان را چک
کرده و ھماھنگ کنيم و دﯾگر آنھا حـرف ھـا  ،مطالـب و سـخنان مـا را بـا ميکروفـون ھـاﯾی کـه
احتماال ً در جاھای مختلف تعبيه شده بود  ،شنود کنند و در دادگاه از آن سود جوﯾند .
در ابتدا دھانم را به گوش سعيد نزدﯾک کرده و آھسته گفتم  :امکان شنود است  ،بـا اشـاره و
آرام صحبت کن ! بعد با اشاره و در گوشی شـروع بـه صـحبت کـردﯾم  ،بـه او گفـتم  :سـعيد !
خيلی مواظب باش ! تو فقط امشب اﯾنجـا ھسـتی  ،مواظـب حرفھـاﯾی کـه مـی زنـی بـاش ،
ﯾواش بگو که چه اطالعاتی از من به آنھا داده ای ؟
گفت  :من جرﯾان مالقات با ماسالی و رضاﯾی و مکاتبـاتی را کـه بـا تـو داشـته ام را گفتـه ام ،
گفتم  :من از اﯾن که مرا لو داده ای ناراحت نيستم  ،خب مبارزه از اﯾن نوع مسـائل ھـم دارد ،
ھر چه که بوده گذشته و االن ھم ممکن است به تو اعدام دھند و شاﯾد به من ھـم  ١٥سـال
زندانی ولی ما باﯾد اميد داشته باشيم که از اﯾنجا بيرون بروﯾم و خط مبارزه را دنبال کنيم .
او گفت که خيلی شکنجه اش داده اند  ،ما آن شب را تا صبح با ھم حرف زده و مطالب مان را
منطبق کردﯾم  ،حدود ساعت  ٩صبح مأمورﯾن آمده و سعيد را بردند  ،مـن منتظـر مانـدم تـا بـه
زودی محاکمه شوم .
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ﯾک روز صبح که از دتسشوﯾی باز می گشتم  ،ناگھان با آقای ھاشمی رفسنجانی در سلولم
مواجه شدم  ،پرسيدم که حاج آقا اﯾنجا چه کار می کنيد ؟ گفت  :دو سه روز بعـد از آن واقعـه
)سخنرانی و آب رﯾختن اجباری به دھان در قزل قلعه( مرا به اﯾنجا آوردند .
سؤال کردم که چرا آن روز در مقابل رﯾختن آن به دھان تان مقاومت کردﯾـد ؟ در حـالی کـه نيـاز
نبود آن ھمه سختی بکشيد و روزه تان ھم باطل نمی شد  ،آقای ھاشمی با تبسمی گفت :
بله ! من مسئله اش را می دانم  ،ولی باﯾد مقابل اﯾنھا مقاومت کرد  ،برای ھـر کـاری و بـرای
ھر چيزی .
وی سپس توصيه که به بچه ھا بگو مواظب برخوردھاﯾشان با حسـينی باشـند  ،فرﯾـب کـره و
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 .

بازجوﯾی و بازپرسی
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
من فردی آرام نشسته بود  ،از او پرسيدم  :شما کی ھستيد ؟ گفت  :ﯾک بچه مسلمان !
گفتم  :اسم من احمد احمد است  ،گفت  :احمد احمد ! عضو حزب ملل  ،حالت چطور است ،
اسمت را شنيده بودم  .گفتم  :اسم شما ؟ ! گفت  :من ھم محمد حنيف نژاد ھستم .

)(١

_________________________
 .١محمد حنيف نژاد در سال  ١٣١٧در خانواده ای تھيدست در شھر تبرﯾـز متولـد شـد  ،او فعاليـت ھـای سياسـی ،
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
و مسئول انجمن اسالمی دانشجوﯾان دانشگاه محسوب می شد .
از اﯾن رو دو روز قبل از رفراندوم قالبی شاه در سال  ) ١٣٤١چھارم بھمـن مـاه( دسـتگير و بـه مـدت  ٧مـاه در زنـدان
ھای قزل قلعه و قصر محبوس شد  ،او در زندان ضمن ادامه فعاليت ھای خود با مرحوم آﯾت ﷲ طالقـانی آشـنا شـد
و در مباحث تفسير قرآن و ساﯾر سخنرانی ھا و کالس ھای وی حاضر شد  ،شھيد حنيف نژاد پس از آزادی از زنـدان
در سال  ٤٢در رشته ماشين آالت کشاورزی فارغ التحصيل شد و به خدمت سربازی رفت .
وی در سال  ٤٤به ھمراه سعيد محسن  ،علی اصغر بدﯾع زادگان و ساﯾر دوستانش سازمان مجاھدﯾن خلق اﯾران را
با مشی مسلحانه پاﯾه رﯾزی کرد  ،اﯾن سازمان در شھرﯾور سـال  ١٣٥٠ضـربه سـختی از سـاواک خـورد و  ٥٠تـن از
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 ،
محمد حنيف نژاد نيـز شناسـاﯾی و دسـتگير شـد  ،او سـرانجام در چھـارم خـرداد سـال  ١٣٥١چنـد روز قبـل از سـفر
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
دادگــاه دوم )تجدﯾــد نظــر( آمــاده شــود  ،بــه حنيــف گف ـتم  :پشــت ســرت حرفھــاﯾی ھســت ،
می گوﯾند چرا به بچه ھای دﯾگر سازمان )مجاھدﯾن خلق( حکم اعدام داده اند ولی به تو نـه !
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گفت  :خودم ھم اﯾن حرف ھا را شـنيده ام و مـی دانـم  ،بـه خـدا قسـم مـن در دادگـاه خـوب
اﯾستادم  ،نمی دانم چرا آنھا اﯾن طور برخورد کردند ! ولی اﯾن بار در دادگـاه تجدﯾـد نظـر کـاری
می کنم که حکم اعدام مرا ھم صادر کنند .
بعدھا شنيدم که حنيف در دادگاه تجدﯾد نظر کتاب قانون را پرت کرده و به عکـس شـاه کوبيـده
است  ،دادگاه ھم برآشفته و حکم اعدام وی را صادر می کند .
وقتی به چھار راه قصر رسيدﯾم اتوبوس وارد دادسرای ارتش )دادسرای نيروھای مسلح( شد ،
ھمه از آن پياده شدﯾم  ،چشم بندھا را که کنار زدند چھره شھيد محمد حنيف نژاد و حدود ١٥
نفر از بچه ھای مارکسيست از گروه مسعود احمدزاده ) (١را دﯾدم  ،با ھم احوال پرسی کرده و
بعد برای بازخوانی پرونده و موضع تعيين وکيل رفتم .
__________________________
 . ١دومين گروھی که در اﯾجاد سازمان چرﯾک ھای فداﯾی خلق مداخله داشت از گـروه جوانـانی بودنـد کـه در سـال
ھای  ٤٦و  ٤٧فعاليت سياسی می کردند  ،دو تن از مؤسسين اصلی گروه  ،مسـعود احمـدزاده و اميـر پروﯾـز پوﯾـان
بودند که سابقه فعاليت سياسی آنھا نيز به دوران نھضت ملی شدن صـنعت نفـت مـی رسـيد  .مسـعود احمـدزاده
وابسته به ﯾک خانواده سرشناس و روشنفکر مشھد بـود  ،کـه اعضـای آن از دوره سـلطنت رضاشـاه در مخالفـت بـا
رژﯾم پھلوی شھرت داشتند و از طرفداران استوار دکتر محمد مصـدق بودنـد  ،پـس از کودتـای مـرداد  ١٣٣٢ھمکـاری
خود را با جبھه ملی  ،سپس نھضت مقاومت و نھضت آزادی اﯾران ادامه دادند .
احمدزاده ھنگام تحصيل در دبيرستان  ،انجمن دانش آموزان مسلمان را اﯾجاد کرد و ضمن وابستگی به جبھه ملی ،
در تظاھرات ضد دولت مشارکت داشت .
پس از پاﯾان دوره دبيرستان به تھران آمد و در دانشگاه صنعتی آرﯾامھر بـه تحصـيل پرداخـت و از ھمـان زمـان گـراﯾش
مارکسيستی پيدا کرد و در سال  ١٣٤٦با تشکيل ﯾک گروه مخفی شامل چند تن از دوستان دانشجو به مطالعه آثار
رژﯾـس دبـری  Regis Debrayنوﯾسـنده و انقالبـی فرانسـوی  ،کـارلوس مـارگال  Carlos Marghelleانقالبـی برزﯾلـی و
نظرﯾه پرداز نبرد مسلحانه و چه گـوارا انقالبـی و ھـوادار جنـگ ھـای چرﯾکـی در آمرﯾکـای التـين پرداختنـد  ،در سـال
 ١٣٤٩احمدزاده به عنوان تئورﯾسين فداﯾيان خلق  ،رساله ای زﯾر عنـوان " مبـارزه مسـلحانه  ،اسـتراتژی و تاکتيـک "
نوشت  ) .ر  .ک تارﯾخ سياسی بيست و پنج ساله اﯾران(
در آغاز دھه  ١٣٥٠گروه احمدزاده _ پوﯾان بـا چنـد تـن از گـروه سـياھکل )حميـد اشـرف  ،صـفاﯾی  ،فراھـانی( پيونـد
خوردند و چرﯾک ھای فداﯾی خلق را پدﯾد آوردند  ،ترور سپھبد فرسيو رئس دادستانی نظـامی بـه تـارﯾخ ١٣٥٠/١/١٨
از اولين گامھای اﯾن پيوند محسوب می شود .

از ھمان روز مرا با  ٣٦نفر از بچه ھای گروه احمدزاده ھمبند کردنـد  ،صـبح ھـا بـرای بـازخوانی
پرونــده بــه چھــارراه قصــر رفتــه و بعــدازظھرھا بــه زنــدان بــاز مــی گشــتيم  ،بــودن در ميــان
مارکسيست ھا دشوار بود  ،ولی می باﯾسـت تحمـل شـان مـی کردنـد  ،آنھـا نيـز وجـود مـرا
مزاحم خود می دﯾدند و با دﯾده شک و تردﯾد به من نگاه می کردند .
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
مــی خوانــد و از معاشــرت بــا مــا پرھيــز مــی کنــد  ،شــھيد حنيــف نــژاد مــی گوﯾــد او از بچــه
مسلمان ھا و قابل اعتماد است  ،احمد قبال ً به خاطر فعاليت ھاﯾش در حزب ملل اسالمی بـه
زندان رفته است .

١٣٠

آنھا با درﯾافت اﯾن خبر شک شان نسبت به من برطرف شد و بـرای معـذرت خـواھی بـه نـزدم
آمدند  ،من به آنھا گفتم که برخوردشان طبيعی است  ،چرا که ﯾکی از اصول خودم اﯾن اسـت
که می گوﯾم از دو نفر احتماال ً 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
کردند  ،با تمام رابطه ای که بين من و آنھـا اﯾجـاد شـد  ،رعاﯾـت طھـارت از نجاسـت  ،بـه وﯾـژه
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
خودم را آب می کشيدم و آنھا ھم از اﯾـن برخـورد مـن ناراحـت نمـی شـدند  ،حتـی خودشـان
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
خانه تيمی توسط ساواک دستگير شد و در برابر شکنجه  ،اذﯾت و آزار ساواک مقاومت زﯾـادی
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
فرﯾبکارانه او اعتمادش جلب شده و شماره تلفن مادرش را در اختيار او قرار می دھد تا به اﯾـن
طرﯾق خبر سالمتی و علت غيبت طوالنی 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 .
روزی عليرضا ناب دل به من گفت که با صمد بھرنگـی و ﯾـک نفـر سـرباز از گـروه خـود بـه کنـار
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 .
ناب دل در عمليات خلع سالح کالنتری خيابـان بـوذر جمھـری )١٥خـرداد( در خيابـان پاچنـار تيـر
خورده  ،زخمی و دستگير شد  ،او را به بيمارستان شھرستانی منتقل کردند  ،بعـد از گذشـت
 ٢٥روز او خود را از طبقه دوم پاﯾين انداخت تا فرار کند  ،ولی بر اثر اﯾن پرش شکمش پاره شـد
و ساواک حدس زد که او اطالعات و حرف ھاﯾی دارد  ،او را تحـت فشـار گذاشـتند  ،سـرانجان
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
نشدم  ،او بچه ھا را کنار زد و به طرف من آمد  ،سپس سيلی محکمی به گوشم زد و گفت :
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
گفت  :چشم اﯾن پدر سوخته را ببند و بياور ! بعد مرا به اتاق دﯾگری بردنـد  ،در آنجـا حسـينی
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گفت  :احمق ! تو کی آدم می شوی ؟! سالم بلد نيستی ؟ ١پاھاﯾت قلم شـده  ،بلنـد نمـی
شوی ؟! ولی من تو را آدم می کنم ....
بعد او حدود ﯾک ربع به شدﯾدترﯾن وجه مرا کتک زد  ،تا اﯾن که دستان خودش از شدت ضـربات
سرخ و خسته شد  ،سپس دستور داد تا مرا به بند دﯾگری ببرند .جالب بود وقتی وارد اﯾن بنـد
شدم  ،متوجه شدم که آنھا ھم از ﯾک گروه مارکسيستی و چپی معـروف بـه گـروه " جرﯾـان "
)(١

ھستند .

__________________________
 . ١گروه جرﯾان گروھی که معتقد به کار سياسی به معنای تھيه و تکثير جزوات و پخش آنھـا در محافـل روشـنفکری
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
دادگاه تجدﯾد نظر بودند  ،آنھا نيز پس از ﯾکی دو روز به وجود من عادت کرده و برخی ھم با من
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
پرونده او را از پرونده من جدا کرده باشند .
و بعدھا سعيد گفت که پدرش با اعمال نفوذ و از طرﯾـق رابطـه بـا افسـری عـالی رتبـه بـه نـام
ناصر

)(١

 ،پرونده ھا را از ھم جدا کرده است تا از شدت احکام صـادره بکاھـد  ،چنـين حدسـی

برای من اﯾن امکان را دارد تا به راحتی مطالب و صحبت ھای قبلی سعيد را در خصوص خـودم
تکذﯾب کنم .
_____________________________
 . ١اﯾن افسر معروف به ناصر زاغی بود  ،که در کودکی ﯾتيم شده بـود  ،مـادر او بـرای گـذران زنـدگی بـه پـدر سـعيد
مراجعه می کند  ،وجيه ﷲ محمدی فاتح نيز او را تحـت حضـانت خـود مـی گيـرد و بـا کمـک ھـای مـالی ناصـر را بـه
دانشکده نظام می فرستد و اﯾن اقدام افسر در کمک به سـعيد محمـدی فـاتح بـه نـوعی شـکرگزاری از پـدر سـعيد
تلقی می شد .

بعد از بازپرسی ھای مکرر مرا به زندان عمومی اوﯾـن منتقـل کردنـد  ،در تـارﯾخ  ٥١/٢/٦رئـيس
شعبه  ٧بازرسی خطاب به رﯾاست زندان قزل قلعه ) (١نوشت  :چون بـازجوﯾی از نـامبرده بـاال
)احمد احمد( خاتمه ﯾافته است  ،مالقات وی با بستگانش برابر مقررات داخل زندان از نظر اﯾن
بازپرسی بالمانع می باشد .
__________________________
 . ١احمد در آن تارﯾخ در زندان اوﯾن به سر می برد و خطاب نامه بـه رﯾاسـت زنـدان قـزل قلعـه از آن رو بـود کـه ابتـدا
آقای احمد در زندان قزل قلعه زندانی و براﯾش تشکيل پرونده شده بود  ،به خاطر ھمين او را به عنـوان زنـدانی قـزل
قلعه و اوﯾن می شناختند .

بعد از تکميل پرونده و پس از چند بار اخطار  ،مرا وادار کردند تا تقاضای وکيـل تسـخيری کـنم و
آنھا نيز سرھنگ بازنشسته ای را به نام کلھری برای وکالت من معرفی کردند .

١٣٢

نقشه ناکام فرار
حکم اعدام  ٢١نفر از گروه مارکسيستی احمدزاده مشخص شد  .من نقشه فراری را در ذھن
دنبال می کردم و برای تکميل آن نياز به اطالعات و شناساﯾی داشتم  ،از اﯾن رو ھنگام رفت و
آمد برای بازپرسی  ،شناساﯾی ھای اوليه را انجام دادم .
درﯾافتم که زنـدان دارای خيابـانی بـا جھـت شـمالی _ جنـوبی اسـت کـه در سـمت شـرق آن
ساختمانی قرار داشت که تعدادی از پنجره ھای آن مشرف به خيابان و تعدادی ھم مشرف به
حياط بود  ،حياط به ﯾک دﯾوار سه متری با نرده حفاظ آھنی ختم می شـد و در آن طـرف دﯾـوار
رودخانه ای قرار داشت که فاصله آن تا باالی دﯾوار حدود شش متر بود  ،ﯾعنی رودخانـه از کـف
حياط سه متر ھم پاﯾين تر بود  .در اﯾن محدوده ﯾک دکل نگھبانی که ﯾکی دو متر باالتر از دﯾـوار
بود برای مراقبت و حفاظت وجود داشت .
پس از کسب اطالعات الزم و شناساﯾی ھای دقيق  ،با بچه ھای احمدزاده شروع به سسـت
کردن دو تا از ميله ھای فلزی سـلول کـردﯾم تـا ھنگـام فـرار از الی نـرده ھـای فلـزی بگـذرﯾم ،
زﯾلوﯾی را در کف سلول بود شکافتيم و از بندھای به دست آمده طناب محکمی به طول  ٦تا ٧
متر بافتيم .
برنامه برای فرار تنظيم و کامل شد  ،قرار شد که ابتداد دو نفر روی اﯾن دکل مرتفـع پرﯾـده و بـا
فشاری که بر آن می آورند موجب سقوط آن شو ند  ،البته اﯾن احتمال وجود داشت که دو نفـر
جان خود را از دست بدھند  ،پس از سقوط دکل باالفاصله باﯾد افراد با استفاده از طناب از دﯾوار
پاﯾين بروند و از طرﯾق رودحانه از محدوده زندان خارج شوند.
تمام برنامه ھا را با عباس مفتاحی و احمدزاده تھيه و کامـل کـردﯾم  ،جلسـه ای بـرای نھـاﯾی
کردن برنامه تشکيل دادﯾم  ،متأسفانه در اﯾن جلسه بعضی ھا جـا زدنـد  ،آنھـا بـا بھانـه ھـای
مختلف از جمله ،مسلح بودن نگھبانـان بـه اسـلحله ھـای خودکـار " ﯾـوزی " و ....از پـذﯾرفتن و
اجرای طرح شانه خالی کردند .
اﯾن حماقت آنھا بود  ،چرا که بيشتر آنھا حکم اعدام داشتند و فرقی نمـی کـرد کـه در فـرار ﯾـا
چوبه دار کشته شوند  ،حسن کشـته شـدن ھنگـام فـرار اﯾـن بـود کـه ﯾـک قھرمـان محسـوب
می شدند  ،ولی آنھا با مخالفت خود اﯾن فرصت را از دست دادند .
ضمناً اگر نقشه موفق از آب در می آمد  ،عالوه بر فرار و زنده ماندن چند نفر شاﯾد می شد به
واسطه تبليغاتی که آنھا در بيرون از زندان راه می انداختند  ،از اعدام بقيه جلوگيری کرد  .مـن
ھر چه بر اجرای آن اصرار و پا قشاری کردم بی فاﯾده بود و موفق به تغيير نظر آنھا نشدم .
اﯾن در حالی بود که می باﯾست منی که حداکثر به چند سـال زنـدان محکـوم مـی شـدم اﯾـن
محاسبات را می کردم و از پيگيری برنامه فرار سر باز می زدم  ،چرا کـه مانـدن در زنـدان بـرای
من در ھر حال مساوی بود با زنده ماندن  ،ولی در فرار احتمال کشته شدن وجود داشت.
به ھر حال با مخالفت چند نفر بقيه نيز از اجرای نقشه فرار منصرف شدند و دﯾگر عملی شدن
اﯾن طرح به تنھاﯾی امکان پذﯾر نبود .

١٣٣

دادگاھی دﯾگر
بيش از ﯾک ماه بود که با بچه ھای فداﯾيان خلق ھمبند بودم و ھر روز بـرای بـازجوﯾی و پرونـده
خوانی به دادسرای ارتش می رفتم که خبر دادند در تارﯾخ  ٥١ /٣/١٤اولين جلسه دادگاه بدوی
برای محاکمه من تشکيل می شود .
حسن صفا کيش رئيس دادگاه بود  ،او در سال  ٤٤ھنگام محاکمه اعضای حزب ملل اسـالمی
دادستان بود  ،ھنگام ورود من به دادگاه ھمدﯾگر را شناختيم  ،در اﯾـن ددگـاه سـروان محسـن
مھدوی و سرگرد رضا رادان دادرسان و سروان جوھری دادستان و سرھنگ باز نشسته کلھری
وکيل تسخيری من بود .

) اسناد  ٨و ( ٧

من ھيچ اميد و اتکاﯾی به دفاعيات وکيل تسخيری نداشتم  ،چرا کـه فـردی کـه روزگـاری خـود
عامل محاکمه و اعدام بسياری از افراد بوده انتخابش به عنوان وکيل نمی تواند کـاری از پـيش
ببرد  ،زﯾرا که او بينش صحيحی از وضعيت زنـدانی و مـتھم و اعتقـاد و اﯾمـانی بـرای رھـاﯾی و
نجات او نخواھد داشت .
از ھمين رو وقتی کلھری شروع به دفـاع کـرد  ،دفـاع او جـو منفـی را دامـن زد و بـه صـالحيت
دادگاه مشروعيت بخشيد  ،مشاھده دفاع ضعيف و منفی او مرا واداشـت کـه از ادامـه قرائـت
الﯾحه دفاعيه او جلو گيری کنم  ،گفتم که دفاع او را قبول ندارم و شروع به بيان دفاعيه مکتوب
خود کردم .
در اﯾن دفاعيه خود را وطن دوست معرفی کردم و دليل آن را انتخاب شدن بـه عنـوان سـپاھی
ممتاز دانستم  ،ارتباط با برخی زندانيان آزاد شـده را تنھـا ﯾـک رابطـه دوسـتی و نـه سياسـی
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
فعاليت سياسی با او را نيز رد کردم .

) سند شماره ( ٩

دادرسان پس از شنيدن متن دفاعيه من  ،شـور کردنـد و ھـر ﯾـک جداگانـه نظـر خـود را اعـالم
کردند  ،آنھا اتھام مرا منطبـق بـا مـاده  ٥قـانون مجـازات مقـدمين عليـه کشـور دانسـتند  ،کـه
مستحق تحفيف نبود .
پس از آن رئيس دادگاه مرا به  ٦سال حبس تأدﯾبی محکـوم کـرد  ،مـن در زﯾـر حکـم نوشـتم :
" چون از ھر جھت خود را بيگناه می دانم و وارد ھيچگونه جـرم سياسـی نشـده ام  ،تقاضـای
رسيدگی مجدد و اعتراض دارم " .

) سند شماره (١٠

ده روز پس از صدور رأی دادگاه عادی  ،دوباره مرا به دادسرای نظامی واقع در چھارراه قصر فـرا
خواندند تا برای دادگاه تجدﯾد نظر درخواست وکيـل مـدافع کـنم  ،تعيـين وکيـل بـرای اﯾـن رونـد
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 .
از اﯾن رو برادرم به او مراجعه کرد و با او قراردادی امضا کرد و مبلغ  ١٠/٠٠٠رﯾال به عنـوان حـق
الزحمه به او پرداخت تا شاﯾد به اﯾن ترتيب وی را به دفاع مناسب ترغيب کند .

١٣٤

در تارﯾخ  ٥١/٤/٦دادگاه تجدﯾد نظـر بـه رﯾاسـت سـرھنگ حميـد آذرنـوش و چھـار دادرس دﯾگـر
) .١سرھنگ عبدالمحمد برانـدﯾش  .٢سـرھنگ احمـد محبـت  .٣سـرھنگ فـتح ﷲ سـھرابيان
 .٤سرھنگ محمد رضا صبا( و دادستانی سرھنگ افراخته تشکيل شد .
پس از قرائت اتھام  ،سرھنگ کلھری به اصطالح شروع به دفاع کرد  ،مطالب او کامال ً کلی بود
و من دﯾدم اگر به اميد او باشم قافيه را باخته ام  ،به ھمين علت مثل دادگاه قبل خـود شـروع
به دفاع کردم  ،در آخر دادگاه حکم دادگاه او را تخفيف داد و آن را از  ٦سـال بـه  ٢سـال حـبس
تأدﯾبی کاھش داد .

)اسناد شماره  ١١و  ١٢و (١٣

بازگشت به زندان قزل قلعه
پس از پاﯾان دادگاه تجدﯾد نظر مرا به زندان قزل قلعه برگرداندند،در آنجا ﯾکی از مارکسيست ھا
آمد و گفت  :در سلول بند ﯾک  ،زندانی ای ھست و می گوﯾد اسمش جواد منصـوری اسـت و
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
فرو برد و خاطرم را متشتت کرد  .نگران بودم از اﯾن که حزب ﷲ لو رفته باشد و مقاومـت ھـا و
اﯾستادگی ھای ما در برابر آن ھمه شکنجه و شالق بی فاﯾده بوده باشد .
ولی اﯾن نگرانی بی مورد بود  ،با اﯾـن کـه جـواد  ،مـن و سـعيد در زنـدان بـودﯾم ولـی حـزب بـا
مقاومـت قھرمانانـه جـواد منصـوری و ناآگـاھی سـعيد از وجـود آن از خطــر لـو رفـتن دور مانــد و
ساواک کوچکترﯾن اطالعی از حزب ﷲ به دست نياورده بود .
جواد دوباره پيغام فرستاد که می خواھد مرا ببيند  ،دوباره خود را به ناآشناﯾی زدم  ،ولـی بعـد
خود را در ﯾک وقت مناسب به پشت سلول او رساندم و از سوراخی که روی دﯾـوار بـود  ،صـدا
کردم  " :جواد ! "  ،گفت  " :احمد توﯾی ؟! " جواب مثبت داده و پرسيدم  " :کسی در سلولت
نيست ؟ امن است ؟ " جواب داد که بله ! من تنھا ھستم .
از او درباره زمان دسـتگيرﯾش سـؤال کـردم  ،گفـت کـه اواﯾـل خـرداد مـاه ھمـان سـال )(١٣٥١
دستگير شده است و ھنگامی که اسم مرا از بلندگو می خوانده اند متوجه حضور مـن در قـزل
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 .
اشاره کردم که با آمدن تو )منصوری( ممکن است وضعيتم تغيير کرده و بدتر شود  ،جواد گفت:
" ﯾادت باشد من ھيچ ارتباطی با تو نداشته ام "  ،گفـتم  " :مـن ھـم ھمـين طـور  ،ھـيچ چيـز
درباره تو و دﯾگران نگفته ام و ﯾک کالم ھم درباره حزب ﷲ حرف نزده ام " .
دﯾدار جواد منصوری اﯾن ﯾار دﯾرﯾن و مرد با تقوا و اﯾمان و سرسخت و مقاوم براﯾم بسيار مغتـنم
بود  ،به او گفتم که  " :جواد ! اﯾن دفعه زندان در مقاﯾسه با دقعه قبل شکنجه و کتک بيشتری
دارد  ،آن قدر تو را می زنند تا اقرار و اعتراف کنـی " .جـواد گفـت  " :کـه الحمـدﷲ تـا االن کـه
چيزی نگفته ام ".

١٣٥

گفتم  " :اگر فکر می کنی که نمی توانی شکنجه را تحمل کنـی قـرص و کپسـول خودکشـی
براﯾت تھيه کنم ؟ " جواب او براﯾم عجيب و سخت عبرت آموز بود  ،گفت  " :نـه احمـد ! تـا االن
که حرف نزده ام  ،به لطف خدا ھم مقاومت مـی کـنم  ،تـو ھـم نگـران نبـاش و بـه خـدا توکـل
کن ".

)(١

__________________________
 . ١جواد منصوری با مقاومت قھرمانانه خود در زﯾر شـکنجه ھـای سـخت  ،سـھمگين و سـبعانه دژخيمـان سـاواک ،
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
شدگان اتومبيل حامل وی در خيابان فردوسی اشتباه است .

باز ھم زندان قصر
به دستور اداره دادرسی ارتش در تارﯾخ  ١٣٥١/٤/٢٨مرا به زندان شھربانی انتقال دادند  ،چون
زندان در وضعيت قرنطينه بود من و ساﯾرﯾن را به صف کردند تـا ھمـه را بازرسـی بـدنی کننـد ،
آنھا تمام لباس ھای زﯾر و رو و دھان زندانيان را به ترتيب جستجو و بازرسی می کردند .
نوبت به من که رسيد  ،افسر مربوط گفت  " :دھانت را باز کن ! "  ،گفتم  :نمی کنم  ،نزدﯾـک
بود درگير شوﯾم که مأموری دخالت کرد و گفت  " :جناب سروان ! اﯾن زندانی سياسی است و
معتاد نيست  ".گفت  " :پس چرا اﯾنجاست جای او را عوض کنيد ".
مرا به اتاق دﯾگری بردند  ،ساعت حدود  ٢بعدازظھر بود که به سراغم آمدنـد و گفتنـد کـه باﯾـد
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
ندارم  ،اﯾن طوری دستم بسته باشد  ،بعد با سرعت و با ﯾک سنجاق دسـتبند را بـاز کـرد  ،او
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
قصر می روﯾم  ،زنـدانی کـه در سـال ھـای  ٤٦و  ١٣٤٥پـذﯾرای ! مـن و بچـه ھـای حـزب ملـل
اسالمی بود .
وقتی به در زندان رسيدﯾم  ،فرد معتاد دستبند را دوباره قفـل کـرد  ،وارد قصـر شـدﯾم  ،پـس از
طی مراحل اداری مرا به زندان شماره ٤

)(١

بردند  ،از برخوردھای اول مسئولين زندان درﯾـافتم

که در زندان تغييرات زﯾادی پيش آمده و زنـدانی ھـا و مسـئولين آن مـرا نمـی شناسـند  ،گوﯾـا
عوض شده بودند .
_________________________
 . ١زندان شماره  ٤قصر حياط بزرگی داشت  ،ﯾک حوض در وسط و چند درخت توت در اطـراف حـوض بـود  ،از در بنـد
که وارد می شدی ﯾک کرﯾدور تنگ داشت که جمعاً ھفت اتاق در اﯾن کرﯾدور بود  ،سه تـا اتـاق نسـبتاً بـزرگ و چھـار
اتاق کوچک  .ھر اتاق پنجره ھای بزرگی داشت که رو به حياط باز می شد  ،ﯾک اﯾوان ھم پشت اتاق ھـا بـود  ،ﯾـک
آالچيق ھم در قسمت پاﯾين حوض درست کرده بودند که شاخه ھای چند درخت انگور آن را می پوشاند .

١٣٦

ابتدا مرا به زﯾر ھشت بردند  ،در آنجا ستوانی نشسته بود که با دﯾدن من شروع به پند و اندرز
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
موش مردگی زدم  ،مقداری ھم درباره نظم  ،سکوت و آرامش و برنامه ھای زندان صحبت کرد
و سپس مأموری را صدا کرد و گفت  " :ببرﯾدش داخل بند زندان شماره . ٤
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
آرامی باز شد  ،وارد کرﯾدور شدم  ،سکوت و آرامش خاصی حاکم بود  ،چند قدم پـيش رفـتم ،
ناگھان صدای غش غش خنده ای تمام فضای سالن را گرفت .
تعجب کردم  ،کسی که می خندﯾد فرﯾاد زد  " :بچه ھا ! بچه ھا ! احمد کچل آمد  " ....ھمين
طور می خندﯾد و داد می زد  ،بچه ھا ھم از اتاق ھا رﯾختند بيرون و دورم حلقه زدند  ،فھميدم
کسی که داد می زد و به بقيه خبر ورود مرا می داد حاج ابوالفضل حيدری

)(١

اسـت  .بـه اﯾـن

ترتيب سکوت و آرامش زندان در ھم شکست  ،بچه ھا مرا روی دوش خود گرفته و فرﯾـاد مـی
زدند  " :احمد آمد  ،احمد آمد "...
________________________
 . ١ابوالفضل حيدری فرزند محمود  ،در سال  ١٣١٩متولد شد  ،او زمـانی کـه در بـازار تھـران بـه کـار فـروش حبوبـات
اشتغال داشت با ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی آشنا شد و به آن پيوست و فعاليت ھای مبارزاتی خود را آغاز کرد .
او به ھمراه تنی چند از اعضـای ھيئـت در تـارﯾخ  ١٣٤٣/١١/٢٠پـس از تـرور حسـنعلی منصـور بـه اتھـام اقـدام عليـه
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
به توصيه ھا و پندھاﯾش دﯾد دﯾگر با من حرف نزد و به پيش خود نخواند  ،زﯾرا فھميـد مـن تـازه
کار نيستم !....
از بچه ھای حزب ملل اسالمی  ،محمد مير محمد صادقی  ،ابوالقاسم سـرحدی زاده  ،کـاظم
بجنوردی و از ﯾاران مؤتلفه آﯾت ﷲ محی الدﯾن انواری  ،حبيب ﷲ عسکر اوالدی  ،شھيد حـاج
مھدی عراقی  ،ابوالفضل حيدری  ،ھاشم امانی و احمدشاه بداغلو در زندان قصر بودند  .با اﯾن
که آنھا را خـودی مـی دانسـتم ولـی از روی وسـواس و احتيـاط دربـاره حـزب ﷲ بـا آنھـا ھـيچ
صحبتی نکردم و گفتم علت دستگيری و زندانم  ،مسائل مربوط به سعيد محمدی فاتح است .
چند روز اول به تبادل اخبار و اطالعات گذشت و در روزھای بعـد بـا مشـاھده برخوردھـا و رفتـار
زنــدانيان درﯾــافتم کــه مرزبنــدی شــدﯾدی بــين مســلمان ھــا و مارکسيســت ھــا وجــود دارد ،
مسلمان ھا کامال ً 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 کـالس ھـای
آﯾت ﷲ انواری و آقای حبيب ﷲ عسکر اوالدی و آقای عزت ﷲ 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
کمک دوستان مـی پخـت  ،در برنامـه ورزش بيشـتر بـه دنبـال پينـگ پنـگ و واليبـال بـودم و در
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مســـابقات ورزشـــی کـــه گـــاھی صـــحنه روﯾـــاروﯾی دو جرﯾـــان و دو اﯾـــدئولوژی ) اســـالمی و
مارکسيستی( بود شرکت می کردم .
برتری ما مسلمان ھا در اﯾن دو رشته ورزشی با وجود آقای سـرحدی زاده مسـلم بـود  ،نمـاز
جماعت نيز در اوقات خود برقرار بود  ،شب ھای با صفاﯾی را در آنجا پشت سـر گذاشـتيم  ،در
محوطه زندان با ﯾکدﯾگر قدم می زدﯾم و دوسـتان گـاھی سـيگار مـی کشـيدند  ،در اﯾـن ميـان
مراسم ھای عبادی – اسالمی نيز در سر جای خود برگزار می شد .
روزھای قصر با آن ﯾاران قدﯾمی روزھای خاطره انگيزی بود که اثری زﯾر بناﯾی در ساخت فکـری
و اندﯾشه ھای ما داشت و با اﯾن حال و ھوا روزھا از پی ھم می گذشت .

زندان قزل حصار ) (١و آزادی دوباره
شانزدھم شھرﯾور سـال  ١٣٥١مھـدی رضـاﯾی اعـدام شـد  ،بچـه ھـا تصـميم گرفتنـد در اتـاق
بزرگی که به اصطالح به آن " اتاق اجتماع "

)(٢

می گفتند برای او مجلس ترحيمی برگزار کنند

 ،در اﯾن مراسم بزرگداشت فرد اصـلی و صـاحب مجلـس آﯾـت ﷲ انـواری بـود کـه دم در اتـاق
نشسته بود و افراد می آمدند و به او تسليت می گفتند .
_________________________
 . ١زندان قزل حصار در شھرستان کرج قرار دارد .
 . ٢اتاق اجتماع زندانيان از ساﯾر اتاق ھای بند بزرگتر بـود  ،از اﯾـن رو زنـدانيان جلسـات و مراسـم مختلـف خـود را در
آنجا برگزار می کردند  ،در برخی زندان ھا اﯾن اجتماع در اتـاق شـکل مـی گرفـت کـه شخصـيت بـازر و مھمـی در آن
زندانی بود .

در اﯾن ميان چند نفر از مارکسيست ھا برای ساواکی ھا خبر مراسم ﯾادبود را بردند  ،سـاواک
پس از کلی تحقيق و تفحص  ٥نفر از عوامل اصلی اﯾن مراسـم )احمـد شـاه بـداغلو  ،حسـين
حســينی زاده  ،ابوالقاســم ســرحدی زاده  ،ســيد محمــد کــاظم موســوی بجنــوردی و مــن( را
بازداشت و  ٥شبانه روز به سلول انفرادی انداخت .
سپس شوراﯾی را تشکيل داد و ھر ﯾک از ما را به نقطه ای تبعيد کرد  ،چون از زنـدان و حـبس
مقرر من  ٩ماه بيشتر باقی نمانده بود مرا به قزل حصار بردند تـا بـرای تصـميمات بعـد زﯾـاد دور
نباشم .

)اسناد شماره  ١٤و (١٥

در زندان قزل حصار مرا به بند  ١که مختص زندانيان سياسی بود بردند  ،وقتـی وارد بنـد شـدم
ناگھان دم در از دست راست ناصر ﯾراقی جلو روﯾم ظاھر شـد  ،ﯾکـه خـورد و گفـت  " :ﯾـا ﷲ !
احمد آقا !  " ...و شروع کرد به روبوسی .
سپس مرا به اتاق خود برد  ،محمد حسن ابن الرضا

)(١

نيز آنجـا بـود  ،از دﯾـدن ﯾکـدﯾگر بسـيار

خوشحال شدﯾم  ،بعد فھميدم که از بچه ھای مؤتلفه اسالمی شھيد اسدﷲ الجوردی

)(٢

نيز

در آنجا بسر می برد .
___________________________
 . ١سيد محمد حسن ابن الرضا فرزند سيد ابوالفضل در سال  ١٣٢٥در قنات آباد تھـران بـه دنيـا آمـد  ،او در خـانواده
ای پرورش ﯾافت که به جمعيت فداﯾيان اسالم و شھيد نواب صفوی و شھيد واحدی عالﯾقی داشتند  ،محمد حسـن

١٣٨

در سنين جوانی در راھپيماﯾی روز عاشورای سال  ١٣٤٢شرکت کرد  ،وی که پس از اخـذ دﯾـپلم بـه شـغل معلمـی
روی آورده بود بخشی از ساعت کالس ھای درس خود را به بيان مسائل سياسی می پرداخت .
وی در اواﯾل سال  ١٣٤٤به عضوﯾت حزب ملل اسالمی در آمد و پس از کشف حزب در مھر سـال  ٤٤او نيـز دسـتگير
و پس از طی دادگاه بدوی و تجدﯾد نظر به  ٨سال زندان محکوم شد  ،او در مدت محکوميت خود برای چندﯾن ماه بـه
زندان ساری تبعيد شد و روزھای تلخی را گذراند  ،او پس از آزادی در سال  ١٣٥٢و با اقدامات حمـاﯾتی و پشـتيبانی
در صحنه مبارزه باقی ماند تا نھضت به پيروزی رسيد .
 . ٢شھيد اسدﷲ الجوردی رد سال  ١٣١٤در تھران متولد شد  ،او تحصيالت اوليه را تا سيکل ادامه داد و پـس از آن
در پای درسھای مرحوم حجت االسالم سيد علی شاھچراغی حاضر شد  ،وی برای تأمين معاش خود و خـانواده در
بازار تھران مشغول شد  ،در سال  ١٣٤٢به عضوﯾت شورای مرکزی ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی در آمـد  ،ﯾـک سـال
بعد در ارتباط با اعدام انقالبی حسنعلی منصور دستگير و به دو سال زندان محکوم شد .
او در جرﯾان مسابقه فوتبال اﯾران و اسرائيل ﯾکی از عوامل انفجار دفتر ھواپيمـاﯾی ال  .عـال ) (EL.ALبـود  ،از اﯾـن دو
دستگير و بـه چھـار سـال زنـدان محکـوم شـد و مـورد شـکنجه ھـای وحشـيانه قـرار گرفـت بـه طـوری کـه در اثـر آن
چشمانش کم سو و کمرش دچار نقيصه شد  ،او در اﯾن مدت زندان ھای قزل قلعه  ،قصر  ،قزل حصار و مشـھد را از
سر گذراند و پس از طرح فضای باز سياسی در کشور در تارﯾخ  ١٣٥٦/٥/٢٧از زندان آزاد شد .
شھيد الجوردی در سال  ١٣٥٧به کميته استقبال از امـام پيوسـت و پـس از پيـروزی انقـالب اسـالمی در مسـئوليت
ھای مختلفـی از جملـه دادسـتانی انقـالب اسـالمی و رﯾاسـت کـل زنـدان ھـای کشـور خـدمت کـرد و سـرانجام در
تابستان سال  ١٣٧٧به دست عوامل کوردل سازمان منافقين به شھادت رسيد .

روز بعد صحنه ھاﯾی که دﯾدم بسيار جالب بود  ،در آنجا بر خالف زندان قصـر ھـيچ تمـاﯾزی بـين
مســلمان و مارکسيســت نبــود  ،علــت را از الجــوردی پرســيدم  ،گفــت کــه اﯾنجــا جــو بســيار
نامناسب است و باﯾد از اختالف اجتناب و در مسائل تقيه کرد و اﯾن ﯾک ضرورت است .
در قزل حصار مسلمان ھا در اقليت بودند  ،به خـاطر ھمـين از برخـورد مسـتقيم و متعـارض بـا
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
ناپذﯾری از ناحيه آنھا می خوردند  ،لذا ضمن رعاﯾت احتياط از حيث مسائل شرعی با آنھا نيمه
معاشرتی نيز داشتند .
من نيز در آن زندان برنامه ھای عادی خـود را دنبـال کـرده و بـه عبـادت  ،مطالعـه  ،ورزش و ...
پرداختم  ،کار قالب باقی را زﯾر نظر شھيد الجوردی شروع کـردم و توانسـتم در مـدت کوتـاھی
توری ھای زﯾباﯾی ببافم .
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 اطالعـات و
تحليل ھای بيشتر در اﯾن زمينه در کالس ھای دکتر سيد احمد طباطباﯾی حاضر می شدم .
ما برای دوری از نجاست مارکسيست ھا  ،تا مدتی برنامه ھا را به شکلی پياده می کردم که
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 تالفی اﯾن عمل خود رفته و غذا را تحوﯾل مـی گرفتنـد ،
در نتيجه ما آن غذا را نمی خوردﯾم و به نان خالی اکتفا می کردﯾم .
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حدوداً ﯾک ماه بعد شھيد الجوردی داوطلبانھت به زندان مشھد منتقل شد  ،تا به آقاﯾان حبيب
ﷲ عسکر اوالدی و ابوالفضل حيدری که چندی پيش به آنجا تبعيد شده بودند بپيوندد  ،با رفتن
او ﯾکی از ﯾاران سفت و قرص ما در زندان کم شد .
ﯾکی از برنامه ھای سازنده برای ما در زندان روزه گرفتن بـود  ،بيشـتر بچـه ھـای مسـلمان در
ماه ھای رجب  ،شعبان و رمضـان روزه بودنـد  ،اﯾـن روزه ھـا بيشـتر جنبـه عبـادی – سياسـی
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
کننده ای داشتم و حالم روز به روز به وخامت می گراﯾيد  ،به مرگ نزدﯾک مـی شـدم  ،تـا اﯾـن
که بر اثر کمک دوستان و پرھيز از خوردن غذاھای بـودار حـالم خـوب شـد  ،ولـی ھمچنـان بـه
مراقبت ھاﯾم ادامه می دادم  .در بھار بـه خـاطر گـرده افشـانی گلھـا  ،عطـر و بـوی گـل ھـا ،
چمن ھا و درختان اصال ً از سـلول و بنـد بيـرون نمـی آمـدم و خـود را بـا مطالعـه کتـاب سـرگرم
می کردم .
آخرﯾن روزھای زندان را با برنامه ھای ھميشگی  ،توأم با بيماری سخت حساسيت طی کردم
و سرانجام در  ٢٧خرداد ماه  ١٣٥٢آزاد شدم ) .سند شماره (١٦
در اﯾن مدتی که من در زندان بسر می بردم  ،خانواده منزل قدﯾمی خود را فروخته و با کمک و
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 ﷲ با سازمان مجاھدﯾن خلق
گروھی را که با اھداف مقدس و با تجربيات چندﯾن و چند ساله مبارزه به وجود آورده بـودﯾم بـا
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
گرفتن جواد منصوری  ،کادر مرکزی به مسيری انحرافی افتاد و راه غلطی را پيمود کـه بـه آخـر
عمر خود رسيد .
سازمان مجاھدﯾن خلق به دليـل ضـربه مھلـک سـاواک در شـھرﯾور سـال  ١٣٥٠و دسـتگيرش
تعــداد زﯾــادی از رھبــران و اعضــای آن و تحــت تعقيــب بــودن ھــوادارانش  ،در معــرض نــابودی و
اضمحالل قرار گرفت .
در اﯾن گير و دار فردی به نام مصطفی جوان خوشدل که از طرﯾق عليرضا سپاسی با حزب ﷲ
مرتبط شده بود از حزب درخواست کمک کرد  ،حزب ﷲ 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
امکانات محدود خود جزوات و اعالميه ھای سازمان را چاپ و تکثير کرد .
شروع اﯾن ھمکاری نقطه سقوطی برای حزب ﷲ بود  ،از ھم گسيختگی و انحطـاط حـزب ﷲ
زمانی متجلی شد که به فکر طرح ادغام با سازمان مجاھدﯾن افتـاد  ،بـين اعضـای آن اخـتالف
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نظر و تفرقه روی داد  ،گوﯾا پس از طرح مسئله ادغام در کميته مرکزی حزب  ،جواد منصوری به
شدت با آن مخالفت کرده و سپس از حزب ﷲ 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
سرعت طی کند  ،او بعدھا از اعضای اصلی و پدﯾد آورنده شاخه مارکسيستی سازمان به نام
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
به دﯾدنم می آمدند  ،در حالی که من راضی به اﯾن امر نبودم و اصرار داشتم به دليل کنترل ھا
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
ھا مذاکره کردم ولی بی حاصل بود  ،تا اﯾن که در دﯾداری با شھيد حاج محمد صادق اسالمی
مسئله را مطرح کردم  ،او مرا در کارخانه لعاب قائم

)(١

که خود مدﯾر عاملش بود پـذﯾرفت و بـه

اﯾن ترتيب مشغول به کار شدم  ،کنترل و مراقبت ساواک از من ھمچنان ادامه داشت  ،آنھا در
ھر جا و در ھر زمان ساﯾه به ساﯾه دنبالم بودند .
______________________
 . ١کارخانه لعاب قائم واقع در شھر ری بود که توسط چند بازاری راه اندازی شـده بـود تـا زنـدانيان سياسـی پـس از
آزادی در آن به کار بپردازند و معاش خود را تأمين کنند .

با ﯾافتن کار به فکـر ازدواج و تشـکيل خـانواده افتـادم  ،موضـوع را بـا دوسـتان نـزدﯾکم در ميـان
گذاشتم  ،آنھا نيز به گرمی استقبال کردند و چند مورد را معرفی کردند  ،از جمله روزی کـه در
منزل آقای عباس دوزدوزانی

)(١

مھمان بودم او به اتفاق ھمسرش به من گفتند  " :احمد ! اگر

می خواھی ازدواج کنی دنبال کسی نرو  ،ما ﯾک نفر را براﯾـت در نظـر گرفتـه اﯾـم  ،موضـوع را
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 ".
_______________________
 . ١عباس دوزدوزانی در سال  ١٣٢١در شھر تبرﯾز به دنيا آمد و در خانواده ای مذھبی و متدﯾن تربيت و پرورش ﯾافـت
 ،او در سال  ١٣٢٩به تھران آمـد و پـس از گـذر از دوره تحصـيالت ابتـداﯾی در سـال  ١٣٣٣تحصـيالت متوسـطته را در
رشته طبيعی به پاﯾان رساند و در سال  ١٣٣٩وارد دانشگاه شد  ،با تحصـيل در دانشـگاه فعاليـت ھـای سياسـی و
مذھبی وی پا گرفت  ،در سال  ١٣٤٣به جرگه اعضـای حـزب ملـل اسـالمی پيوسـت و پـس از کشـف حـزب در مھـر
سال  ١٣٤٤دستگير و زندانی شد .
او در سال  ١٣٤٥از زندان آزاد شد ولی به خاطر سابقه سياسی نتوانست تحصيالت تکميلی دانشگاه را پی گيـرد ،
از اﯾن رو به کار دفتر نوﯾسی و حسابداری در بازار روی آورد  ،دوزدوزانی در سال  ١٣٤٦در جشن تاجگذاری بـه اتھـام

١٤١

ترور شاه بازداشت و  ٤٠روز در زندان قزل قلعه به بند کشيده شد  ،وی در سال  ١٣٤٩بـه صـفوف ﯾـاران گـروه حـزب
ﷲ پيوست و در سال  ١٣٥١برای سومين بار روانه زندان شد  ،اﯾن بار  ٥سـال را در زنـدان ھـای مخـوف شـاه بسـر
برد.
او پس از پيروزی انقالب اسالمی در سال  ١٣٥٨در پاﯾه رﯾزی سـپاه بـا دﯾگـر ﯾـاران و ھمراھـان خـود نقـش بسـزاﯾی
داشت و عضو شورای فرماندھی سپاه بود  ،در اواخر سال  ١٣٥٨به فرمانـدھی کـل سـپاه منصـوب شـد  ،در سـال
 ١٣٥٩در پی توطئه بنی صدر از فرماندھی سپاه کناره گيری کرد  ،عبـاس دوزدوزانـی در کابينـه شـھيد رجـاﯾی وزﯾـر
ارشاد اسالمی بود  ،وی برای سه دوره به نماﯾندگی مردم تبرﯾز و تھران در مجلس شورای اسـالمی انتخـاب شـد ،
از دﯾگر مسئوليت ھای او می توان مشاورت وزﯾر فرھنگ و آموزش عالی  ،عضوﯾت شورای مرکـزی انجمـن اسـالمی
معلمان و عضوﯾت در شورای شھر تھران اشاره کرد .

پرسيدم  " :اﯾن دختر خانم کيست ؟ " عباس گفت که او دختر خالـه ھمسـرم و اھـل رﯾنـه
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است  ،درباره موضوع و مورد دقيق تر صحبت کردﯾم  ،روزھای بعد اطالعات بيشتری در خصوص
اخالق  ،رعاﯾت حجاب  ،تقيد به احکام اسـالمی  ،وضـعيت و موقعيـت خـانواده فرتـوک زاده بـه
دست آوردم .
______________________
 . ١رﯾنه دھکده ای ﯾيالقی واقع در جاده ھراز نزدﯾک منطقه آب اسلک می باشد .

منزل آنھا در محله سرآسياب دوالب تھران بود که در تابستان به والﯾت خـود رﯾنـه مـی رفتنـد ،
فاطمه فرتوک زاده دختری مؤمن  ،محجبه بود که در خانواده ای بسيار مذھبی پرورش و تربيت
ﯾافتــه بــود  ،او از ھمــان دوران کــودکی و نوجــوانی در جلســات مــذھبی و ھيئــت ھــا شــرکت
می کرد و با دختر خاله خود )خانم آقای دوزدوزانی( رابطه ای بسيار نزدﯾک داشت .
او از اﯾن طرﯾق به مسائل سياسی نيز عالقمند شده بود  ،البته آقـای دوزدوزانـی بـا توجـه بـه
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 مقوالت مبارزه و سياست عالقه مند کرده بود  ،محمد رضا
فرتوک زاده
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دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شيراز بود .

_______________________
 . ١دکتر محمد رضا فرتوک زاده در سال  ١٣٢٩در خانواده ای مذھبی و متدﯾن متولـد شـد  ،وی تحصـيالت متوسـطه
خود را در دبيرستان مروی بـه اتمـام رسـاند  ،سـپس در رشـته پزشـکی دانشـگاه شـيراز پذﯾرفتـه شـد  ،در آنجـا بـا
دوستان دانشکده مھندسی به فعاليت ھای سياسی پرداخت  ،او در خـاطرات خـود بيـان مـی کنـد  .... " :در گـروه
پزشکی اصوال ً افراد محافظه کارند و کمتر به سمت فعاليت ھای سياسی – مذھبی می آﯾند  ،از اﯾـن رو مـن اجبـاراً
خود را به بچه ھای گروه مھندسی نزدﯾک کردم  ،در آنجـا بـا افـرادی چـون احمـد تـوکلی  ،مھنـدس احمـد حاللـی ،
مھندس صابری و مھندس وجيه اللھی دوست شده و به فعاليت سياسی و مذھبی پرداختم ".
محمد رضا فرتوک زاده در طول مبارزات خود سه دوره دستگير و روانه زندان شد و زندان ھای عادل آباد شيراز و اوﯾن
را تجربه کرد  ،او در سال  ١٣٥٧موفق به اخذ دکترای پزشکی شد و در سال  ٦١پس از طی دوره تخصصی پزشکی
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 .
وی در خصوص ازدواج خواھرش با آقای احمد گفت  " :خواھرم قبل از ازدواج کالس ھای آموزش قـرآن ھـم در رﯾنـه و
ھم در سرآسياب دوالب داشت  ،زمانی که من دانشجوی پزشکی دانشگاه شيراز بودم چند خواستگار برای او آمـد
 ،که مورد قبولش قرار نگرفتند  .زﯾرا وی دنبال فردی بود که حاﯾز جنبه مذھبی و سياسی باشد .
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تا اﯾن که احمد آقا از طرف آقای دوزدوزانی مطرح شد  ،ھمشيره نظر مـرا در اﯾـن مـورد خواسـت و نظـر مـن بـرای او
بسيار مھم و مؤثر بود  ،من با احمد آقا صـحبت کـردم و او را بـرای وصـلت بـا خـواھرم مناسـب دﯾـدم و قبـول کـردم ،
خواھرم ھم پذﯾرفت  .پذﯾرش و تأﯾيد آقای احمد عالوه بـر جنبـه عبـادی – سياسـی او  ،وجـود بـرادرش حـاج مھـدی
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 انقالب اسالمی(

حاج ﯾوسف رشيدی که وساطت ازدواج ما را پذﯾرفتـه بـود  ،بـرای مالقـات مـن بـا محمدرضـا در
پارک نازی آباد برنامه ای تنظيم کرد  ،در اﯾـن مالقـات مـن شـراﯾط خـانواده و خـواھر او را بـرای
ازدواج شنيدم و شراﯾط خود را نيز گفتم .
توضيح دادم که بر اثر فعاليت ھای سياسی دارای سابقه زندان سياسی ھستم  ،در آﯾنده نيز
خط مبارزه را ادامه خواھم داد  ،در اﯾن مسير خطرات بسياری است و ھر لحظه ممکـن اسـت
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 .
محمدرضــا کــه جــوان بســيار منطقــی و فھميــده ای بــود گفــت  .... " :مــن قــبال ً دربــاره شــما
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
نيستند  ،ولی آن قدر ھم مخالف نيستند که دخترشان را به ﯾک مبارز سياسی بدھند  ،از اﯾن
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
مالقاتی با خانواده آنھا در رﯾنه براﯾم گذاشت  ،از ھمان برخورد اول نشان رضاﯾت از چھره مـادر
ھوﯾدا بود  ،پس از صحبت ھا کلی با فاطمه خانم نيز درباره جزئيات بيشتری صحبت کردﯾم .
به او گفتم  " :معيار انتخاب ھمسر برای من اﯾمان او است و اﯾن که بداند با شروع اﯾن زندگی
قدم به راه پر مخاطره ای می گذارد  ،دوری  ،تعبيد  ،تعقيب  ،مبارزه و گرﯾز باﯾد براﯾش مفھـوم
جھاد در راه خدا را داشته باشد و ھمه را تحمل کنـد  ".بـه او گفـتم کـه مبـارزه بـرای مـن ﯾـک
تکليف است  ،و برای عمل به تکليف زمان و مکان نمی شناسم .
او نيز گفت  " :من ھم از شوھر آﯾنده ام انتظار دارم که مرد مؤمن و مرد خدا و پاکدامن باشد ،
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 مالقـات دﯾگـر بـه
وﯾژته با پدر خانواده صورت گرفت و موافقت نھاﯾی برای شروع اﯾن وصلت گرفته شد .
به اﯾن ترتيب در اول مھر ماه سال  ٥٢زندگی مشترک ما آغاز شـد  ،جشـن سـاده و کـوچکی
نيز به اصرار خانواده برپا کردﯾم و قدم به دنيای تأھل گذاشتيم  ،برای کـاھش ھزﯾنـه ھـا در دو
اتاق از منزل پدرم ساکن شدﯾم .
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ماه عسل در زندان
دو سه روزی بيشتر از آغاز زندگی جدﯾـدم نمـی گذشـت کـه تلفـن خانـه زنـگ زد  ،گوشـی را
برداشتم  ،ﯾکی از آن سوی خط گفت  " :آقا ما از اداره مخابرات ھسـتيم  ،خـط شـما را دارﯾـم
کابل برگردان می کنيم  ،لطفاً آدرستان را بدھيد تا ما شماره جدﯾد را بدھيم ".
من فھميدم که اﯾنھا دارند خانه را کنترل می کنند  ،زﯾرا می دانسـتم کـه مخـابرات خـود ھمـه
آدرس ھا را دارد  ،از اﯾن رو از ارائه آدرس به او طفره رفتم  ،بالفاصله با بـرادرم تمـاس گـرفتم و
مسئله را براﯾش شرح دادم  ،حاج مھدی گفت  " :احمد حاج آقا الھوتی
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را گرفته اند و االن

دنبال من ھستند  ،فعال ً بزن بيرون تا ببينيم چه اتفاقی می افتد ".
_________________________
 . ١حجت االسالم حسن الھـوتی اشـکوری در سـال  ١٣٠٦در شـھر رشـت متولـد شـد  ،او پـس از پيـروزی انقـالب
اسالمی عھده دار نماﯾندگی ولی فقيـه در اسـتان گـيالن  ،نماﯾنـدگی مـردم رشـت در مجلـس شـورای اسـالمی و
سرپرست سپاه پاسداران و امامت جمعه شھرستان رشت بود .

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 ،
ساعتی گذشت  ،با منـزل تمـاس گـرفتم  ،غرﯾبـه ای پشـت خـط بـوده و پرسـيد  " :شـما ؟ "
گفتم  " :شما در منزل من ھستيد  ،من که شماره خانه ام را گرفته ام  ،شما که ھستيد ؟ "
گفت  " :خودتان را معرفـی کنيـد ؟ " گفـتم  " :مـن احمـد ھسـتم  ،حـاال بگـو ببيـنم آنجـا چـه
می کنيد ؟ " گفت  " :ما دنبال مھدی احمد ھستيم  ،تو ھم حق نداری به اﯾنجا بيـاﯾی  ،باﯾـد
محل اختفای برادرت را بگوﯾی و گرنه دستگيرت می کنيم ".
گفتم  " :آنجا خانه من است  ،زن و مادر و پدرم آنجا ھستند  " .گفت  " :ما دسـتور دارﯾـم ھـر
کسی را که به اﯾنجا وارد شود دستگير کنيم  ".گوشی را گذاشته و به سـراغ شـھيد صـادقی
اسالمی رفتم و موضوع را با او در ميان گذاشتم  ،او تأکيد کرد که مدتی به خانه نروم .
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 اطالعـی نداشـتم  ،دﯾگـر طاقـت نيـاورده و در شـب اول
رمضان به سوی خانه رفتم .
به محض ورود به حياط خانه دستگيرم کردند  ،در ھمـان جـا کمـی سـؤال و بـازجوﯾی کردنـد و
محل اختفای حاج مھدی را خواستند  ،اظھار بی اطالعی کردم  ،از اﯾن رو بـه کميتـه مشـترک
ضد خرابکاری
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منتقلم کردند  ،در حالی که باقی افراد خانواده  ،پدر  ،مادر و ھمسرم در اتاق

محبوس و تحت کنترل بودند .
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__________________________
 . ١رژﯾم طاغوت در اواسط سال  ١٣٥٠برای تـداوم و ھمـاھنگی مبـارزه عليـه گـروه ھـا و جرﯾـان ھـای مخـالف و نيـز
سرکوبی سرﯾع تر آنھا  ،تشکيالت جدﯾدی بـه نـام کميتـه مشـترک ضـد خرابکـاری ﯾـا کميتـه مبـارزه بـا خرابکـاری بـا
شرکت شھربانی  ،ژاندارمری  ،ساواک و اداره دوم ارتش به وجود آورد  ،اولين رئيس اﯾن کميته سرتيپ طـاھری بـود
 ،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 .
سرھنگ غالمرضا نجاتی در کتاب تارﯾخ سياسی  ٢٥سـاله اﯾـران مـی نوﯾسـد  " :بـرای اجـرای سياسـت اختنـاق ،
سرکوب و شکنجه کميته مشترک ضد خرابکاری تأسيس گردﯾد  ،گرداننـدگان اﯾـن کميتـه مخـوف  ،افسـران و درجـه
داران ارتش و شھربانی و مأموران کـار آزمـوده سـاواک بودنـد  ،گذشـته از کميتـه مشـترک  ،کميتـه ھـای دﯾگـری در
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
شدند و زنان و مردان بی شماری را سر به نيست کردند  ،و گاه به طور دسته جمعی افرادی را کشتند ".

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
ھای قبلی در قبال ضرب و شتم آنھا شروع به داد و فرﯾاد و اعتراض کردم و گفـتم  ... " :بـرای
چه مرا می زنيد ؟ مگر شما عقل ندارﯾد ! مگر شما بازجو نيستيد ! مگر نمی دانيد کـه ھيئـت
مؤتلفه مشی و حرکتش مبارزه مسلحانه نيست  ،پس بـه مـن کـه سـابقه مبـارزه مسـلحانه
دارم چه ارتباطی دارد ؟ آنھا ﯾک سری ھيئت و گروه تبليغی ھستند و من ھيچ اطالعی از آنھا
ندارم " .
گفتند  " :ما تو را گروگان نگه می دارﯾم تا برادرت خودش را معرفی کند  ".گفتم  " :مگر برادرم
مغز خر خـورده کـه بياﯾـد خـودش را معرفـی کنـد  ،االن بيشـتر از ده روز اسـت کـه خانـه مـا را
محاصره کرده اﯾد  ،چه گيرتان آمده  ،شما نمی توانيد او را دستگير کنيد ".
جالدان کميته شب اول به شدت و به سختی مرا کتک زدند  ،ھر چه سؤال کردنـد جـواب سـر
باال دادم  ،اﯾن بازجوﯾی و شکنجه با ھداﯾت مستقيم منـوچھری معـروف بـه دکتـر صـورت مـی
گرفت  ،او فردی بی رحم  ،قوی  ،چاق و بدھيکل بـود کـه جـای برﯾـدگی و جراحـت روی گونـه
راست و پاﯾين خط رﯾشش به طول  ٤سانتيمتر وجود داشـت  ،ﯾـک جـالد بـه تمـام معنـا بـود ،
شکنجه گران با ناشيگری از دستگاه شکنجه ای معروف به آپولو
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استفاده می کردند .

______________________
 . ١آپولو دستگاھی برای شکنجه بود که در آن دست ھا و پاھای زندانی را بسته و مھار می کردنـد و بـر سـرش تـا
گردن کاله کاسکت می گذاردند تا صدای ناله و فرﯾاد زندانی ناشی از شکنجه بـه بيـرون نـرود  ،در نتيجـه فرﯾادھـای
بلند زندانی گاھی ممکن بود پرده ھای گوشش پاره شود .

آنھا بعد از اﯾن که از کتک و بازجوﯾی من نتيجه نگرفتند  ،به ﯾک سلول با ابعاد حـدود ١/٥×٢/٥
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
می گرفت  ،ولی من از ھمان شب نيت تمام روزه ھای مـاه مبـارک رمضـان را بـه قلـب و زبـان
آوردم و الحمدﷲ با وجود فشار و شداﯾد زﯾادی که بر من روا شـد توانسـتم تمـام روزه ھـاﯾم را
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بگيرم  ،ناھار را برای افطار و شام را برای سحری نگه می داشتم تـا از نظـر غـذاﯾی مشـکلی
برای بدنم پيش نياﯾد .
روز سوم  ،در سلول باز شد و در پی آن جوان رشيد  ،ھيکلی و خوش قد و باالﯾی را به داخـل
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
می گفت علت دستگيرﯾش را نمی داند  ،از بد حادثه بازجوی او کسی به نام دانش بـود  ،کـه
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
استراحت می کردم  ،ناگھان از پادری دو پای بزرگ و خون آلود دﯾدم  ،از جا برخاسـتم  ،در بـاز
شد و قھرمان را به داخل ھل دادند  ،او نتوانست روی پاﯾش باﯾستد و با سر و سينه محکم به
زمين خورد .
از پاھای او چرک و خون جاری بود  ،به طرف او رفتم و سرش را روی زانوﯾم گذاشته و به طرف
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
کشيد و بعد از ھوش رفت .
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 .
بــه تيمــار کــردن قھرمــان ادامــه دادم  ،در روزھــای بعــد بــا قاشــق آش و ماﯾعــات بــه حلــق او
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
می رفت  ،با اﯾن نحو نگھداری و مراقبت در روزھای بعد حال او رو به بھبود رفت .
در حالی که به تيمار قھرمان مشغول بودم چند بار برای بازجوﯾی رفتم  ،ﯾکبار وقتـی وارد اتـاق
بازجوﯾی شدم  ،دﯾدم پسری  ١٧ – ١٦ساله را برھنـه روی ميـز خوابانـده و بـا کابـل بـه بيضـه
ھاﯾش می زنند  ،فرﯾاد دلخراش و نعره ھای گوش خراش او چارچوب بدن انسان را بـه لـرزه در
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 .
بــازجو از مــن پرســيد  " :اســم ؟ " گفــتم  " :احمــد احمــد  ".در اﯾــن لحظــه ناگھــان آن جــوان
ضجه اش قطع شد و برگشت به من نگـاه کـرد  ،وقتـی دوبـاره شـروع بـه زدن او کردنـد او داد
می زد و می گفت  .... " :به خدا من کاری نکردم  ،من نمی دانم آنھا کـه ھسـتند  ....مـن از
روی بچگی رفتم و ﯾک کاری کردم  ،نه حاج مھدی خبر داشت نه پدرم الھوتی " ....
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من با شنيدن اﯾن جمله جا خوردم  ،او داشت با فرﯾاد خود به من پيامی می داد  ،درﯾافتم کـه
وی وحيد الھوتی
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است و موضوع تعقيب و دستگيری حاج مھدی جـدی اسـت  ،از اﯾـن کـه

آنھا تا آن لحظه موفق به دستگيری وی نشده بودند خوشحال شدم .
___________________________
 . ١وحيد الھوتی فرزند حجت االسالم حسن الھوتی اشکوری به اتھام حمله به ﯾک پاسبان در شھرستان قم برای
خلع سالح وی دستگير شد و مھدی احمد را به عنوان رھبر عملياتی خود معرفی کرده بود .

بازجو به سؤاالت خود از من ادامه داد و اصـرار داشـت کـه محـل اختفـای بـرادرم را بگـوﯾم  ،در
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
مــن دارای ســابقه فعاليــت سياســی ھســتم  ،ولــی خــط مشــی و فعاليــت مــن بــا او فــرق
می کند .
بازجوﯾی ھا گاھی پس از ساعت  ٢نيمه شب انجام می شد و منوچھری جالد معروف کميتـه
با الفاظ و کلمات خيلی رکيک سعی می کرد احساسات زنـدانيان را جرﯾحـه دار و غرورشـان را
خرد کند تا آنھـا را وادار بـه تسـليم نماﯾـد  ،بارھـا و بارھـا بـرای اﯾجـاد رعـب و وحشـت ھنگـام
بــازجوﯾی از اتــاق ھــای بغــل صــدای ضــبط شــده ناھنجــار و کشــنده جيــغ و فرﯾــاد پخــش
می کردند .
در ﯾکی از شب ھا  ،منوچھری با دو شکنجه گر دﯾگر مرا به سوی خانه مان در چھـارراه لشـکر
برد  ،گوﯾا آن شب به غير از پدرم و بچه خواھرم کسی در منزل نبود  ،وقتی پدرم در را باز کـرد
از دﯾدن من و مأمورﯾن جا خورد  ،آنھا از وی خواستند که محل اختفای مھدی را نشان دھـد تـا
مرا آزاد کنند .
پدرم در جواب گفت  " :آخر اﯾن پسره چند روز بيشتر نيسـت کـه ازدواج کـرده و سـر و سـامان
گرفته است  ،تو را به خدا ولش کنيد  ،مرا به جای او ببرﯾد  ،با او چه کار دارﯾد ؟ " مأمورﯾن ھـر
چــه بــه پــدرم اصــرار کردنــد کــه جــای حــاج مھــدی را بگوﯾــد  ،نتيجــه ای نگرفتنــد و پــدرم مــدام
می گفت  " :وﷲ من نمی دانم که کجاست ".
ناگھان ﯾکی از مأمورﯾن خبيث و رذل که دست چـپش را بـه دسـت راسـت مـن بسـته بـود بـه
منوچھری گفت  " :آقای دکتـر ! اجـازه مـی دھيـد ؟ مـن ھمـين االن از او اقـرار مـی گيـرم  ".و
منوچھری با اشاره سر به او اجازه داد .
مأمور ھم با روحيه توحشی که داشت بالفاصله اسـلحه کلـتش را کشـيد و روی شـقيقه مـن
گذاشت و گفت  " :پيرمرد می گوﯾی که پسرت کجاست ﯾا اﯾن ﯾکی را بکشم  " ! ...پـدر پيـرم
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
می گفت  " :نه  ،نه  ،نمی گوﯾم  ...من نمی دانم کجاست  ....نه  ،نه " ...
برای ﯾک پدر پير دﯾدن پر پر شدن و از بين رفتن فرزند بسيار سخت و غير قابـل تحمـل اسـت ،
پدرم دﯾگر تاب اﯾستادن روی پاھاﯾش را نداشت  ،نزدﯾک بـود کـه روی زمـين بيفتـد  ،بـا دسـت
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چپم که آزاد بود او را گرفتم و گفتم  " :بابا جان ! بابا ! اﯾنھا کـی ھسـتند کـه مـرا بزننـد ! آنھـا
جرأت ندارند " ....
از اﯾن عمل زشت و پليد آنھا به شدت عصبانی شده و بر سـر آن مـأمور داد زدم  " :د  ،خـب ،
بزن  ،دﯾگه بـزن و راحـتم کـن  ،آخـر اﯾـن چـه بالﯾـی اسـت کـه سـر اﯾـن پيرمـرد در آوردی " ...
منوچھری که عکس العمل و شدت عصبانيت مرا نسبت به آن مأمور دﯾد رو به او کرد و گفـت :
" دستت را کنار بکش ! " او ھم کشيد .
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
آن شب مأمورﯾن بدون آن که نتيجه ای بگيرند مرا به کميته مشترک باز گرداندنـد  ،اﯾـن بـار بـه
سلولی در بندی دﯾگر بردند که ﯾک روحانی به نام گرامی و ﯾـک جـوان دانشـجو قبـل از مـن در
آنجا محبوس بودند  .شماره اﯾن سلول  ١٧بود و در کف سلول زﯾلوﯾی حدود  ١/٥متر مربع پھن
شده بود .
آن شب بی گفتگوﯾی خوابم برد  ،قبل از اذان صبح جھت آماده شدن برای نماز برخاسـتم  ،آن
روز باﯾد بدون سحری روزه می گرفتم  ،صبح که شد با کمال تعجب دﯾدم که آن روحانی شروع
به خوردن صبحانه کرد  ،با حيرت گفتم  " :مگر ماه رمضان نيسـت ؟! " روحـانی پاسـخ گفـت :
" ما در حکم اسير ھستيم و نباﯾد روزه بگيرﯾم و تا وضـعيت مـان مشـخص نشـود نمـی تـوانيم
روزه بگيرﯾم  ".مسئله براﯾم غامض و پيچيده بود  ،احتياطاً بحث را ادامه ندادم .
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
دانشجوی دانشگاه اصفھان بود جرمش مشخص نبود  ،ولی ھر چه بود او را به طرز وحشتناک
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 .
روز بعد او را آن قدر دواندند که خون و چرک جمع شده در زﯾر پوستش ترکيد و جـاری شـد  ،در
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 .
ﯾکبار او را از بازجوﯾی برگرداندند  ،پاھاﯾش تا زانو غرق در خون بود  ،شاﯾد جانی در بدنش نبود
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
حين چند بار حال وی به ھم خورد .
تمام پشت بدن و پاھای او پر بود از تاول ھای چرکين و بيشتر نقاط بـدنش کبـود بـود  ،پـس از
تعوﯾض پانسمان او را بلند کردند کـه ببرنـد  ،در حـال رفـتن از مـن پرسـيد  " :چقـدر دﯾـه آدم را
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می دھند ؟ " گفتم  " :اميدت به خدا باشد  ،توکل کن  ،خدا کمکت می کنـد  ".و او در حـالی
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
کامال ً به ھم رﯾخته و متشنج بود  ،طاقت پر پر شدن چنين جوان رعناﯾی را نداشـتم  ،او خـوب
مقاومت کرده بود  ،می خواستم که جای او شکنجه شوم  ،چند صدای دردآلود دﯾگر شـنيدم ،
نمی دانستم کدام ﯾک متعلق به اوست  ،ﯾکی خدا و ائمه اطھار را صدای می زد  ... " :ﯾـا ﷲ
 ...ﯾا حسين " و ﯾکی ھم چنين می گفت  ... " :تو را به خدا بس کنيد  ،غلط کردم " ...
مشاھده اﯾن صحنه ھا برای من بسيار سخت و دردناک بود  ،دﯾگر فراموش کرده بودم که مـن
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 .
بعدازظھر او را به سلول بازگرداندند  ،او در گوشه ای از سلول کز کرد و دقاﯾقی ساکت بود  ،به
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
بار آخرﯾن مرحله بود  ،دﯾگر تمام شد  ،چرا گرﯾه می کنی ؟ "
گفت  " :نمی دانی چه بالﯾی بر سرم آوردند ؟ " ماﯾل نبود بگوﯾد که چه بر او گذشـته اسـت ،
ولی پس از کمی استمالت و دلجوﯾی گفت  " :از اﯾن در کـه بيـرون رفـتم منـوچھری ﯾقـه ام را
گرفت و کله ام را به آھن ھا کوبيد  ،من افتادم زمين  ،بعد او رفـت روی پاھـاﯾم اﯾسـتاد  ،تـاول
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
بدنم شل و ول آوﯾزان است  ،سرام را بلند کردم  ...مصيبت تازه شروع شد " ...
گفتم  " :چه مصيبتی ؟ " او باز از گفتن خودداری می کرد  ،گفتم که دﯾگر نمی توانند بزنندت ،
ناراحت نباش  ،دانشجو گفت  " :اﯾن بی شرف  ،بی پدر و مادر  ،منوچھری وقتی دست ھاﯾم
را به آھن ھا بسته بودند  ،آمد و دستش را به نرده ھای آھنی گرفـت و رفـت روی شـانه ام ،
شلوارش را پاﯾين کشيد و ادرار کرد  ،از فرق سر تا نوک انگشت ھای پاﯾم نجس شد " ...
حرفش که به اﯾنجا رسيد ھق ھق شروع به گرﯾه کـرد  ،گفـتم  " :بـرادر مـن ! اﯾـن کـه چيـزی
نيست  ،شکنجه نيست ! تو االن سر تا پاﯾت نجس است  ،ولـی قـبال ً خـونين و چـرکين بـود ،
گرﯾه ندارد  ".گفت  " :آخر چطور نماز بخوانم ؟ " گفتم  " :با ھمين وضع  ،تيمم کن  ،دستت را
روی ھمين زﯾلو بزن و تيمم کن  ،با ھمين سر و وضع خونی نماز بخوان  ،الﯾکلـف ﷲ نفسـاً اال
وسعھا  ،و تو باﯾد افتخار کنی که به خاطر مبارزه در راه خدا اﯾن بال سرت آمده  ،بـدان کـه اﯾـن
نمازت از ھر نماز دﯾگرت در ھر وقت دﯾگر مقبول تر است "...
چند روز گذشت  ،حال دانشجوی مسلمان بر اثر آزار و اذﯾت ھای روانی رو به وخامت گراﯾيـد ،
پزشکيار کميته وقتی به بالين او آمد تا تجدﯾد پانسمان کند  ،گفت  " :تـو ھنـوز نمـردی ! مثـل
سگ ھفت جان داری  ،نمی شد حرف بزنی  ،ھم خودت را و ھم ما را راحت کنی ! "...
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نمی دانم که چه فکر و چه ھوسی در مغز و نفس او حلول کرد که ﯾک دفعه گفت  " :آقـا مـن
ﯾک خواھش دارم ! " پزشکيار گفت  " :چی ؟ بگو " وی که آن ھمه مقاومت و اﯾستادگی کرده
و حماسه ای در خور ستاﯾش رقم زده بود گفت  " :سيب  ،به من ﯾک سيب بده !"...
تعجب کردم  ،پزشکيار با تمسخر گفت  " :مگر اﯾنجا خانه خاله است  ،خوب است وﷲ  ،پروار
بسته اند اﯾنجا  ،من سيبم کجا بود که به تو بدھم  " ...جوان مستأصل گفت  .... " :ده  ،ﯾازده
تومان در جيبم دارم  ،آن را از زندانبان بگير و برای من ﯾک سيب بخـر  ".پزشـکيار کـه عصـبانی
شده بود غرولند کنان کار پانسمانش را تمام کرد و بدون توجه به خواسته اﯾن جـوان از سـلول
خارج شد .
ســر جــوان دانشــجو را روی زانــوﯾم گذاشــتم تــا بخوابــد  ،آرام بــه او گفــتم  " :پســر ! اﯾــن چــه
خواھشی بود کردی  ،تو که اسطوره مقاومت ھستی  ،اﯾـن ھمـه شـکنجه را تحمـل کـردی و
خودت را برای آنھا نشکستی  ،اگر کوه بود در برابر اﯾن شکنجه ھا آب می شد  ،ولی تـو صـبر
کردی  ،آخر اﯾن چه کاری بود و چه درخواستی ؟! "...
دوباره زد زﯾر گرﯾه و گفت  " :می خواھم دﯾگر ! " احساس عجيـب و غرﯾبـی داشـتم  ،شـنيده
بودم که انسان ھا در حال احتضـار و رو بـه مـوت کـه چيـزی از عمرشـان بـاقی نمانـده  ،در آن
لحظه ھای آخر اميال مـورد عالقـه 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
است  ،دلم براﯾش سوخت و از اﯾن که کاری برای او نمی توانستم بکنم ناراحت بودم .
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
بر بالين او نشسته و به پرستاری و مراقبت از او پرداختم  ،او از درد و تب به خود مـی پيچيـد ،
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 .
ساعت حدود  ٩صبح در حالی که من خسته و کوفته در کف سلول بی اختيـار بـه خـواب رفتـه
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
را داخل گونی برد و سه عدد سيب قرمز  ،درشت و معطـر بيـرون کشـيد و بـه طـرف دانشـجو
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
می بوﯾيد  ....آن مرد غرﯾب به ھر ﯾک از ما )من و روحانی( ھم سه سيب داد و بـدون حـرف و
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
نمی خواستی  ،پـس بخـور ! او در فاصـله  ١٠صـبح تـا عصـر ھـر سـه سـيبش را خـورد  ،مـن
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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
حياتی دﯾگر گرفت  .در تحير بودم از اﯾن که شب قبل ھيچ اميدی به زنـده مانـدن او نداشـتم ،
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
تعرﯾف کردم  ،دﯾدم آنھا با تعجب مرا نگاه مـی کننـد  ،پرسـيدم  " :مگـر بـرای شـما نياوردنـد و
نخوردﯾد ؟ " جواب منفی توأم با تعجب دادند  ،تأکيد کردم که ﯾک گـونی سـيب بـود و بـه ھمـه
می رسيد  ،ولی آنھا گفتند که چنين کسی پيش آنھا نرفته است .
در ھمان روزھا ھم از مأمورﯾن کميته درباره توزﯾع سيب سؤال کردم  ،با خنده و تمسخر جـواب
دادند  " :مگر خانه خاله است که سـيب براﯾتـان بياورنـد ! " مـی گفتنـد کـه اصـال ً کسـی وارد
کميته نشده ! اصال ً در کميته سيب نمی دھند  ،ھر چه جستجو کردم کمتر ﯾافتم و بـه نتيجـه
نرسيدم .
ھيچ کس جز آن دانشجو و روحانی حرفم را باور نمی کردند  ،ولی اﯾن ﯾک واقعيـت بـود کـه آن
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
روزھای آخری که من در کميته مشترک بودم  ،به خاطر روزه جسمم نحيف و ضعيف شده بـود
 ،زﯾرا غذای گرم نمی خوردم  ،ناھار را به عنوان افطار و شام را در سحر می خوردم  ،عالوه 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 .
روزی پس از خوردن سحری احساس دل درد شدﯾدی کردم  ،می باﯾست به دستشوﯾی مـی
رفتم  ،ولی به خاطر مقررات داخل زندان باﯾد تا ساعت مقرر صبر مـی کـردم  ،دقـاﯾقی منتظـر
شدم  ،اما تاب و تحملم به سر رسيد  ،شروع کردم به زدن در  ،نگھبان گفـت  " :بـی خـود در
نزن  ،اگر وقتش باشد خودمان در را باز می کنيم  ،ھنوز وقتش نشده " ...
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
لگد به در کوفتم  ،بـی فاﯾـده بـود  ،بـه کـوفتن در ادامـه دادم و فرﯾـاد کشـيدم  " :مـن اسـھال
دارم  " .نگھبان گفت  ... " :شده  ،خفه شو  ،وگرنه خودم خفه ات مـی کـنم  ".گفـتم  " :ھـر
کاری می خواھی بکن  ،من دﯾگر طاقت ندارم  ،مرﯾضم  ،اسھال دارم " ...
صدای تاق  ،تاق  .... ،درھا و ھفده  ،ھفده  ....زندانی ھا بيشتر شبيه به ﯾـک شـورش بـود ،
زندانبان احساس خطر کرد  ،سرﯾع و با ترس آمد و در سلول را به روﯾـم گشـود  ،مـن دوﯾـدم ،
چطوری ؟ و با چـه سـرعتی ؟ گفتنـی نيسـت  .درد امـانم را برﯾـده بـود  ،عـرق از سـر و روﯾـم
می رﯾخت  ،تا در دستشوﯾی را باز کردم آنچه ه نباﯾد بشود  ،شـد  ،تمـام لبـاس و کـف توالـت
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آلوده شد  ،بعد ھم سلوليم براﯾم شلوار و پيراھنی دﯾگر آورد تا با لباس ھای آلـوده ام تعـوﯾض
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
و در را می گشود  ،جالب اﯾن که با آن حال نزار و مرﯾض  ،روزه آن روز را نيز گرفتم .

دﯾدار با حجت االسالم الھوتی
در ساعتی بعد از افطار  ،طبق ﯾک برنامه تنظـيم شـده  ،زنـدانبان در سـلول را بـرای رفـتن بـه
دستشوﯾی می گشود  ،ﯾک روز پس از بيماری پر سر و صدا وقتی از دستشوﯾی خارج شدم ،
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 الھوتی پاﯾش را باز کرده و نشسته بـود  ،سـالم و عليـک کـردم  ،خواسـتم کـه وارد
سلول شوم  ،مأمور دستم را کشيد  ،فھميدم که باﯾد در ھمـان جـاﯾی کـه ھسـتم باﯾسـتم ،
آقای الھوتی پرسيد  " :احمد ! تو را ھم گرفته اند ؟ " گفتم  " :بله  ،حاج آقا ".
گفت  " :صداﯾت را می شنيدم  ".پرسيد  " :وحيد ھم اﯾنجاست ؟ " گفتم  " :بله او را ﯾـک بـار
دﯾده ام  ".گفت  " :تو اصال ً ھيچ ارتباطی با من نداری  ،کار من به تو چه مربـوط ات ! " گفـتم :
" حاج آقا من اصال ً شما را فقط در زندان قـزل قلعـه دﯾـدم و آشـنا شـدم  ،بعـد از آن ھـم ھـيچ
ارتباطی با شما نداشتم ! "
او گفت  " :من ھم به آنھا ھمين را گفتم  ،گفتم که من احمد را فقط ﯾک مرتبه در زندان دﯾـدم
 ...می خواستم در معرفی ھمسر به او کمک کنم  ،ولی خودش کسی دﯾگر را پيدا کـرد و بـه
دنبال زندگی اش رفت  ".گفتم  " :حاج آقا اﯾنھا مرا به خاطر حاج مھدی گرفتـه انـد  ،در حـالی
که من از او ھيچ اطالعی ندارم و بيگناه اﯾنجا ھستم ".
گفت  " :مرا ھم بيگناه گرفته اند  ،گيرﯾم وحيد کارھاﯾی ھم کرده باشد  ،به من ارتباطی ندارد
 ،او بچگی کرده است  ،مثل اﯾن که با ﯾکی دو تا از بچه ھـای مدرسـه شـان بـا چـاقو بـه ﯾـک
پاسبانی حمله  ....بعد موضوع را در مدرسه تعرﯾف می کنند و به اﯾن ترتيب به گوش مـأمورﯾن
می رسد و آنھا را دستگير می کنند  ،وحيد را خيلی می زننـد تـا بگوﯾـد مھـدی احمـد رھبـر و
پدرم مشاور من بوده اند  ،احمد ! من می دانم که تو بی تقصيری و تازه ازدواج کرده ای  ،ولی
بدان که مرا ھم بيگناه گرفته اند " ....
خالصه ما در آنجا صحبت ھا و مواضع مان را ھماھنگ و ﯾکی کردﯾم  ،سپس گروھبـان مـرا بـه
سلولم باز گرداند  ،آن شب تا صبح نخوابيدم و مسائل مختلف چون حملـه وحيـد بـه پاسـبان ،
اختفای حاج مھدی و اﯾن که حاج آقای الھوتی توانسته با کالم نافذش مأمور را تحت تأثير خود
قرار دھد  ،فکر می کردم و کمی ھم می ترسيدم که نکند سر آقای الھوتی ھم کاله گذاشته
باشند  ،ولی بعدھا به قدرت کالم و نفوذ او بيشتر اﯾمان آوردم .
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به سوی آزادی
حدود  ٢٠روز بود که من در کميته مشترک به سر می بردم  ،روزی در سلول بـاز شـد و فـردی
متوسط القامه  ،نسبتاً الغر  ،با قيافه ای عادی وارد شد  ،منـوچھری و دو نفـر دﯾگـر ھمـراه او
بودند و مدام او را جناب تيمسار صدا کرده و احترام می گذاشتند .
ابتــدا از دو ھــم ســلولی دﯾگــرم علــت و مــدت دســتگيری شــان را ســؤال کــرد  ،ســپس از مــن
پرسيد  " :تو کی ھسـتی ؟ " گفـتم  " :احمـد احمـد  ".پرسـيد  " :جرمـت چيسـت ؟ " بـه او
توضيح دادم که جرمی ندارم و مرا گروگان نگه داشته اند تـا بـرادرم خـودش را معرفـی کنـد  ،و
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
آورده اند و اﯾن ظالمانه است  ،دليل آوردم که اگر من می خواستم مبارزه کنم کـه نمـی رفـتم
زن بگيرم .
گوﯾا صحبت  ،گالﯾه و شکاﯾت من در او مؤثر افتاد  ،چرا که روز بعد قرار منع تعقيب بـراﯾم صـادر
شد  ،ولی منوچھری خباثت کرده و اجازه اعالم آن را نداده بـود  ،بعـدھا فھميـدم کـه اﯾـن فـرد
متوسط القامه تيمسار زندی پور
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مغز متفکر ساواک و رئيس کميته مشترک بـود کـه پـس از

صحبت با من موجبات منع تعقيب مرا فراھم کرده بود .
__________________________
 . ١سرتيپ رضا زندی پور تا پيش از رﯾاست کميته در سال  ٥٢ھيچگونه سابقه خشونتی ندارد  ،وی عضو دفتر وﯾـژه
اطالعات )فردوست( بود و از آنجا به کميته آمد  ،از آنجا که تيمسار حسين فردوست معتقـد بـود فشـارھای سـاواک
به ازدﯾاد مخالفان و دشمنان شاه کمک می کند  ،سعی کرد با تحميل زندی پـور از اﯾـن فشـارھا کاسـته و تعـدﯾلی
اﯾجاد کند  .زندی پور ترمز فشار در کميته بـود و ھنگـام بازدﯾـد وی از اتـاق ھـای بـازجوﯾی و زنـدان کميتـه  ،مـأمورﯾن
وسائل و ابزار شکنجه را حتی المقدور از دﯾد وی مخفی می کردند  ،ترور او شراﯾط کميتـه را از اﯾـن نظـر حـاد کـرد و
)به نقل از ﯾادداشت ھای آقای خسرو تھران(

دست بازجوﯾان برای فشار و شکنجه بيشتر باز شد .

جالدان و شکنجه گران ساواک و کميته  ،غالباً افرادی با مشکالت روحی و روانی  ،نامتعـادل و
غير طبيعی و بسيار وحشی بودند  ،از سر روی آنھا فساد و تباھی می رﯾخـت  ،ﯾکـی از آنھـا
فردی به نام رسولی ) (١بود  ،وی حتی از منوچھری ھم کثيف تر و پليدتر بود .
_________________________
 . ١رسولی در بحبوحه انقالب به خارج از کشور گرﯾخت  ،مدتی در اسرائيل و ﯾونان به سر برد و سرانجام بـه آمرﯾکـا
رفت .

فردی ھتاک  ،دھان لق  ،بی ادب  ،الکلی و دائم الخمر بـود  ،او در گـرفتن اعتـراف از دسـتگير
شدگان گاھی بـا منـوچھری مسـابقه مـی گذاشـتند  ،اﯾـن دو )رسـولی و منـوچھری( در بـی
رحمی و قساوت قلب کم نظير بودند .
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رسول به وقت مستی کارھای عجيب و غرﯾبی می کرد  ،شبی در سلول باز شد و به ھمـراه
آن بوی تند الکل فضای سلول را در بر گرفت  ،رسـولی وارد شـد  ،کـامال ً مسـت و ناھوشـيار ،
سيلی به زﯾر گوش ھر سه ما )روحانی  ،دانشجو و من( زد و فحش ھاﯾی ھم بـه زبـان آورد و
گفت  .... " :اﯾنجا پروار بسته اند ! " و از سلول خارج شد .
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 .
او دوباره وارد سلول شد  ،ھنوز حـالش غيـر عـادی بـود  ،ولـی کمـی بھتـر شـده بـود  ،از مـن
پرسيد  " :اسمت چيست ؟ " گفتم  " :احمد احمد  ".محکم با سيلی بـه گوشـم زد و گفـت :
" دروغ می گوﯾی  ".گفتم  " :نه  ،اسمم احمد احمد است  ".گفت  " :دروغ مـی گـوﯾی بـرای
احمد سه روز است که قرار منع تعقيب صادر کرده اند  " ...او در حالت مسـتی اﯾـن خبـر را بـه
من دارد  ،در حالی که مسئول پرونده بازجوﯾی من منوچھری بود .
رسولی دست مرا گرفت و دنبال خود کشيد  ،او بين راه گفت  " :اﯾن منوچھری جـا  ....از اﯾـن
کارھا زﯾاد می کند  ،به ﯾکی که مشکوک شود ولش نمی کند  ،دﯾده تو مشکوکی ولت نکرده
است  "....وارد اتاقی شدﯾم  ،او پشت ميزی رفت و شروع به گرفتن شماره تلفن کـرد  ،گوﯾـا
به دفتر منوچھری زنگ زد  ،ولی او نبـود  ،بـه چنـد جـای دﯾگـر نيـز زنـگ زد و بـاالخره او را پيـدا
کرد .
از صدا و لحنی که از گوشی تلفـن بـه گـوش مـی رسـيد پيـدا بـود کـه او ھـم مسـت اسـت ،
رسولی از او پرسيد  " :چرا احمد احمد را آزاد نکرده ای ؟ " منوچھری جواب داد  " :بـه تـو چـه
ربطی دارد  " ....رسولی گفت  " :بھت نشان می دھم که چـه ربطـی دارد  ،جـا  ...تـو رفتـی
آنجا خوشگذرانی آن وقت ما اﯾنجا دارﯾم جان می کنيم  ،بعد می گوﯾی به تو چه  " ...رسولی
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 اعالم کردند  ،وی لباس ھاﯾش را
برداشت و با ما خداحافظی کرد و رفت  ،او رفت و از سرانجامش ھيچ اطالعی ندارم  .ولی ھر
گاه به ﯾاد مقاومت قھرمانانه اش می افتم او را در دل تحسين می کنم  ،او واقعاً فردی مبارز و
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
اول بود که به زدان می آمد  ،او نيز ھيچ وقت از من نپرسيد که برای چه دستگير شده ام و که
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 .
سه روز پس از افشای خبر قرار منع تعقيب من توسط رسولی  ،حدود  ١٥آبان ماه سال ١٣٥٢
زندانبان آمد و اعالم کـرد کـه لبـاس ھاﯾـت را جمـع کـن  ،آزادی
چشمبند بست و از بند بيرون آورد .
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(١).

سـپس چشـم ھـاﯾم را بـا

_____________________
 . ١در پرونده احمد تارﯾخ آزادی وی  ١٣٥٢/٨/٨ذکر شده است  ،علت اﯾن اختالف به خـاطر تـأخير در ابـالغ آزادی وی
به خاطر کينه ورزی منوچھری است .

نزدﯾک در آھنی بزرگ عقب زندان  ،چشمبند را از چشـمھاﯾم برداشـت  ،قبـل از اﯾـن کـه از در
خارج شوم منوچھری دستم را گرفت و خطاب به بقيه مأمورﯾن گفت که برگردند  ،بعد از دست
به سينه من زد و گفت  " :احمد ! تو می روی و چرﯾک می شـوی  ،اگـر ﯾـک دفعـه دﯾگـر تـو را
بگيرم مادر  ...ھستم اگر در جا تيری توی سرت خالی نکنم ! ھيچ مطلب  ،اعتراف و اطالعـی
از تو نمی خواھم  ،فقط ﯾک تير توی مغزت خالی می کنم تا ھمه راحت شوند  ،ھر جا ببينمت
می زنمت  ،پس حواست باشد وقتی چشمت به من افتاد بدان که مرده ای  "...من در دل به
عقده ای که او داشت خندﯾدم و گفتم که خدا را چه دﯾده ای شاﯾد من تو را زدم و کشتم !
او تا در باغ ملی با من آمد و کلی تھدﯾد و ارعاب کرد  ،سپس من با ﯾک جفت دمپاﯾی که به پا
داشتم راھی منزل شدم  ،در حالی که وقتی مرا به کميته می بردند ﯾک جفت کفش ورنی نو
که برای روز دامادﯾم بود به پا داشتم  ....ماشينی را دربست گرفتم و چون پول نداشتم آن را تا
در خانه بردم و از منزل  ١٥رﯾال آورده و کراﯾه ام را پرداختم  ،راننده تاکسی ھم از درﯾافـت اﯾـن
مبلغ خوشحال شد و از آنجا دور شد .

ارزﯾابی کميته مشترک
کميته مشترک ضد خرابکاری  ،با اﯾن که تشکيالتی 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 اطالعات 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
دستشوﯾی ھا ھشدارھاﯾی مبنی بر حفظ اطالعات می نوشتيم  ،مانند  " :بچه ھـا ! مراقـب
باشيد از ھر دو نفر ﯾک نفر جاسوس است ".
از اﯾن رو حتی ھم سلولی ھای من اطالعات 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  ،مثال ً
مرا به عنوان " شماره  " ١٧می شناختند .
در کميته از نزدﯾک قدرت و توفيق و تـأثير روحانيـت )چـون آقـای الھـوتی( را حتـی بـر نيروھـای
ساواک و مأمورﯾن جبار کميته لمس کردم  ،ھمچنين شقاوت  ،سنگدلی و بی رحمی جـالدان
خون آشامی چون منوچھری و رسولی را دﯾدم و چشيدم .
بعدھا بسيار به اﯾن موضوع فکر کردم که چرا بدون علت نزدﯾک به چھل روز در کميته مشـترک
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
وقتی وارد منزل شدم مادرم مات و مبھوت نگاھم می کـرد  ،حـال ناخوشـی داشـت  ،پـدرم را
دﯾدم که بر اثر حادثه آن شب ھمچنان دست و دھانش رعشه و لقوه داشت  ،ھمسرم نيز که
نو عروس بود و به اصطالح تازه به خانه بخت آمده در کنار آنھا بـود  ،جلـو رفتـه و دسـت و روی
پدر و مادرم را بوسيدم .
چشم ھای مادرم غـرق در اشـک شـد  ،سـراغ ھمسـر و فرزنـدان حـاج مھـدی را از ھمسـرم
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 .
اﯾن خانه با کمک مالی برادرم خرﯾداری شده و دارای چند اتاق با حالـت خاصـی بـود  ،ﯾکـی از
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 .
دو سه روز پس از دستگيری من ساعت حدود  ٢بعدازظھر خانم ھا که در قسـمت اتـاق ھـای
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
است اﯾن وقت روز ھنگام استراحت مردم بچه ھا در کوچه بازی کنند .
از روی کنجکاوی به حياط خلوت می رود  ...و بعد کاغذی را الی در می بيند  ،آن را می کشـد
 ،در ھمــين حــين ﯾکــی از بچــه ھــا کــه از درز در بــه درون حيــاط نگــاه مــی کــرد خــود را عقــب
می کشد  ،خانم حاجی از ھمان جا به بيرون نگاه می کند و می بينـد کـه بچـه ھـای شـرﯾک
قبلی )که در خرﯾد اﯾن ساختمان شرﯾک بودند( با چند بچه دﯾگر در حال بازی کردن است .
خانم حاجی سرﯾع به اتاق بر می گردد  ،می بيند کاغذ حاوی ﯾادداشتی از طرف حاجی است
مبنی بر اﯾن که فالن ساعت بـا بچـه ھـاﯾش بـه حـوالی ميـدان منيرﯾـه بـرود و ماشـينی را بـا
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
برادرم به ھمراه سه فرزندش طبق نقشه حاج مھدی از حلقه محاصره گرﯾخته و بـه شـوھرش
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
می آﯾد  ،وقتی در خانه را به صدا در می آورد با مأمورﯾن ساواک مواجه می شـود  ،بـه جھـت
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
بازداشت می کنند  ،ولی چيزی از او به دست نمی آورند  ،ابن الرضا به خوبی ساواکی ھـا را
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  ،باالخره مأمورﯾن او را شب ھنگام آزاد می کنند  ،ابـن الرضـا نيـز بـه محـض
رھاﯾی با ساﯾر دوستان و مرتبطين تماس می گيرد که دور و بر خانه احمد آفتابی نشوﯾد !
ھمان روز آزادی  ،ساعت  ٩شب زنگ تلفن به صدا در آمد  ،گوشی را برداشتم  ،دﯾدم صـدای
حاج مھدی است  ،پس از سالم و عليک معترض شدم و گفتم  " :حاجی برای چه زنگ زدی ؟
االن گرای خط را می گيرند و پيداﯾت می کنند  ".گفت  " :نگران نباش  ،خودم حسابش را دارم
 ،بی خيالش  ،حالت چطوره ؟  ...من زنگ زدم ببينم رو به راھی " ...
او که فکر می کرد من از دستش دلخور باشم توضيح داد  " :احمد من بـه خـاطر اﯾـن خـودم را
معرفی نکردم که چون می دانستم آنھا نمی توانند بدون مدرک و دليل تو را بيش از اﯾـن مـدت
نگھدارند  ،حاال دﯾگر مواظب خودت باش ".
گفتم  " :حاجی خوب کردی که خودت را معرفی نکردی  ،می بينی که باالخره آزادم کردند "...
بعد اصرار کردم که دﯾگر تماس نگيرد و مراقب خود و فرزندانش باشد .

" حصار در حصار "

دخالت ھای بی پاﯾان ساواک
ﯾکی دو روز پس از آزادی  ،فکر اصلی من اﯾن بود که چه باﯾد بکنم ؟ مسئوليت زنـدگی جدﯾـد
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 .
ھر چند ھمسرم پذﯾرفته بود که در تمام فراز و نشيب ھا ﯾارم باشـد  ،ولـی باﯾـد بـرای معـاش
خانواده فکری اساسی می کردم  ،دخالت ھای گاه و بيگاه ساواک کار را مشـکل کـرده بـود ،
عالوه بر آن برخی صاحبان مشاغل از ھمان ابتدا که از سوابق زندانی بودنم آگاه می شـدند ،
از ارائه کار مناسب خودداری می کردند .
در بالتکليفی دست و پا می زدم که روزی شھيد محمد صادق اسالمی
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بـه سـراغم آمـد و

دليل حاضر نشدن سر کار را پس از آزادی پرسيد  .بـراﯾش توضـيح دادم کـه وجـود مـن در آنجـا
ماﯾه دردسر است و ساواک موی دماغ آنھا خواھد شد  ،ولی او دالﯾل مرا نپذﯾرفت و اصرار کرد
که از فردا سر کار خود برگردم .
___________________________
 . ١شھيد محمد صادق اسالمی در سـال  ١٣١١در تھـران متولـد شـد  ،در خـانواده ای مـذھبی تربيـت ﯾافـت  ،او از
ھمان دوران کودکی ضمن تحصيل به کار در بازار پرداخت و شب ھا نيز به فراگيری علوم اسالمی در مسـاجد ھمـت
گماشت  .وی پس از پاﯾان تحصيالت متوسطه در سـال  ١٣٣٥بـرای کـار در شـرکت مخـابرات رفـت و در سـال ١٣٣٦
استعفا داد  ،با تأسيس سازمان آب در آنجا مشغول به کار شد  ،وی در سال  ١٣٤٠بـه خـاطر اخـتالس مـدﯾر عامـل
فراماسونر سازمان آب  ،عليه او دست به افشاگری زد و به ھمين علت از آنجا اخراج شد  ،چندی بعد مـدﯾر شـرکت
پارس متال و مدتی مدﯾر عامل شرکت قائميان )لعاب قائم( و مدﯾر عامل شرکت مرغ دانه شد .
شھيد اسالمی در طول زندگی سياسی خود از مؤسسين گروه شيعيان  ،عضـو مـؤثر نھضـت آزادی و سـپس عضـو
شورای مرکزی ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی بود  ،او پس از ترور منصور دو سال زنـدانی شـد و در سـال  ٥٠تـا  ٥٤بـا
سازمان مجاھدﯾن خلق ارتباط و ھمکاری داشت  ،با انحـراف سـازمان از آن جـدا شـد و دود سـال  ٥٥ھمـراه شـھيد
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سيد علی اندرزگو به تشکيل ﯾک گروه ضربت عليه شاه دست زد  .او پس از شـھادت شـھيد انـدرزگو بـاز دسـتگير و
روانه زندان شـد  ،او در ھنگامـه پيـروزی انقـالب اسـالمی مسـئول انتظامـات کميتـه اسـتقبال از امـام بـود  ،پـس از
تأسيس حزب جمھوری اسالمی به عضوﯾت شورای مرکزی حـزب در آمـد و ھمچنـين معـاون پارلمـانی و ھمـاھنگی
وزارت بازرگانی بود  ،سرانجام با انفجار دفتر مرکزی حزب جمھوری اسالمی در ھفتم تيـر سـال  ١٣٦٠شـھيد شـد و
به لقاء ﷲ پيوست .

او گفت  " :تو بيا سر کارت چه کار به اﯾن کارھا داری ؟ مگـر آنجـا فقـط تـو تحـت نظـر سـاواک
ھستی ؟ بقيه بچه ھا ھم ھستند  ".او توانست مرا متقاعد کند که به کارخانه لعاب قـائم بـاز
گردم .
با ورود به کارخانه متوجه تغيير وضعيت آنجا شـدم  ،فھميـدم کـه سـاواک بـه شـھيد اسـالمی
مراجعه کرده و او را به خاطر به کار گيری من و ساﯾر محکومين و سابقه داران سياسی  ،تحت
فشار گذاشته است .
شھيد اسالمی به آنھا گفته بود که باﯾد از من ممنون باشيد که افراد سياسی و مبارز و دارای
سابقه زندان را اﯾنجا جمع کرده و به آنھا کار داده ام و سرشان را با کار گرم کرده ام  ،او با اﯾن
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
اذﯾت و آزار من بود و ھفته ای چند بـار بـه شـھيد اسـالمی زنـگ مـی زد و او را بـه بـاد ناسـزا
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 اسالمی روز به روز بيشتر می شـد  ،او
که دارای اخالق و فضاﯾل زﯾادی بود  ،ھيچگـاه از اﯾـن فشـارھا بـا مـن حرفـی نمـی زد  .حـدود
شش ماه از شروع کار من می گذشت  ،روزی سر زده وارد اتاق کار شـھيد اسـالمی شـدم ،
کسی در اتاق نبود و او پشت به در و رو به دﯾوار با تلفن صحبت می کرد :
" ....چرا فحش می دھيد ؟ آقا ! مؤدب باشيد ! ھر کاری که می خواھيد بکنيد  ،ولی من او را
اخراج نمی کنم  ،او تازه ازدواج کرده  ،از نان خوردن می افتد  ،او ﯾک انسان است و باﯾـد چـرخ
زندگيش را بگرداند  ،او اصال ً در اﯾنجا کاری به مسائل سياسی ندارد  ،چرا اذﯾتش مـی کنيـد ؟
بگذارﯾد راحت باشد "....
حاج آقا اسالمی اﯾن جواب ھا را با عصبانيت و ناراحتی می گفت  ،پيـدا بـود کـه کسـی در آن
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 .
ابتـدا جـا خــورد و بعـد پرسـيد  " :کــی آمـدی ؟ " گفــتم  " :چنـد دقيقـه اســت ! " سـر جــاﯾش
نشست  ،جلو رفتم و گفتم  " :ببين حاج آقا ما با ھم برادرﯾم  ،دوستيم  ،نمی دانـم رفيقـيم ،
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 اسالمی سر حرفش می ماند  ،از اﯾن رو به کار
خود تا پاﯾان ماه ادامه دادم  ،پس از گرفتن حقوق آن ماه دﯾگـر بـه کارخانـه نـرفتم  .چنـد روزی
پــس از خــروج از کارخانــه لعــاب قــائم بيکــار بــودم و اﯾــن وضــعيت عــذابم مــی داد  ،تــا اﯾــن کــه
ابوالحسن فالحتی و احمد روحی به سراغم آمدند .
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آنھا از دوستان خوب  ،صدﯾق  ،مؤمن و مبارز حزب ملل اسالمی بودند که از دوران زندان با ھم
رابطه ای گرم و صميمی داشتيم  ،آنھا مرا با خود به بنگاه آھن قراضه بردند  ،اﯾن کارھا متعلق
بــه دو نفــر از متــدﯾنين بــه نــام ھــای علــی اصــغر حــاج بابــا ) (١و حــاج احمــد تحصــيلی بــود کــه
آھن ھای قراضه و اوراق را می خرﯾدند  ،پرس می کردند و می فروختند .
_____________________________
 . ١علی اصغر حاج بابا در سال  ١٣١٠در تھران متولد شد  ،وی از جوانی در مسير مبارزه قرار گرفـت و پـس از پاﯾـان
تحصيالت متوسطه به کار فروش آھن آالت پرداخت  ،او ﯾـک بـار در سـال  ١٣٤٠بـه اتھـام اقـدام عليـه امنيـت کشـور
دستگير و زندانی شد و در فروردﯾن سال  ٤١آزاد شد  ،بار دوم پس از ترور حسنعلی منصور به دليل اﯾـن کـه شـھيد
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
خمھای کار و رمز و رموز کاسبی آشنا شوم  ،مرکز فعاليت من مغازه ای واقع در ميدان شوش
 ،کوچه دباغ خانه بود که در آن آھن ھا و اوراق قراضه را با باسکول وزن کرده و می خرﯾدم  ،به
ازای اﯾن کار حقوق خيلی خوبی )حدود  ٢٠تومان در روز( به من پرداخت می شد .

آغاز ھمکاری با سازمان مجاھدﯾن خلق
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ﯾک ماه پس از آزادی از کميته مشترک سر و کله عليرضا سپاسـی آشـتيانی بـه بھانـه احـوال
پرسی و رسيدگی پيدا شد  ،من مدتی طوالنی )از زمـان عضـوﯾت در حـزب ملـل اسـالمی تـا
تأســيس حــزب ﷲ و اداره آن( بــا وی دوســت بــودم  .او پــس از ادغــام حــزب ﷲ بــا ســازمان
مجاھدﯾن خلق به عضوﯾت رسمی سازمان در آمد و به زندگی مخفی روی آورد .
_____________________________
 . ١سازمان مجاھدﯾن خلق در شھرﯾور  ١٣٤٤به وسيله سه تن از اعضای نھضـت آزادی اﯾـران پاﯾـه گـذاری شـد  ،در
خصوص اﯾن سه تن اختالف وجود دارد  ،آقای سيد حميد روحانی در جلد سوم کتاب نھضـت امـام خمينـی )ره( مـی
نوﯾسد  " :در سال  ٤٤دو تن از اعضای جبھه ملی به نام ھای محمد حنيف نژاد و سـعيد محسـن و ﯾکـی از اعضـای
نھضت آزادی به نام عليرضا نيک بين رودسری معروف به عبدی گرد ھم آمدند و سـازمانی را بنيـاد نھادنـد  .در کتـاب
ھا و نوشته ھای سازمان تا کنون نام عبدالرضـا نيـک بـين نـه بـه عنـوان بنيانگـذار  ،بلکـه بـه عنـوان ﯾکـی از اعضـای
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 ،
فعاليت ھا  ،اقدامات و مشی سازمان مجاھدﯾن خلق صحبت کرد و از من برای ھمکاری بـا آن
دعوت کرد  ،ولی من نپذﯾرفتم .
به تدرﯾج عالقه 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
آﯾات و احادﯾث استفاده می کرد و عبارات و کلمات را با لفاف اسالمی بـه زبـان مـی آورد 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 .
عليرضا ھمچنان در دﯾدارھاﯾش از آرمان ھای انقالبی و اسالمی سازمان و اھـداف متعـالی آن
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 .
پس از مذاکرات طوالنی و تأمل فراوان و نيز فشار روز افزون ساواک و جوی کـه بـراﯾم در محـيط
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
به مباحث اﯾدئولوژﯾک  ،اعتقادی و سياسی می پرداخت  .با اﯾن که فاطمه آن روزھا حامله بود
 ،ولی با عالقه 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 ،
خود دليلی بر اﯾن مدعاست .
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
ھيچگاه از او نخواستم وارد مبارزه شود  ،در عين حال کوشش زﯾادی برای رشد بينش و فکر او
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 اعالميه ھا و کتب مربـوط بـه سـازمان ،
عليرضا پيشنھاد داد که ما زندگی مخفی خود را شروع کنيم  ،لذا پس از مشورت با ھمسرم و
کسب رضاﯾت و رغبتش به اﯾن عمل به زندگی جدﯾدی رو آوردﯾم و زندگی نيمه مخفی را آغـاز
کردﯾم .
برای مدتی محل زندگی ما بين منزل پدرم و پدر زنم جابجا می شـد  ،بعـد از سـازمان دسـتور
رسيد که ما باﯾد زندگی کامال ً مخفی خود را شروع کنيم  ،اما مـن اعـالم کـردم تـا وضـع حمـل
ھمسرم چنين نخواھم کرد .

تولد دو قلوھا
ھر روز که از بارداری ھمسرم می گذشت  ،شراﯾط سـخت تـر مـی شـد  .او بـه شـدت تحـت
مراقبت ھای پزشکی خانم دکتر سرورآھی در درمانگاھی واقـع در خيابـان اميرﯾـه )ولـی عصـر
عج( قرار داشت  ،با اصرار من و ھمسرم قرار بود که عمل زاﯾمان را خود خـانم دکتـر بـه عھـده
بگيرد .
خالف 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  ١١شب بود و از حضور ما در آنجا  ١٢ساعت می گذشت .
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شراﯾط وخيم  ،بحرانی و مخمصـه آميـزی پـيش رو بـود  ،مسـئولين درمانگـاه اعـالم کردنـد کـه
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
ھمسرم موجب به خطر افتادن جانش می شود و اجازه خروج ندادند .
از اﯾن رو بين من و آنھا درگيری پيش آمد  ،نزد ھمسرم رفتم و ماجرا را براﯾش گفـتم  ،او گفـت
که حاضر است بميرد ولی پزشک مرد برای زاﯾمانش نياﯾـد  .بـا اﯾـن جملـه او آتـش نـاراحتی و
عصبانيت بيش از پيش در من شعله ور شد  ،نزد رئيس درمانگاه رفتم و با داد و فرﯾـاد  ،تھدﯾـد
کردم که اگر خواسته ما عملی نشود  ،درمانگاه را به ھـم مـی رﯾـزم و سـقفش را بـر سـرتان
خراب می کنم .
او که جا خورده و ترسيده بود گفت  " :خـواھش مـی کـنم آقـا ! خودتـان را کنتـرل کنيـد  ،االن
درستش می کنـيم  ".بعـد گوشـی تلفـن را برداشـت و شـماره ای گرفـت و گفـت  " :خـانم !
خواھش می کنم خودتان را برسانيد  ...اﯾن مرد دﯾوانه شده و االن است که درمانگاه را به ھم
برﯾزد "...
من بيشتر عصبانی شده و با دستم محکم روی ميز کوبيدم و گفتم  " :دﯾوانـه پـدرت اسـت ! "
او معذرت خواست و آن خانم را متقاعد کرد که به درمانگاه بياﯾد  ١٥ .دقيقه بعـد در حـالی کـه
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
و به سوی آن آمد و گفت  " :حاج آقا ! ھنوز ناراحتيد ؟ عيب ندارد  ،در عو ض براﯾــت ﯾــک دختــر
خوشگل گرفتيم ".
به اتاق عمل بازگشت  ،من آرام گرفتم و شـروع بـه راز و نيـاز بـا خـدا کـردم  ،حـدود پـانزده تـا
بيست دقيقه بعد دوباره آمد و گفت  " :حـاج آقـا ! مـژده ﯾـک دختـر دﯾگـر نيـز براﯾـت گـرفتيم ".
دست ھا را بی اختيار به سوی آسمان بلند کرده و گفتم  " :الحمدﷲ  ،خداﯾا صد ھـزار مرتبـه
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
وجودم ﯾکپارچه شور و عشق و اميد به آﯾنده بود  ،آﯾنـده ای پـر از سـؤال  ،آﯾنـده ای کـه ھنـوز
نيامده بود و فرداﯾی که در انتظار دخترانم بود .
خوشحالی من اندازه نداشت  ،شاﯾد اگر می دانستم که چه سرنوشت غم انگيـزی در انتظـار
اﯾن دو دختر است  ،شادی را با بغض فرو می بلعيدم  ،مانند پدران دﯾگر  ،زندگی راحـت  ،بـی
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
و معصوميت خود با توکل به خدا از سر گذراندند  ،گرچه انـدوه آن روزھـای سـخت ھميشـه بـر
قلب و دل من سنگينی می کند .
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زندگی در خانه امن !
تولد دو قلوھا در بيستم شھرﯾور ماه سال  ، ١٣٥٣زندگی ما را وارد مرحله جدﯾدی کرد  ،وجود
اﯾن دو عطيه الھی  ،مرﯾم و زھرا  ،کـانون زنـدگی مـا را گرمتـر از پـيش کـرد  .دﯾگـر ھـيچ وقـت
اضافه ای نداشتيم که به مسئله دﯾگری غير از تربيت و پرورش کودکان مـان بيندﯾشـيم .بـزرگ
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 .
ما که سخت مشغول تر و خشک کردن اﯾن دو نوزاد بودﯾم و تمام فکـر و ذھـن خـود را معطـوف
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 .
من ابتدا از پذﯾرش آن طفره رفتم  ،ولی بعد با فشار سازمان و با توجه به وعده ای کـه از قبـل
داده بودم  ،پذﯾرفتم  .چون در شکت آھن قراضه مشغول کـار بـودم و فرصـت بـرای جسـتجوی
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
مناسب و امن با چند راه گرﯾز می گشت  ،من چند نقطه ای را که مناسب می دانستم بـه او
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
پيرمردی که صاحب آن بود رفتم و گفتم برادر زنم نيز دانشجوست و گه گاه به اﯾنجا مـی آﯾـد و
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
اشتباه زندگی خود را به جای آوردم .
گرچه زندگی علنی برای من سخت بود  ،ولی با تحمل  ،صبر و کمی مراقبت ممکـن بـود  .بـا
شروع زندگی مخفـی مشـکالت جدﯾـدی بـراﯾم فـراھم شـد کـه قـدرت تحمـل آن را نداشـتم ،
ساواک نيز حساسيتش به من دو چندان شد  ،در آن مدت چند مرتبـه بـه منـزل پـدرم مراجعـه
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
)مرﯾم( را برای نگھداری به مادر زنم سپردﯾم و دﯾگری )زھرا( را بـا خـود بـردﯾم  ،بـا اسـتقرار در
اﯾن خانه آنھا نام مستعار شاپور را برای من و نام شاپورزاده را برای ھمسرم انتخاب کردند .
پس از اﯾجاد ارتباط رسمی با سازمان و شروع زندگی پنھان  ،سپاسی آشتيانی ارتباط خود را
با ما قطع کرد و فرد دﯾگری به نام حبيب ) (١را به عنوان رابط سازمان به ما معرفی کرد  ،پس از
چند روز سازمان دو نفر را با نام ھای مستعار خسرو و پروﯾز بـه عنـوان ھـم تيمـی روانـه خانـه
امن ما کرد .
_________________________
 . ١نام اصلی اﯾن فرد در واحد تارﯾخ شفاھی دفتر ادبيات انقالب اسالمی مکتوب و مکتوم است .
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بعدھا )در اواﯾل سال  (٥٧پی بردﯾم که اﯾن دو با ھم برادرند و نام واقعـی شـان علـی و علـی
اصغر و شھرتشان ميرزا جعفر عالف است  ،اﯾن دو ھـر روز صـبح بـه خانـه مـا مـی آمدنـد و در
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
و ھمسرم رعاﯾت کامل مسائل و حدود اسالمی را می کردند .
تيم  ٥نفری ما برنامه ھای فشرده خود را با مسئوليت حبيب آغاز کرد  ،از جمله اﯾن برنامه ھـا
خواندن کتاب و نقد آن بود  ،کتاب ھاﯾی مانند  " :چين سرخ  ،زردھای سرخ  ،خرمگس  ،مردی
که می خندﯾد  ،مبارزات چه گوارا  ،الفبای مارکسيسم و  " ....را در ھمين دوران خواندﯾم و نقد
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 .
در درس ھای نظری انقياد و تبعيت محـض از دسـتورات سـازمان و فـرد مسـئول و رده بـاالتر از
خود )مافوق( آموزش داده می شد  ،تا در عمل آنھا را بـه کـار بنـدﯾم  ،کـار تشـکيالت و منـافع
تشکيالت بر کار فردی و منافع فردی رجحان داشت .
ســازمان توفيــق در مبــارزه و نيــل بــه مقصــود را در گــرو انقيــاد کامــل از دســتورات تشــکيالت
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 .
سازمان ﯾک مرتبه نيز تکليف کرد مبلغ کالنی را براﯾش تھيه کنم و چون در تھيـه آن بـا مشـکل
مواجه شدم پيشنھاد اختالس را به من دادند  ،با توجيه اﯾن که اﯾن عمل نوعی مصادره اسـت
 ،دليل آنھا را پذﯾرفته و با تقلب در وزن آھن پاره و اوراق قراضـه توانسـتم مبلـغ  ٢٧٠/٠٠٠رﯾـال
مصادره کرده و به سازمان تحوﯾل نماﯾم .

)(١

به اﯾن ترتيب گام دﯾگری در وفـاداری بـه سـازمان

برداشتم .
_________________________
 . ١آقای احمد که از اﯾن عمل خود بسيار نادم است  ،اظھار مـی دارد بعـدھا پـی بـه اشـتباه خـود بـردم ولـی دﯾگـر
امکان و توان جبران اﯾن عمل را نيافتم  ،حتی جسارت رفتن و گرفتن حالليت از حـاج آقـای تحصـيلی و حـاجی بابـا را
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 .

پس از مدتی حبيب به پروﯾز گفت  " :تو به ھمسرت خيلی وابسته ھستی و اﯾن بـرای ادامـه
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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حبيب در روزھای بعد به طـرح چنـين مبـاحثی بـا پروﯾـز پرداخـت و بعـد از طـرف سـازمان بـه او
دستور داد که با ﯾکی از دختران سازمان دوست شده و او را سـوار ماشـين بـی.ام.و آلبـالوﯾی
رنگ خود کرده و ھر روز در محل سکونت خود تردد کند .
پروﯾز در انقياد از سازمان تن به اﯾن کار داد و بـه اﯾـن ترتيـب دوسـتان و آشـناﯾان و ھمسـاﯾگان
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 .
عکسی ھم از آنھا تھيه کرد و در جيب کت پروﯾـز گذاشـت و ھمسـر پروﯾـز نيـز بـه اﯾـن عکـس
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
فروشی در خيابان بوذر جمھری بود  ،به تدرﯾج ثروت  ،خانه  ،اتومبيل  ،اعتبار و کسب خود را از
دست داد .

)(١

__________________________
علی اصغر ميرزا جعفر عالف )خسرو( در مصاحبه ای مطبوعاتی درباره برادرش علی )پروﯾز( گفـت  :جرﯾـان بـرادرم را
بگوﯾم که او ھم فردی معتقد و مذھبی بود  ،برادرم از  ١٤سالگی شروع به فعاليت و کار کـرد و ھمـين طـور کـه کـار
مــی کــرد درس ھــم مــی خوانــد و  ١٥ســال زحمــت کــار و تحصــيل را تحمــل کــرد تــا فــردی آراســته باشــد و زنــدگی
شرافتمندانه ای داشته باشد .
اما اﯾنھا )سازمان( سر راه او سبز شدند و با وجود اﯾن که زن و دو کودک داشـت  ،زنـدگيش را کـامال ً در اختيـار گـروه
گذاشته بود  ،گروه تصميم گرفت که برادرم زنش را طـالق بدھـد و آن قـدر او را زﯾـر فشـارھای مختلـف گذاشـتند تـا
مجبور شد زنش را طالق بدھد و بچه ھاﯾش را سـرگردان کنـد  ،پـس از آن امـوالش را ھـم چپـاول کردنـد ) .روزنامـه
کيھان (١٣٥٧/٢/٧ ،

ھر روز که می گذشت  ،وظاﯾف و تکاليف بيشتری به تيم مـا محـول مـی شـد  ،تاﯾـپ و تکثيـر
اعالميه ھا و جزوات سازمان و صحافی آنھا ﯾکی از اﯾن وظاﯾف بود  ،با اﯾن کار مـا ضـمن انجـام
کــار تشــکيالتی  ،جــزوات و اعالميــه ھــا را خوانــده و بــه اطالعــات نــو و دســت اولــی دســت
می ﯾافتيم .
کار تکثير با دستگاه فتو استنسـيل کـه گفتـه مـی شـد سـازمان آن را از ﯾـک دسـتگاه دولتـی
مصادره ! کرده است  ،انجام می شد  .خدمات  ،تعميرات و سـروﯾس اﯾـن نـوع دسـتگاه ھـا در
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 اعالم کنند .
سازمان با وقوف به اﯾن مسئله سعی می کرد با اتخاذ شيوه ھای مختلـف  ،ترفنـد سـاواک را
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
تعميرگاه مراجعه و با دادن اسامی و آدرس ھای غلط نسبت به تعمير سروﯾس دستگاه اقـدام
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
قراضه رھا کنم تـا از تـراکم و ترافيـک کارھـای سـازمانيم بکـاھم  .بـرای امـرار معـاش و تـأمين
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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
می فروختم  .پس از مدتی برای تسھيل کار  ،وانت بـاری خرﯾـدم کـه البتـه پوشـش و محمـل
مناسبی برای توجيه کارھا و اقداماتم بود .
عالوه 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
و آنھا را به قيمت نازل می فروختم  .خرﯾداران خيال می کردند که من ناشی و ھـالو ھسـتم ،
از اﯾن رو آنھا در بين خود مرا " عمو ! " خطاب می کردند و ھر وقت وارد آن خيابان می شـدم ،
می گفتند  " :عمو آمد ! "

دﯾدار سبز
پس از گذشت سه سال از ضربه وارده به سـازمان در سـال  ١٣٥٠سـازمان در فراﯾنـدی جدﯾـد
ضمن بازسازی بدنه خود از نظر نيروی انسانی  ،شروع به توليد برخی لوازم مورد احتيـاج خـود
کرد  .اسيد پيکرﯾک

)(١

محلول شيمياﯾی دودزاﯾی است که در ساخت مواد منفجره کـاربرد دارد

 ،توليد اﯾن محلول به تيم ما واگذار شد .
__________________________
 . ١اسيد پيکرﯾک محلولی است که از ترکيب سه محلول شيمياﯾی در ﯾک حرارت مناسب به دست می آﯾد و قـدرت
انفجار و تخرﯾب شدﯾدی دارد .

برای توليد اسيد پيکرﯾک ابتدا کارگاھی را در سوله ای در جاده کرج در اطراف روستاﯾی به نـام
وردآورد اجاره کردﯾم  ،کارخانه دﯾگری در اﯾن مجتمع بود که به توليد چسب مـاﯾع مشـغول بـود.
صاحب اﯾن مجتمع خانمی بود که ھيچ گاه برای سرکشی و بازرسـی بـه آنجـا نمـی آمـد  ،در
اﯾن مجتمع وانمود کردﯾم که به توليد واکس مشغوليم تا حساسيتی اﯾجاد نکنـيم  ،بـه ھمـين
منظـور تعــداد زﯾــادی قـوطی خــالی واکــس خرﯾــدﯾم کـه مرتــب آنھــا را خـالی بــه داخــل کارگــاه
می بردﯾم و خالی خارج می کردﯾم.
ما در طی  ٢٤ساعت نزدﯾک بـه  ٢٠کيلـو اسـيد پيکرﯾـک توليـد مـی کـردﯾم و تقرﯾبـاً تمـام نيـاز
سازمان را به اﯾن محلول تاُمين می کردﯾم  .گفته می شد که سـازمان نيـاز سـاﯾر گـروه ھـای
مسلحانه را ھم تاُمين می کند .
ھر شب ﯾکی از ما سه نفر )من  ،خسـرو و پروﯾـز ( در کارگـاه مـی مانـدﯾم  .شـبی آن قـدر در
کارگاه کار کردم که از فرط خستگی بی اختيار خوابم برد  ،در اﯾن وضعيت ماﯾعی که باﯾد قطـره
قطره روی چرخ پروانه جمع می شد تا به چرخش درآﯾد بيشتر از مقدار الزم شد که در پـی آن
دود و گرد سبز رنگی در فضای کارگاه پخش شد .
به خوبی ﯾاد دارم که خواب می دﯾدم که مرده ام و به بھشت رفته ام و ھمه جا سبز بود و من
ھم لباس سبزی به تن داشتم  .در اﯾن شراﯾط بی حس و بی رمق تا نزدﯾکيھای طلـوع آفتـاب
بسر بردم .ناگھان ھراسان از خواب جسـتم .دﯾـدم گـرد و دود بـيش از نيمـی از فضـای بـاالﯾی
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کارگاه را در بر گرفته است ،ولی ھنوز اﯾن ملحفه سبز مرا نپوشانده است ،احساس می کردم
که راه تنفسم بند آمده و به سختی نفس ميکشم .بی حسـی و کرخـی تمـام وجـودم را فـرا
گرفته بود .به زحمت بلند شدم و خودم را تا دم در رساندم .با نـاتوانی و بـه سـختی و زحمـت
زﯾاد موفق شدم در را تا نيمه باز کنم و بدن خود را تا کمـر بـه بيـرون کشـيدم و بعـد ھمـان جـا
افتادم و از سکو آوﯾزان شدم .دقاﯾقی بعد خسرو از راه رسـيد و بـا پيکـر بـی رمـق مـن مواجـه
شد .او با زحمت مرا بيرون کشيد .
ھنوز آفتاب کامال ً نزده بود  ،احساس کردم صداﯾی می شنوم که می گفت  :شاپور ! شـاپور !
 ....شاپور ! بلند شو  .چشمھاﯾم را گشـودم  .ولـی ھنـوز گـيج و منـگ بـودم  ،بـا نفـس ھـای
منقطع گفتم  :نرو  ...نرو  ، ...گفت  :شاپور ! چی شده ؟ کمـی اﯾـن طـرف و آن طـرف را نگـاه
کردم  ،گفتم  :حاال صبر کن .
دقاﯾقی دﯾگر گذشت و با تنفس در ھوای آزاد حالم سر جا آمد  ،گفتم  :نمی دانـم چـه شـد ؟
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
آلوده را تخليه کرد  ،به اﯾن ترتيب من در شبی تيره و سياه به دﯾداری سبز رفتم .

شيوه ھای ماندن
از ابتــدای زنــدگی مخفــی  ،ارتبــاط مــا بــا بيــرون از ســازمان بســيار محــدود شــد  ،حتــی بــا
خانواده ھای خود فقط ارتباط تلفنی داشتيم  ،برای تماس تلفنـی باﯾـد از تلفـن ھـای عمـومی
استفاده می کردﯾم و مکالمات مان را ظرف کمتر از سه دقيقه به پاﯾـان مـی بـردﯾم تـا بـه اﯾـن
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
ھجوم برده و آنھا را برای چند ساعت دستگير و بازداشت کرده بود  .آنھا سعی کردند با تھدﯾد
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
می گذاشتيم  ،در اﯾن قرارھا اطالعات  ،اخبار  ،اعالميه ھا  ،جزوات  ،کتاب و  ...تبادل می شد
 ،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
االمکان در طول آن حرکت نکنيم و تنھا از عرض آن عبور کنـيم  ،اغلـب از کوچـه و خيابـان ھـای
فرعی برای اﯾن منظور استفاده می شد  ،زﯾرا در خيابان ھـای اصـلی امکـان مواجـه شـدن بـا
نيروھای سواره کميته مشترک وجود داشت .
در سال  ٥٣کميته مشترک برای زدن ھر چرﯾک مبلغ  ٢٥٠/٠٠٠رﯾال جاﯾزه تعيين کرده بود  ،اﯾن
جاﯾزه برای مأمورﯾن کميته انگيزه ای بود که مبارزﯾن و چرﯾک ھا را بکشند و دستگير نکنند  ،ما
نيز برای مقابله با اﯾن پدﯾده  ،تدابير امنيتی جدﯾدی به کار بستيم .

١٦٦

ما می دانستيم که آنھا )مأمورﯾن( از رفته به داخل کوچته و پس کوچه ھای ابا دارند  ،زﯾرا اﯾن
اماکن برای آنھا خطرناک بود و احتمال داشت به دام بيفتند  ،از اﯾـن رو قرارھـا و مالقـات ھـای
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
منتظر بمانيم و ﯾا در جاﯾی باﯾستيم در طول مسير با ھم مواجه می شدﯾم  .ھر روز باﯾـد رأس
ساعت معينی روی دﯾوار  ،تيـرک  ،دکـه ﯾـا ھـر جـای مشـخص و معينـی بـه اصـطالح عالمـت
سالمت می زدﯾم .
از تيم و رده ھای دﯾگر سازمان می آمدند و آن را کنترل می کردند  ،وجود اﯾـن عالمـت نشـانه
آن بود که ھمه چيز مرتب و منظم است و مشکلی وجود ندارد  ،اگر اﯾـن عالمـت در سـاعت و
وقت مقرر در مکان خود دﯾده نمی شد  ،از ﯾک خطر خبر می داد  ،در اﯾن صورت رده ھـای بـاال
موظف بودند ظرف  ٤ساعت تمام ارتباطات خود را با ما قطع و محـل خـود را پـاک کننـد و تغييـر
دھند .

خفاشی در آشيانه
حدود  ٥ماھی بود که ما در خانه تيمی واقـع در خيابـان زرﯾـن نعـل مسـتقر بـودﯾم  ،روزی مـن
متوجه ترددھای مشکوکی در ساختمان مقابل شدم  ،مسئله را با حبيـب در ميـان گذاشـتم ،
او نيز به سازمان اطالع داد  ،دستور رسيد که سرﯾع به محل جدﯾدی تغيير مکان دھيم .
ﯾافتن خانه جدﯾد به ھمسرم محول شـد  ،او توانسـت ظـرف مـدت کوتـاھی خانـه ای دﯾگـر بـا
رعاﯾت مختصات امنيتی در خيابان بوذر جمھری ) ١٥خرداد( کوچه مجد تھيه کند  .بـا آمـدن بـه
خانه جدﯾد  ،حبيب به پروﯾز و خسرو اعالم کرد که رابط خانه تيمی شما دستگير شده و امکان
لو رفتن شما وجود دارد  ،لذا باﯾد از اﯾن تارﯾخ به بعد شب ھا ھم در ھمين خانه بمانيد

(١) .

_________________________
 .١آقای احمد بيان می کند که خسرو به او گفته است که بعدھا رابط خود و خانـه تيمـی شـان را در خيابـان دﯾـده و
حرف حبيب دروغ بوده است و اﯾن بھانه ای بوده تا آنھا وارد خانه امن احمد شوند .

در اجاره کردن خانه امن آنچه که اھميـت داشـت بـی تـوجھی صـاحبخانه )مـوجر( بـه ماھيـت
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
ھای اتاق آن رو به کوچه باز می شد و ما می توانستيم بسياری از ترددھا را زﯾـر نظـر داشـته
باشيم  ،صاحبخانه ھم فردی خوب و مناسب بود که ادعا می کـرد مـدتی طلبـه حـوزه علميـه
بوده است .
با تغيير مکان در شراﯾط جدﯾد الزم 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
حزب ملل اسالمی به نام احمد روحی وارد بازار آھن شدم )نه آھن قراضه( .

١٦٧

آقای روحی مرا به فردی به نام حاج علی اکبر پور استاد

)(١

معرفـی کـرد  ،البتـه او از دوسـتان

قدﯾمی برادرم محسوب می شد  ،در دﯾداری که با او داشتم مرا شـناخت  ،بعـد بـرای او طـرح
کردم که قصد واسطه گری و داللی آھن را دارم  ،او پـس از مکـث و کمـی فکـر پرسـيد  :مـی
خواھی کار کنی ﯾا می خواھی محملی داشته باشی ؟ گفتم  :ھر دو  ،قصد محمـل اسـت ،
اگر پولی ھم عاﯾد شد چه بھتر  .سپس او با چند نفر تاجر در پاساژ جعفری تماس گرفت و مرا
به عنوان دالل آھن به آنھا معرفی و توصيه کرد .
_____________________________
 .١حاج علی اکبر پور استاد )استاد حسينعلی کاشی( فرزند غالم علی در سال  ١٣٠٨در تھـران متولـد شـد  ،او در
بازار تھران از واسطين بزرگ آھـن آالت بـود  ،روی کـه از اعضـای ھيئـت ھـای مؤتلفـه محسـوب مـی شـود در تـارﯾخ
 ٤٢/٧/١٣به اتھام تحرﯾک مغازه داران و بازارﯾان نسبت به بستن مغازه ھـای خـود و شـروع اعتصـاب و تعطيلـی بـازار
دستگير شد  .پس از ﯾک روز بازداشت آزاد شـد و ھمچنـان فعاليـت ھـای مبـارزاتی خـود را پـی گرفـت  .او در تـارﯾخ
 ٤٥/٣/٢٦دوباره به اتھام اقدام عليه امنيت کشور دستگير و به دو سال زندان محکوم شد  ،او پـس از آزادی ھمـواره
تحت مراقبت ساواک بود  ،وی باز در  ٥شھرﯾور ماه سال  ٥٧به دليل ارتباط با شھيد انـدرزگو دسـتگير و روانـه زنـدان
شد و در  ٥٧/٨/١٥آزاد شد .

من قبل از شروع به کار چند روزی در نزد وی شروع به شناخت مشخصات آھن ھا کردم  ،چند
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
من از کارھای سازمان کاسته و وقت بيشتری را به اﯾن کار اختصاص مـی دادم موفقيـت ھـای
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
اﯾرج فردی با دﯾدگاه ھـای افراطـی بـود  ،او معتقـد بـود کـه مـی تـوان از ھـر وسـيله ای بـرای
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
اتومبيل  ،او حتی ربودن قاشق  ،چنگال و بشقاب از ميھمانی ھا را مجاز می دانسـت و تمـام
اﯾنھا را به عنوان مصادره انقالبی 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
خودمان استفاده می شد چشم پوشی کنيم و به آنھا بدھيم  ،بعد مطلع شدﯾم آن را به خانه
مخفی تقی شھرام در شمال تھران انتقال دادھاند .
با آمدن اﯾرج کار جعل اسناد به کارھای قبلی ما اضافه شد  ،ما شناسنامه  ،پاسپورت و  ....را
جعل می کردﯾم  ،البته اﯾن جعل آمـاتوری بـود  ،برخـی مواقـع سـازمان تعـدادی شناسـنامه و
پاسپورت به ما می داد و ما فقط عکس ھای آنھا را با مھارت جدا کرده و عکس دﯾگری الصـاق
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
خوانــدنش را نمــی دﯾــدﯾم  ،چنــد بــار کــامال ً او را تحــت نظــر گــرفتم و مطمــئن شــدم کــه نمــاز

١٦٨

نمی خواند  ،لذا چند بار به او تذکر دادم که چرا نماز نمی خوانی ؟ او می گفـت کـه خوانـدم !
حتماً شما ندﯾدﯾـد  ،حـاال کـه اﯾـن طـور مـی گـوﯾی  ،مسـئله ای نيسـت قضـاﯾش را بـه جـای
می آورم  ،در ابتدا من در دل می گفتم  :عجب ! چه مسلمان معتقدی است  ،ما اﯾجاد شـک
می کنيم ولی او اعالم 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
گواھينامه ای حاوی عکس و مشخصات او در جيب من است  ،و بـه اﯾـن ترتيـب نـام واقعـی او
برای من افشا شد

(١) .

_____________________________
 .١اسم واقعی اﯾن فرد در واحد تارﯾخ شفاھی دفتر ادبيات انقالب اسالمی مکتوب و مکتوم است .

بعد از مدتی از سازمان دستور رسيد که خانه امی دﯾگری بيابيم  ،باز ھم با تـالش شـاپورزاده
خانه ای در خيابان سبالن جنوبی )خانه امن دوم( برای اﯾـن منظـور اجـاره شـد  ،صـاحب آنجـا
فردی عادی و خوش مشرب به نام داداش زاده بود .
ھنگامی که من  ،خسرو و پروﯾز در کارگاھی کامال ً غير بھداشتی و خطرناک عرق رﯾـزان بـرای
سازمان مواد منفجره تھيـه مـی کـردﯾم  ،اﯾـرج بـه خانـه مـا مراجعـه و بحـث ھـای طـوالنی بـا
ھمسرم طرح مـی کـرد  ،از جملـه اﯾـن کـه شـما مقـداری از نظـر مبـارزاتی از شـوھرت عقـب
ھستی  ،ولی از نظر اعتقادی در سطح باالﯾی قرار داری .
تو ﯾک زن آزاده ای و نباﯾد وابسته به شوھرت باشی  ،درسـت اسـت کـه او ھمسـر توسـت ،
ولی تبعيت تو از او باﯾد تنھا در مسائل زناشوﯾی باشد  ،نه مسائل سياسی و اجتمـاعی  ،تـو
باﯾد با خواندن کتاب ھا از نظر اطالعات سياسی خود را غنی کنی  ،مبارزه نشيب و فراز زﯾادی
دارد و شاﯾد در اﯾن راه ھمسرت شھيد شود  ،در اﯾن صورت اگر تو شخصيت مستقل و متکـی
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
تجربياتم براﯾش می گفتم تا او را نسبت به مسائلی که در پيش است آماده کنم  ،کتاب ھای
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 .
با گذشت زمان به تدرﯾج تغييراتی در ھمسرم می دﯾدم  ،اﯾرج توانسته بود که او را در بسياری
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 .
اﯾرج چون ﯾک خفاش به آشيانه زندگی ما وارد شد و آرام آرام شروع به مکيدن خـون از رگھـای
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 .

١٦٩

خانه ﯾابی شاپورزاده
فاطمه فرتوک زاده )شاپورزاده( زنی کامال ً معتقد  ،مذھبی و ﯾـاری مھربـان و ھمسـری ھمـراه
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 .
از او گاھی که به بيرون از خانه می رفت می خواستم که اسلحه ای با خود بـه ھمـراه ببـرد ،
ولــی نمــی پــذﯾرفت  .مــی گفــت کــه مــن باﯾــد حواســم بــه چــادرم باشــد و آن را حفــظ کــنم ،
نمی توانم با دست ھاﯾم ھم اسلحه حمل کنم و ھم چادر بگيرم  ،به ھر حال او در اﯾن مسير
پيش رفت و با مطالعه کتب بسيار و حضور در کالس ھا و جلسات رشد فکری نمود .
در مدتی که ما سخت تالش 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
نشان داد  ،او به دستور سازمان تعداد زﯾادی خانه امن و مخفی برای ساﯾر تيم ھا فراھم کـرد
 ،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
اﯾن سختی ھا و مصائب را به خاطر انگيزه قوی و الھی اش تحمل می کرد .
علت اﯾن نوع خانه ﯾابی بدون مراجعه به بنگاه ھا و آژانـس ھـای اجـاره امـالک ،دالﯾـل امنيتـی
داشت  ،زﯾرا در آن زمان اﯾن بنگاه ھا از صورت قرارداد تنظيمی نسخه ای رونوشـت تھيـه و بـه
کالنتری ارائه می کردند  .کالنتری ھا در اقدامی ھماھنگ با ساواک با موظف کـردن بنگـاه ھـا
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
کالس ھای ساﯾر تيم ھا فرا خواند  ،فاطمه خود می گفت که سازمان آموزش خانه ﯾابی برای
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
سوی ساﯾر افراد جامعه به ھمراه داشته باشد  ،رفع می کرد  .آنھا در اﯾن راه به دفعات مرﯾض
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 .
به ﯾاد دارم آنھا ﯾک مرتبه مرﯾم را با خود برده بودند  ،وقتـی برگشـتند دﯾـدم دسـت او سـوخته
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 .
با شروع کيدھا و ترفندھای سازمان فاطمه به تدرﯾج از من فاصله گرفت  ،سازمان به طور جـد
بحث استقالل شخصيتی  ،نظری و فکری او را دنبـال مـی کـرد و بـر اﯾـن نظـر کـه در مبـارزه و
تشکيالت فرقی بين زن و مرد نيست  ،پای می فشرد .
فاطمه نيز با جاﯾگاه و موقعيت جدﯾد باور کرد که اﯾـن شـيوه عمـل تنھـا راه ترقـی و شـکوفاﯾی
فکری اوست  ،او که تحصيالتش 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
که به تبع آن باﯾد به اصطالح " خواھرھا " در تيمی جداگانه از تيم " برادرھا " زندگی و فعاليـت
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
زناشوﯾی و پس از تھی شـدن از شخصـيت واقعـی مـی توانسـتند از آنھـا جھـت اھـداف خـود
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
و آمد کند  ،به اﯾن ترتيب فاطمه سرپرستی دو خانه تيمی را به عھده گرفت .
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
شب به خانه نمی آمد و اگر از او نمـی پرسـيدم  ،ھـيچ نمـی گفـت کـه کجـا بـوده و اگـر ھـم
می پرسيدم جواب سر باال  ،مبھم و نامشخص می داد .
مثال ً می گفت که برای مقداری از بچه ھا کـالس داشـته اسـت  ،چنـين رفتارھـاﯾی ناشـی از
خواسته سازمان بود  ،سازمان به او اجازه اطالع و افشای فعاليت ھا و ارتباطـاتش را در سـاﯾر
خانه ھای تيمی نمی داد  ،من زمانی متوجه خياثت ھدف و نيت سازمان شدم کـه دﯾگـر دﯾـر
شده بود و بر اﯾن ھمه مصيبت راھش نداشتم جز صبر ....

ترورھا و تغييرھا
در اواخر زمستان سال  ٥٣اﯾرج دستور تھيه  ٧متر چادر مشکی را از طرف سازمان به ما ابـالغ
کرد  ،برای ما جای سؤال بود که چادر برای چه ؟ و چرا  ٧متر ؟ چاردھـا معمـوال ً ﯾـک قـواره ای
)٦متری( خرﯾداری می شدند  ،به ھر حال به سختی ما چادری در اﯾن انـدازه بـرای آنھـا تھيـه
کردﯾم .
چند روز بعد اعالميه ای برای چاپ و تکثير به ما دادنـد  ،در اعالميـه شـماره  ٢١بـه شـرح تـرور
انقالبی سرتيپ زندی پور پرداخته شده بود  ،ترور توسط شھيد مرتضی صمدﯾه لباف و چند نفر
دﯾگر از اعضای سازمان طراحی شده و صورت گرفته بود  ،صمدﯾه قد بلندی داشت و درﯾـافتيم
که چادر  ٧متری برای استفاده در جرﯾان ترور بوده است .
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نکته ای در اﯾن اعالميه توجه مرا به خود جلب کرد و آن کوچک شدن آﯾه " فضل ﷲ المجاھدﯾن
علی القاعدﯾن اجراً عظيماً " بر باالی آرم سازمان بود  ،ابتدا کمی شک کرده و به فکر فرو رفتم
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 .
در نيمه اردﯾبھشت ماه سال بعد ) (٥٤خبر شھادت مجيد شرﯾف واقفی را شنيدم  ،ما او را به
عنوان ﯾک رھبر انقالبی مسلمان می شناختيم و نسبت به او بسيار احترام و عالقه داشتيم ،
از خبر فقدانش بسيار متأثر شدﯾم  ،مرگ او و خبرھاﯾی که در اﯾن زمينه می رسيد بسيار ضـد
و نقيض بود و شک ھر شنونده ای را بر می انگيخت  ،احساس می کردم که حـوادث نـاگواری
در شرف وقوع است  ،مرگ مجيد اﯾن احساس و ابھامات را نسبت به فضای موجود دو چنـدان
کرد

(١).

_________________________
 .١پس از دستگيری تعدادی از کادرھای مرکزی سازمان مانند کـاظم ذواالنـوار در سـال  ٥٢و شـھادت رضـا رضـاﯾی ،
کادر مرکزی سازمان در اختيار محمد تقی شھرام  ،بھرام آرام و مجيد شرﯾف واقفی قرار گرفـت  ،در اواخـر سـال ٥٣
به خاطر اﯾده ھـای انحرافـی شـھرام و آرام بـين آنھـا اختالفـی اﯾجـاد مـی شـود  ،شـرﯾف واقفـی کـه بـا اﯾـده ھـای
مارکسيستی آن دو به شدت مخالف بوده از کادر مرکزی طرد می شود .
اصرار مجيد شرﯾف واقفی و مرتضی صمدﯾه لباف )حسين( بر مواضع اسالمی خود بـرای سـران مارکسيسـت گـران
می آﯾد  ،از اﯾن رو به آنھا ھشدار می دھند  ،مجيد نيز در اﯾـن ميـان شـروع بـه جمـع کـردن ھـواداران خـود و تھيـه و
تأمين سالح می کند  ،اخبار فعاليت ھای وی توسط ليال زمردﯾان )ھمسر مجيد( به کادر رھبری اکثرﯾت گزارش مـی
شود  ،آنھا برای مقابله او و مرتضی را سر قرار احضار می کنند  ،بھـرام آرام  ،وحيـد افراختـه  ،محسـن خاموشـی و
حسين سياه کاله اﯾن دو را در  ١٥اردﯾبھشت ماه در خيابان آب منگل به دام انداخته و با آنھا درگير می شوند .
در نتيجه سيد مجيد شرﯾف واقفی در ھمان جا شھيد می شـود  ،افـراد خـود فروختـه جسـد او را بـه  ١٨کيلـومتری
جاده مسگرآباد برده و آن را منفجر کرده و می سوزانند تا ھوﯾت وی شناساﯾی نشود  ،مرتضی صمدﯾه لباف در اﯾـن
درگيری با اصابت گلوله ای زخمی می شود و موفق به فرار می شود  ،بعد توسط برادرش برای مداوا به بيمارستان
سينا منتقل می شود  ،در نتيجه ساواک او را ﯾافته و به بند می کشد  ،سرانجام اﯾن انقالبی مسـلمان در  ٤بھمـن
ماه سال  ٥٤در ميدان تير چيتگر تيرباران و شھيد می شود .

در آخرﯾن روز اردﯾبھشت مـاه  ،وحيـد افراختـه و محسـن خاموشـی دو تـن از اعضـای سـازمان
مجاھدﯾن خلق دست به تـرور دو مستشـار آمرﯾکـاﯾی زدنـد

(١).

اﯾـرج بـی فـوت وقـت اطالعيـه

سياسی _ نظامی شماره  ٢٢مربوط به اﯾن عمليات ترور را برای تکثير نزد مـا آورد  ،بـه محـض
رؤﯾت اطالعيه جا خوردم  ،آﯾه قرآن از باالی آرم سازمان حذف شده بود

) .سند شماره (١٧

_________________________
 .١سرھنگ شفر جوﯾز و سرھنگ دوم جـک ترنروﯾـل در سـاعت  ٦و  ٤٠دقيقـه روز چھارشـنبه  ٣١اردﯾبھشـت ١٣٥٤
ترور شدند .

آنچه را که می دﯾدم باور نمی کردم  ،عرق سردی بر پيشانيم نشست  ،دقاﯾق زﯾادی را گـيج
و منگ در سـکوت سـر کـردم  ،بقيـه افـراد گـروه نيـز در تحيـر و تعجـب بودنـد  ،پـس از بحـث و
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 .
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صبح روز بعد سر قرار رفتم  ،اﯾرج اعالميه ھای تکثير شده را خواست  ،به او گفتم کـه نـزدﯾم ،
با عصبانيت پرسيد  :چرا ؟ گفتم  :به خـاطر اﯾـن کـه فرامـوش کـرده اﯾـد آﯾـه را در آرم بياورﯾـد .
قيافه او رد ھم شد و داد زد  :به شما ارتباطی ندارد  ،شما باﯾد فقط دستور را اجرا می کردﯾد!
شما حق اظھار و اعمال نظر نداشتيد ....
قرص و محکم گفـتم  :نـه ! مـا بـدون آﯾـه آن را تکثيـر نخـواھيم کـرد و ھـيچ کـاری دﯾگـری ھـم
نخواھيم کرد و اصال ً بودن ما در سازمان به خاطر ھمين آﯾه اسـت  .او کـه سرسـختی و اصـرار
مرا دﯾد موضع خود را نرم کرد و گفت  :شاپور ! شما باﯾد فقط دستور را اجرا می کردﯾد  ،حتمـاً
دليلی داشته است که آﯾه را نزده اند !
گفــتم  :چــه دليلــی ؟ او بــا زﯾرکــی و از روی فرﯾــب گفــت  :شــاپور ! اﯾــن اطالعيــه بــرای تــرور
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 !
توجيح اﯾرج مرا متقاعد کرد  ،ولی ھنوز در دل نسبت به آن شک داشتم  ،از آنجا آمدم و فرﯾـب
اﯾرج را برای بقيه افراد تيم توضيح دادم  ،آنھا ھم توجيه او را پذﯾرفتند و شروع به تکثير اطالعيه
کردﯾم .
در روزھای آﯾنده ابرھای ابھام کنار رفت و ھمه چيز روشن شد  ،ثابت شد کـه آنچـه در دل بـه
آن شک داشتم چيزی جز ﯾک واقعيت تلخ نبود  ،تمام اﯾن تغييرات و حرکت ھـا زمينـه ای بـرای
بروز ﯾک توطئه و ھدف شوم و آغاز ﯾک انحراف بزرگ  ....و الحاد بود .

کودتای تغيير اﯾدئولوژی
قبل از ترور سرتيپ زندی پور  ،اﯾرج از طرف سازمان به من ابـالغ کـرد کـه بـرای کسـب و کـارم
مغازه ای مستقل تھيـه کـنم  ،تـا محملـی بـرای فعاليـت ھـاﯾم داشـته باشـم  .پـس از کمـی
جستجو مغازه ای در پاساژ دو طبقه کوﯾر واقع در چراغ بـرق ﯾـافتم و بـه مبلـغ  ١٧ھـزار تومـان
رھن و  ٢٠٠تومان کراﯾه در ماه اجاره کردم .
اﯾن مغازه حدود  ١٥متر مربع مساحت داشت  ،به توصيه اﯾرج با پارتيشن آن را بـه دو قسـمت
کردم  ،قسمت جلـوﯾی دفتـر کسـب و کـار و قسـمت عقبـی را نيـز بـرای کارھـای شخصـی و
سازمانی و تشکيالتی اختصاص دادم .
سپس برای آنجا چند مبل و صندلی دست دوم تھيه کردم  ،مقداری ھم نبشی آھن  ،پروفيل
و ميلگرد با کمک حاج آقا پوراستاد تھيه کردم تا رنـگ و نمـای فروشـگاه آھـن را پيـدا کنـد  ،بـه
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 .
پاساژ کوﯾر دو دھنه بود که ﯾکی از دھنه ھا به طرف خيابان سيروس و دﯾگری به طرف خيابـان
چراغ برق )اميرکبير( باز می شد  ،در جنب و مقابل مغازه ما چند مغازه دﯾگر از جمله ﯾک مغازه
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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در آنجا مـرا بـه نـام احمـد اکبـری مـی شـاختند  ،مـدتی بعـد از تـرور زنـدی پـور و قبـل از تـرور
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
شھرام قرار داد  ،او و ﯾک دختر جوان به آنجا آمد و شد کـرده و شـب ھـا در آنجـا مسـتقر مـی
شدند  ،سراﯾدار پاساژ می گفت که عصرھا دختر خانمی از سمت خيابان سيروس وارد پاساژ
شده و به مغازه اکبری می رفت و شب کـه ھمـه مغـازه ھـا تعطيـل مـی شـدند  ،آنھـا )تقـی
شھرام و دختر جوان( آنجا را ترک نمی کردند .
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
)تقی شھرام( علت را سؤال کردم  ،جواب می داد که حتماً چراغ از غروب روشن مانده بود .
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
دست خط اوست  ،اﯾن مغازه به مکان امن و آرامی تبدﯾل شده بود تـا تقـی شـھرام بتوانـد بـا
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
رفتن ساﯾر کاسب ھا به طرف مغازه مـی رود  ،گوﯾـا بـه اشـتباه و از روی فراموشـی در مغـازه
قفل نبوده است  ،در را باز کرده و داخل مغازه می شود .
تقی شھرام را با آن دختر می بيند  ،شروع به داد و بيداد می کند... :اﯾنجا شھر نو باز کرده اﯾد
 ....اﯾنجا مغازه است  ،احترام دارد  ....بی حياھا !  ....تقی شھرام کـه از نظـر جسـمی قـوی
ھيکل بود  ،با مشت به دھان پيرمرد سراﯾدار می کوبد  ،پيرمرد برای شـکاﯾت از آنھـا مغـازه را
ترک می کند و به کالنتری می رود و به فکرش نمی رسد که در پاساژ را از بيرون قفل کند و ﯾا
کسی را برای مواظبت در آنجا بگذارد .
وقتی مأمورﯾن کالنتری از راه می رسند  ،با مغازه ای باز و آشفته مواجه مـی شـوند  ،آنھـا بـا
دﯾدن کاغذ پاره و دست نوشته ھا و آرم سازمان موضوع را به ساواک اطالع می دھند  .به اﯾن
ترتيب ساواک اولين مرکزی اسـت کـه از تغييـرات بنيـانی در اﯾـدئولوژی و مـرام سـازمان مطلـع
می شود .
از آن رو بعد از اﯾن کشف شروع به تبليغات عليه اﯾن سازمان می کند که البته سـاﯾر گـروه ھـا
چون از اﯾن حرکت انحرافی تا زمان اعالن تغيير مواضـع و اﯾـدئولوژی اطـالع نداشـتند  ،تبليغـات
ساواک را فرﯾبکارانه و از روی بغض تعرﯾف می کنند .
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خياطی که آنجا بود بعدھا تعرﯾف کرد پس از اﯾن واقعه دﯾگر کسی به آن مغازه مراجعـه نکـرد و
آنجا تا مدت ھا خالی بود .
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______________________________
 .١دوست خياط آقای احمد بعد از پيروزی انقالب اسالمی رد سال  ٥٨عامل دستگيری تقی شـھرام بـود  ،احمـد در
قسمتی از خاطرات خود می گوﯾد  :اﯾن خياط جوان بلند قد و از دوستان مـن بـود  ،شـنيده بـود تقـی شـھرام باعـث
قتل زن من است  ،در ميدان توحيد شـھرام را ھمـراه دو زن مـی بينـد  ،جلـو مـی رود و مـی گوﯾـد تـو تقـی شـھرام
ھستی ! شھرام جا می خورد و می گوﯾد که نه ! ولی دوست خياط دست انداخته و او را در بغل مـی گيـرد تـا فـرار
نکند  ،شھرام و دو زن ھمراھش داد و بيداد می کنند که آقا چرا مزاحمـت اﯾجـاد مـی کنـی ؟ اشـتباه گرفتـه ای  .او
می گوﯾد  :نه ! من اشتباه نمی کنم .
مردم دورادور او جمع می شوند و می گوﯾند که خب آقا ! چرا اذﯾت می کنـی  ،اشـتباه گرفتـه ای دﯾگـر ولـش کـن ،
دراﯾن بين دو زن محافظ تقی شھرام فرار می کنند  ،دوست خياط می گوﯾد که بابا ! مردم ! من با اﯾن کـاری نـدارم ،
فقط او را تا کميته می برم  ،تقی شھرام می گوﯾد  :من تقی شھرام نيستم  ،آقا ول کـن ببيـنم  ،کثافـت ! دوسـت
من می گوﯾد که من اﯾن آدم را تا دم کميته می بردم  ،اگر نبود ھمانجا پاﯾش را ماچ می کنم ! اگر ھم بـود کـه خـب
دستگيرش می کنند  ،او قاتل زن ﯾکی از دوستانم است .
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 انقـالب
اسالمی منطقه می برند و در اتاقی در طبقه سوم نگه می دارند  ،بعد به کميته مرکز تلفن مـی زننـد و مـی گوﯾنـد
ﯾک نفر را گرفته اند و می گوﯾند تقی شھرام است و مشخصاتش را می دھند  ،از کميتـه مرکـز مـی گوﯾنـد  :بدوﯾـد
بگيرﯾــدش ! االن خــودش را از پنجــره بــه پــاﯾين پــرت مــی کنــد و مــی کشــد  ،شــما بــی خــود او را در آن طبقــه نگــه
داشته اﯾد  ،مواظب باشيد که ما آمدﯾم .

ﯾک ھفته بعـد از تـرور مستشـاران آمرﯾکـاﯾی در خـرداد مـاه  ، ٥٤اﯾـرج جلسـه ای اضـطراری و
فوق العاده در خانه تيمی ما تشکيل داد  ،او پس از کمی مقدمـه چينـی گفـت  :علـت اصـلی
اﯾن که ما آﯾه قرآن را از باالی آرم سازمان حذف کرده اﯾم اﯾن بود که ما تغيير مواضع اﯾدئولوژﯾک
داده اﯾم .
من ناگھان از جای خود بلند شدم و بـا عصـبانيت گفـتم  :ﯾعنـی چـه ؟ گفـت  :بلـه  ،مـا تغييـر
اﯾدئولوژی داده و مارکسيست را به عنوان اﯾدئولوژی برتر و مسلط پذﯾرفته اﯾم  ،راه ھای رفته و
شيوه ھای قبلی به ما ثابت کرد که اشکال اساسی در کارمان وجود دارد و پس از مطالعـات و
بررسی ھای عميق و کارشناسـانه بـه اﯾـن نتيجـه رسـيدﯾم کـه اسـالم 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
من شليک می کرد و بی امان به سوﯾم رگبار می بست  ،عرق سردی بر پيشانيم نشست ،
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 االخره ھستم  ،ﯾک دفعه تمام زندگی مبارزاتی و زندان و شکنجه ھـاﯾم را در
ذھن مرور کردم .
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نماز نخواندن آنھا  ،سخنان بی رﯾشه و بی ماﯾه شان  ،آرم بدون آﯾه قـرآن و  ...ھمـه در پـيش
روﯾم رژه می رفتند  .در گوشه ای از اتاق قدم می زدم  ،خون خونم را می خورد  ،ھمه چيـز را
پاﯾان ﯾافته می دﯾدم  ،گوﯾی که به ته دره ای عميق پرت شده ام و به پاﯾان دنيا رسيده ام  ،با
راه رفتن تند کمی بر خود مسلط شدم و افکار مغشوش و متشتت خود را جمع و جـور کـردم و
به طرف جمع بازگشتم .
اﯾرج که چنين عکس العملی را از من توقـع نداشـت  ،کمـی ترسـيد و جابجـا شـد  ،دﯾـدم کـه
خسرو  ،پروﯾز و شاپورزاده نيز در سکوت مطلق ھستند  ،با پرخاش به اﯾرج گفتم  :چـرا ؟ مگـر
می توانيد ؟ اﯾرج که جا خورده بود با احتياط گفت  :شاپور ! باﯾـد کمـی صـبر کنـی  ،دسـتور از
باالی سازمان است و ....
باز دگرگون شدم  ،در ﯾـک لحظـه تصـميم گـرفتم کـه از آبـروی اسـالم دفـاع کـنم  ،نشسـتم و
گفتم  :بی خود ! چه صبری ؟! چه دستوری ؟! دستور ما دستور اسالم است !  ...شـما مـا را
گول زدﯾد  ،خيانت کردﯾد  ،خائن ھستيد  ،شما با ظاھر فرﯾبی کار را به اﯾنجا کشيدﯾد  ،شما از
امکانات مسلمان ھا استفاده کرده و بعد به آنھا خيانت کردﯾد .
حتی االن ھم شما از کمک ھای بازاری ھا و مسلمان ھا سر پاﯾيد  ،شما چطور جـرأت کردﯾـد
که اﯾن کار را بکنيد ؟ چھـار تـا جـوان تـازه بـه دوران رسـيده آمدﯾـد بـرای خودتـان تغييـر مواضـع
اﯾــدئولوژﯾک طــرح کــرده اﯾــد  ،غلــط کــرده اﯾــد ! شــما چــه کــاره اﯾــد کــه از طــرف ھمــه تصــميم
گرفته اﯾد ....
من که مـدت ھـا در زنـدان بـودم  ،معنـای تغييـر اﯾـدئولوژی و مارکسيسـت شـدن را بـه وضـوح
می دانستم  ،از اﯾن رو و در حالی که ھمه چيز را پاﯾان ﯾافته می دﯾدم  ،شروع کردم به دست
و پا زدن در اﯾن درﯾای مواج افکار و اندﯾشه ھا  ،با آخـرﯾن نفـس ھـا  ،اﯾـرج را کـه از نـاراحتی و
عکس العمل تند و شدﯾد من واخورده بود  ،گفت  :شاپور ! تو االن عصبانی ھستی  ،بحث بی
فاﯾده است و من نمی توانم با تو صحبت کنم  ،اعتراضت را به باال انتقال می دھم .
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
نمی داد  ،اﯾن بر آزردگـی و نـاراحتی مـن مـی افـزود  ،از خـود مـی پرسـيدم کـه چـه اتفـاقی
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
مصيبتی باالتر از اﯾن نبود  ،من به خاطر خدا و اسالم قيام کرده ام و حـال باﯾـد بـه خـاطر اﯾنھـا
دست از اسالم برداشته و مارکسيست شوم .
ھمه چيز را از دست رفته می دﯾدم  ،مـی گفـتم  :احمـد چـه شـد آن ھمـه زنـدان ؟ شـھادت
محمد مفيدی و باقر عباسی ؟ چـه شـد آن ھمـه شـکنجه و آزار ؟ چـه شـد آن ھمـه تبعيـد و
حرمان و دربدری ؟ چه شد آرمان و اﯾده آلی که دنبالش بودی ؟ چه شد ؟ .....

١٧٦

دﯾداری پشت پرده با تقی شھرام
نمی دانستم که چرا فاطمه در برابر اﯾن تغيير از خود واکنشی نشان نمی دھـد و اﯾـن سـخت
آزارم مــی داد  ،حــدس مــی زدم کــه در بيــنش فاطمــه تغييراتــی اﯾجــاد شــده باشــد  ،خيــال
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 .
اﯾرج چند روز بعد آمد و گفت  :شاپور  ،امروز کسی می آﯾـد تـا بـا تـو بحـث کنـد و اعتراضـت را
بشنود و اﯾن تغيير را براﯾت تشرﯾح کند  .اﯾرج طنابی بين اتاق کشيد و روی آن چـادر انـداخت و
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 .
جالب بود که شاپورزاده وسط نشست به نحوی که ھر دو طـرف را مـی دﯾـد  ،ولـی مـا اجـازه
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 احتماال ً ھماھنگی فکری و نظری از پيش بـين آنھـا وجـود
داشته است .
با اولين جمالت صـدای او را شـناختم و فھميـدم کـه محمـد تقـی شـھرام اسـت  ،در ضـمن از
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
می دوﯾد و پيدا بود که بين آنھا صميميتی ھست  ،با مشاھده اﯾن صحنه ھـا عمـق فاجعـه را
درک کرده و فاتحه ھمه چيز را خواندم  ،من تقـی شـھرام را در سـال ھـای  ٥٠ – ٥١در زنـدن
قزل قلعه دﯾده بودم و با قد و قواره و ھيکـل زشـت و صـدای زمخـت و صـورت سـنگی او کـامال ً
آشنا بودم .
تقی شھرام گفت  .... :شاپور ! من تو را خـوب مـی شناسـم  ....معلـوم بـود کـه مـرا از دوران
زندان و با توضيحاتی که ھمسرم و اﯾرج به او داده اند می شناسد  .ابتدا به صورت مبناﯾی بـه
بحث درباره آرمان مترقی و مبارزه توده ھاو خلق  ،قيام پرولتارﯾا و  ...پرداخت و گفت کـه در راه
مبارزه باﯾد از ھمه چيز گذشت  ،حتی از اﯾده و عقيده .
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
استثمار شده و باالخره دست به قيام خواھد زد  ،ما دو سال است که مارکسيست شده اﯾم
و اﯾن کار فی البداھه صورت نگرفته است .
گفتم  :مگر شما مارکسيست نيستيد  ،بچه ھا ھمه شما را قبول ندارند  ،پـس چـه ارتبـاطی
وجود دارد که شما خودتان را مسئول بدانيد  ،در ضمن اگر شما از دو سال پيش مارکسيسـت
شده بودﯾد چرا وقتی در سال  ٥٢به سازمان آمدم حرفی نزدﯾـد ؟! او گفـت  :اگـر مـی گفتـيم
آموزشی که به شما دادﯾم می سوخت  .گفتم  :حاال نسوخت ؟!
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تقــی شــھرام وقتــی سرســختی مــرا دﯾــد عصــبانی شــد و گفــت  .... :تــو اگــر نمــی خــواھی
مارکسيسم را قبول کنی می توانی بروی  .گفتم  :بروم ؟! به ھمين راحتی ! حاال کـه در اﯾـن
باتالق 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  ،حاال که از ھمه جا رانده و از ھمه جا مانده شده ام !...
در اﯾن ميان ﯾک مرتبه مرﯾم به بغل من آمد  ،اﯾرج گفت  :مرﯾم را بده بياﯾد اﯾن طرف  .منظورش
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 کامال ً آشنا بود  ،دﯾگر مطمـئن شـدم کـه او
تقی شھرام است .
شھرام گفت  :شاپور ! تو خرده بورژوای مرفه ھستی  ،نمی توانی طبقه کارگر )پرولتر( را درک
کنی و ھمراه آن مبارزه کنی  ،راه دﯾگری ھم وجود دارد  ،بيا تا بفرستيمت به ظفار
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تـا آنجـا

عليه امپرﯾاليسم بجنگی  .گفتم  :نه  ،دﯾگر اشتباه نمی کنم و اﯾن را بدانيد که اﯾن مدت را مـا
اشتباه کردﯾم و فرﯾب کـار تشـکيالتی و سـازمانی را خـوردﯾم  ،شـما مـار خـوش خـط و خـالی
ھستيد که در آستين مان پرورش تان دادﯾم و حال خود مـا را نـيش مـی زنيـد  ،اﯾـن کـار شـما
نمک نشناسی و خيانت است .
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_____________________________
 .١ظفار بخشی از سطان نشين مسقط و عمان محسوب می شد که در جنوب شرقی شبه جزﯾـره عربسـتان قـرار
دارد  ،پاﯾتخت آن شھر ساحلی سالله است  ،با اعالم تصميم دولت انگلستان مبنی بر خروج نيروھای خود از خلـيج
فارس در سال  ١٣٤٦جبھه آزادﯾبخش ظفار نيز مبارزه خود را برای دست ﯾافتن به استقالل افزاﯾش داد .
 .٢احمد می گوﯾد  :پس از پيروزی انقالب اسالمی و بعد از دستگيری تقی شھرام من به دﯾـدن او در زنـدان رفـتم و
به او گفتم  :دﯾدی آن روز به تو گفتم تو خـائنی  ،حـاال دﯾـدی ؟ گفـت  :نـه مـن خـائن نيسـتم  ،خـائن آنھـا )مسـعود
رجوی و طيف او( ھستند که می گوﯾند ما مسلمانيم  ،در حالی که من می دانـم مارکسيسـت ھسـتند و مـا تبلـور
آموزش دورن گروھی ھستيم  ،ما فرزندان رھبران قبلی ھستيم .

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
خروشــيدم  ... :اﯾنھــاﯾی کــه شــما مــی گوﯾيــد ھمــه مزخــرف اســت  ،چــرا نم ـی شــود بــدون
مارکسيست مبارزه کرد ؟ پس ما تا االن 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 اصـال ً بـه خـاطر
اسالم مبارزه می کنم و برای بقای آن جانم و زندگيم را فدا خواھم کرد  ،اگر اسالم نباشد من
نيستم و ھر که را در مقابلم باﯾستد نابود می کنم ...
ناگھان سير حوادث اخير به ﯾـادم افتـاد  ،گفـتم  :پـس بـه خـاطر جرﯾـان مارکسيسـتی رھبـران
مسلمان سازمان را کشتيد ؟ ١او شروع به توجيه کرد و گفت  :مجيد شرﯾف واقفی در عمليات
تأمين سالح به شھادت رسيده است !! و ما ھم از مرگ او متأثرﯾم !! من مـی دانسـتم کـه او
دروغ می گوﯾد و دستش به خون شرﯾف واقفی آلوده است .
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ھر چه می گفت جواب سر باال می دادم  ،او کـه بـه اصـطالح تئورﯾسـين اصـلی نھضـت تغييـر
اﯾدئولوژی بود با ھدف مجاب کردن من به اﯾن دﯾدار آمده بود  ،ولی نتوانسـت نتيجـه دلخـواه را
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
که بروند به دليل نداشتن سازماندھی خـود را بـه کشـتن مـی دھنـد و مـا مسـئول خونشـان
ھستيم .
تقی شھرام که از دست من کامال ً عصبانی شده بود در بين صحبت ھای خود مدام بر چسـب
ھای مختلفی مانند خرده بورژوای مرفه  ،اپورتونيست چپ نمای راست رو
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و مرتجع به مـن

می زد  ،او رو به اﯾرج گفت  :اﯾن خرده بورژوای مرفه است و ھنوز نمی تواند موقعيـت کـارگری
را تشخيص بدھد .
____________________________
 .... .١آنھاﯾی که در شراﯾط کنونی به مبارزه انقالبی مسلحانه پشت می کنند با آنھاﯾی که به نفع دشمن به جـای
وحدت نيروھا تضاد و تفرقه ميان آنھا را اصل گرفته و دامن می زنند ﯾا آنھاﯾی که وحدت نيروھا را بدون توجه به تضـاد
آنھا مطلق نموده و به دنباله روی از سرماﯾه داری و سرماﯾه داری کوچک کشانده می شوند  ،اپورتونيست ھسـتند.
اﯾن انحراف و فرصت طلبی )اپورتونيسم( با توجه به مفھوم چپ روی و راسـت روی کـه عبـارت از جلـوتر ﯾـا عقـب تـر
حرکت کردن از شراﯾط زمان می باشد انحراف به چپ )اپورتونيسم چپ( و ﯾا انحراف به راست )اپورتونيسـم راسـت(
خوانده می شود .
جرﯾاناتی که فقط به مبارزه سياسی می پردازند دچار اپورتونيسم راست ھستند  ،آنھاﯾی کـه تضـاد نيروھـا را اصـل
گرفته و وحدت را فرع بگيرند اپوتونيست چپ ھستند  .اپورتونيست معادل انحراف از اصول به معنی زﯾر پا گذاشـتن و
نقض اصول در عمل مـی باشـد  .اپورتونيسـت را فـدا کـردن اصـل و گـرفتن فـرع مـی داننـد ) .آمـوزش ھـاﯾی دربـاره
سازمان شماره  ، ٣سازمان مجاھدﯾن خلق اﯾران (

گفتم  :اﯾن شما ھستيد که تشخيص نمی دھيد  ،از پول اﯾن کارگرھـا  ،مسـلمان ھـا و ملـت
استفاده کرده اﯾد و حال به آنھا پشت می کنيد  ،او گفت  :اﯾن حق ماسـت و مبـارزه اصـلی را
ما رھبری کرده اﯾم و اﯾن حق ماست که از امکانات مالی آنھا استفاده کنيم .
پرسيدم  :سرنوشت بچه ھای مسلمان دﯾگر چه می شود ؟ گفت  :ھمـه تغييـر اﯾـدئولوژی را
پذﯾرفته اند  ،چند نفری مثل تو مانده اند که به آنھا اجازه می دھيم تا اعتقادات مذھبی خود را
حفظ کنند  ،آن ھم تنھا به شکل فردی  ،ولی باﯾد در مبارزه کنار ما باشـند  ،االن وقـت تضـاد و
تفرقه نيست  ،وحدت نيروھا اصل است .
تو ھم االن نمی توانی حرف ما را درک کنی  ،لذا باﯾد مدتی بروی و مانند کارگرھا کار کنـی تـا
حرف ما را بفھمی  ،ادامه اﯾن بحث در اﯾن شراﯾط بی فاﯾده است  ،االت تو باﯾد تا زمـان تعيـين
تکليف از طرف سازمان کارھاﯾت را با روال عادی دنبال کنی ...
من آن روز واقعاً با تندی تمام با او برخورد کردم  ،مانند کسی که چيزی برای بـاختن نـدارد و از
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 سؤاالت  ،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
بحث و جدل رخ داده و او توفيقی به دست نياورده بود به شدت عصبانی و ناراحت بود  ،من نيز
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دائــم در ذھــن از خــود مــی پرســيدم پــس نتيجــه آﯾــه " والــذﯾن جاھــدوا فينــا لنھــدﯾنم ســلبنا "
چه شد ؟
حالت خاصی داشتم که به تعرﯾف نمی آﯾد  ،ھمه چيز در نظرم ﯾکسان شـده بـود  ،ناگھـان در
درون خود حرارتی احساس کردم  ،بدنم داغ شد  ،عرق روی پيشانيم نشست و جرقـه ای در
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
گرفتيم تا پای جان در برابر آن تغييـر و انحـراف مقاومـت کنـيم  ،در حـالی کـه ھمسـرم فاطمـه
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
نمی توانم حرف آنھا و مواضع شان را درک کنم  ،از اﯾن رو به من گفت  :شاپور ! برای اﯾـن کـه
دانش سياسی خود را باال ببری و بتوانی حرف ھای مرا بفھمی  ،باﯾد بـروی و در کارخانـه ھـا
کار کنی  ،سپس دستور سازمانی برای اﯾن امر به من ابالغ شد .
برای جستجوی کار به خيابان دماوند رفتم  ،در ﯾکی از خيابان ھای فرعی چنـد کارخانـه وجـود
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
دستھاﯾم را بـه او نشـان دھـم  ،مـن نيـز چنـين کـردم  .او لبخنـدی زد  ،ﯾعنـی اﯾـن کـه از اﯾـن
دستھای نرم و لطيف پيداست که تا به حـال کـارگری نکـرده ای  ،دسـت کـارگر زمخـت و پينـه
بسته است .
پرسيد  :کجا کار کرده ای ؟ من با توجه به لبخند معنی دار او  ،با لھجه سمنانی

)(١

گفتم  :در

سمنان بقالی داشتم  ،شرﯾکم سرم را کاله گذاشت و مـن ورشکسـت شـدم  ،حـاال آمـده ام
تھران تا برای زن و بچه ھاﯾم نان در بياورم .
_______________________
 .١آقای احمد در دوران خدمت سربازی در سپاھی تروﯾج آبادانی و مسکن در سمنان با لھجه و زبان مردم اﯾن شـھر
آشنا شده بود .

او که به من مشکوک شده بود گفت  :می دانی پيشرفت و ترقی اﯾـن کـار چيسـت ؟ گفـتم :
خب  ،ھر کسی در کار خود دنبال پيشرفت و ترقی است  .گفت  :اﯾن دوچرخه سوارھا را دﯾده
ای که در کوچه و خيابان ھا راه می افتند و داد می زنند که آی قفل سازی  ،قفل می سـازﯾم
 ،کليد می سازﯾم  ....خيلی که درست باشی می شوی اﯾن ! و بعد شروع به خندﯾدن  ،مـن
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
واجد اﯾن شرط بودم و ھيکل درشت و ورزﯾده ای داشتم در آنجـا پذﯾرفتـه شـدم  ،از ھمـان روز
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پای دستگاه پرس اﯾستادم و شروع به کار کردم  ،وقت ظھر گفتند که ﯾک سـاعت بـرای ناھـار
فرصت دارﯾد  ،از کارگری پرسيدم که نمازخانه کجاست ؟ او با حالت تعجب گفت  :نمازخانـه ؟!
و بعد طبقه دوم را که نيمه ساز بود نشان داد و گفت  :نمازخانه که نيست  ،ولی مـی تـوانی
کارتنی  ،زﯾلوﯾی بيندازی و نماز بخوانی .
وقتی به طبقه دوم رفتم  ،سه نفر دﯾگر نيز آمدند  ،کارتنی پھـن کـرده و نمازمـان را خوانـدﯾم ،
اﯾن نکته بسيار جالب بود که از  ٧٠نفر کارگر کارخانه تنھا ما  ٤نفر در آنجا نماز می خواندﯾم .
در اﯾن کارخانه نيز وقتی از گذشته ام سؤال شد داستان ساختگی بقالی در سمنان و خيانـت
ﯾک دوست و در نتيجه ورشکستگی را بـرای آنھـا بـاز مـی گفـتم  .زﯾـرا اگـر کسـی از سـمنان
می پرسيد کامال ً کوچه ھا و خيابـان ھـای آنجـا را مـی شـناختم و دﯾگـر لزومـی ھـم نداشـت
کسی اﯾن راه طوالنی را برای تحقيق گفته ھاﯾم به سمنان برود .
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
کردم  ،نمازم را به موقع می خواندم و اندﯾشه ھای سياسی و دﯾنی خود را بـا سـاﯾر کـارگران
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
که به بھانه کار و کارخانه بيرون می آمدم به آنجا نمی رفـتم و بـه اﯾـن طـرف و آن طـرف و نـزد
اشخاص مختلف از جمله شھيد صـادق اسـالمی مـی رفـتم تـا راه نجـاتی از مـنجالب انحـراف
سازمان برای خود بيابم .

وقاﯾعی از پس ھم
چند روز پس از مالقات با تقی شھرم  ،دستور رسيد که خانه تيمی خيابان بـوذر جمھـری )١٥
خرداد( را تخليه کنم و خانه ای دﯾگر اجاره کنم که امکـان مانـدن خسـرو و پروﯾـز در شـبھا  ،در
خانه تيمی خيابان سبالن باشد .
ھمسرم به جھت مھارتی که در اﯾن کار داشت  ،ظرف مدت کوتاھی مکان مناسبی را حوالی
ميدان قيام )شاه( نزدﯾک ھنرسـتان فنـی امـام صـادق )ع( ﯾافـت  ،بعـد کمـی اسـباب و اثاثيـه
دست دوم از ميدان فوزﯾه )امام حسين ]ع[ ( خرﯾدﯾم و به آنجا بردﯾم .
در صحبت با صاحبخانه نام خود را احمد اکبری و شغلم را کارگر کارخانه سيمان در آبيک قزوﯾن
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 .
مالک آنجا بيوه زنی بود که چند بچه ﯾتيم را سرپرستی می کرد و از اﯾن که خانه را به افـرادی
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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گفتنی است در اﯾـن مـدت ھـر وقـت موقعيـت خانـه بـه خطـر مـی افتـاد ﯾـا حالـت مشـکوکی
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 الزم بود که خانم و بچه ام ھمراھم باشند به ﯾکی از اتـاق ھـای خانـه شـھيد اسـالمی
واقع در خيابان اﯾران می رفتيم  ،جالب اﯾن که شھيد اسالمی آن قدر به مـن اطمينـان داشـت
که حتی کليد در خانه اش را به من داده بود .
در مرداد ماه سال  ٥٤پس از ترورھای پيش آمده در چند ماه گذشته ساواک دست به جستجو
و دستگيری گسترده مبارزﯾن زد و منطقه به منطقه آنھا را دنبـال کـرد  ،سـاواک بـرای اﯾـن کـار
ابتدا محل و منطقه را قرق می کرد و سپس بـه جسـتجوی کوچـه بـه کوچـه و خانـه بـه خانـه
می پرداخت .
ﯾک روز عصر ساواک از خيابان مولوی تا ميدان قيـام تـا نزدﯾـک ھنرسـتان امـام صـادق )ع( بعـد
خيابان جم را تا سر قبر آقـا محاصـره کـرد و عمليـات جسـتجوی خانـه بـه خانـه را بـرای ﯾـافتن
مبارزﯾن آغاز کرد .
ما آن روز به طور اتفاقی در خانه تيمی سبالن 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
نگاه کردم دﯾدم اﯾرج پشت در اسـت  ،تـا در را بـه روی او بـاز کـردم نفسـی تـازه کـرد و چھـره
گرفته اش باز شد .
پرسيد  :شما دﯾشب به خيابان مولوی نرفتيد ؟ گفتم  :می بينی که نـه ! سـپس تعرﯾـف کـرد
که شب گذشته آن منطقه در محاصره بوده و ساواک به دنبـال چرﯾـک ھـا و مبـارزﯾن خانـه بـه
خانه جستجو می کرده است و ما ھم دﯾر از قضيه مطلع شدﯾم  .ساعت  ١١شب بود و کاری
از دست مان بر نمی آمد و نمی توانستيم اطالع 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
اتاق ھاﯾش را اجاره نداده است و بعد گوﯾا به او شماره تلفن می دھد تا به محض حضور ما در
آنجا با آنھا تماس گرفته و موضوع را اطالع دھد .
ما نيز با درک وضعيت جدﯾد دﯾگر به آنجا مراجعه نکردﯾم  ،فقـط حـدود  ١٥روز بعـد ھمسـرم بـه
آنجا رفت تا سر و گوشی آب دھد  ،آن بيوه زن رفتارش نسبت به گذشته فرق کـرده و فاطمـه
را خيلی تحوﯾل گرفته و به او احترام و تکرﯾم کرده بود  ،فاطمه ھم حواسش کامال ً جمع بوده و
می دانسته که آن زن فکری در سر دارد .
صاحبخانه می پرسد  :اﯾن مدت  ١٥ _ ٢٠روز کجا بودﯾد ؟ فاطمه جواب می دھد  :بـا شـوھرم
دعوا کرده بودم  ،االن ھم آمدم بپرسم اﯾنجا می آﯾد ﯾا نه ؟ آن زن می گوﯾد  :نه از آن مـوقعی
که شما رفته اﯾد او ھم به اﯾنجا نيامده است  ،خالصه فاطمه او را حسابی سر کار می گـذارد
و برای او توضيح می دھد که ما با ھم اختالف دارﯾم و قھر ھستيم .
آن زن پس از آوردن چای می گوﯾد  :تا تو اﯾن چای را بخوری من چند دقيقه بروم بيرون و زود بر
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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به طرف ھنرستان می رود  .مقابـل ھنرسـتان باجـه تلفـن عمـومی بـود  ،فاطمـه قصـداو را در
می ﯾابد و بالفاصله خود از آنجا دور می شود  ،پس از آن دﯾگـر ھيچگـاه دنبـال اسـباب و اثاثيـه
نرفتيم .
پس از اﯾن ماجرا ھمسرم خانه دﯾگری در خيابان گرگان )شھيد نامجو(  ،کوچه سلمان فارسی
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
ھمان توافق شفاھی اکتفا کرد  ،طی اﯾن توافق دو اتاق تو در تو به مبلغ  ٦ھزار تومان ودﯾعه با
اجاره ای معين در ماه در اختيار ما قرار گرفت .
در اﯾن خانه امن برخی شبھا اﯾرج نيز نـزد مـا مـی مانـد  ،در ھفتـه ھمسـرم دو ﯾـا سـه شـب
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
من  ،پروﯾز و خسرو وضعيت منزجر کننده ای پيش آمده بود  ،ولی با اﯾن حال و احوال من روزھا
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
سراسيمه وارد شد و گفت  :چه نشسته اﯾد ؟ ماشين فولکسی را منفجر کرده اند و مأمورﯾن
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 ،
وقتی وارد حياط شدﯾم ناگھان صدای در آمد .
تا صاحبخانه بياﯾد اﯾرج در را باز کرد  ،سه نفر مأمور مسلح وارد حيـاط شـدند  ،صـاحبخانه ھـم
آمد  ،مأمورﯾن از ما پرسيدند  :در اﯾن خانه چه کسانی ساکن ھستند ؟ ما در حالی که سعی
می کردﯾم اضطراب خود را کنترل کنيم به صاحبخانه نگاه کردﯾم و گفتيم  :اﯾن صاحبخانه است.
مأمور به مااشاره کرد و از او پرسيد  :اﯾنھا کی انـد ؟ صـاحبخانه بـا لھجـه ترکـی گفـت  :اﯾنھـا
فاميل من ھستند  ،من خود را وارد ماجرا کردم و گفتم  :اﯾنھا زن و بچه مـن ھسـتند و او ھـم
برادر زنم است .
مأموری سراپای ما را ورانداز کرد و پرسـيد  :کجـا مـی رفتيـد ؟ گفـتم  :دختـرم مـرﯾض اسـت ،
براﯾش وقت گرفته اﯾم تا به مطب دکتر بـروﯾم  ،دراﯾـن گيـر و دار خـانم و بچـه ھـای صـاحبخانه
آمدند و ضمن تأﯾيد حرف مـا بـا برخـوردی صـميمانه گفتنـد کـه اﯾنھـا فاميـل مـا ھسـتند  .گوﯾـا
مأمورﯾن فقط دنبال ﯾک نفر بودند و چون ما چند نفر بودﯾم و صاحبخانه ھـم رد را گـم کـرده بـود
مجاب شدند و در آخر پرسيدند  :کسی که وارد خانه شما نشد ؟
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صاحبخانه باز با ھمان لھجه شيرﯾن ترکی گفت  :نه آقـا کسـی نيامـد  .مـأمورﯾن گفتنـد  :اگـر
کسی آمد به ما اطالع دھيد و بعد خارج شدند  ،ما ھم بالفاصله از آنجـا بيـرون آمـدﯾم  ،کمـک
صاحبخانه واقعاً ارزشمند بود و ما را نجات داد  ،گرچه بعدھا آرزو می کردم که ای کـاش آن روز
من و فاطمه دستگير می شدﯾم.
سازمان در وضعيت جدﯾد از راه ھای گوناگون بـه دنبـال تغييـر عقيـده و ﯾـا خالصـی از وجـود پـر
دردسر و مزاحم من بود  ،لذا روزی اﯾرج مرا صدا کرد و گفت که ﯾکی از سرشاخه ھـا دسـتگير
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
داشت  ،اﯾن احتمال وجود داشت که پارکينگ مزبور شناساﯾی شـده و تحـت کنتـرل و مراقبـت
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 خالص می شدند و اگر ھم موفق می شدم به ماشين
خود می رسيدند .
به اﯾرج گفتم  :از خير ماشين بگذرﯾد ! گفت  :نه دستور است  ،گفتم  :بگذارﯾـد بـرای روزھـای
بعد  ،او با حيله گفت  :مثل اﯾن که تو می خواھی در عمل ھـم بـا دسـتورات سـازمان مقابلـه
کنی ؟ من برای اﯾن که نشان دھم چنين نيست  ،انجام طرح مزبور را پذﯾرفتم .
با اﯾرج به آن منطقه رفتم  ،چند خيابان مانده به پارکينگ اﯾرج قبض پارک اتومبيل را به من داد و
بقيه راه را آدرس داد و گفت  :من اﯾنجا منتظرت ھستم  .به سمت کانون خطـر راه افتـادم  .در
حالی که با خدا نجوا می کردم و نسبت به آنچه که پيش آمده بود در ذھن سؤال داشتم به در
پارکينگ رسيدم .
دو نفر در اتاقک نگھبانی بودند  ،از جلو آنھا گذشتم و طبق آدرس و مشخصات درﯾافتی ماشين
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 .
وقتی به اتاقک نگھبانی رسيدم و قبض را ارائه کردم  ،نگھبـان گفـت  :ولـی آقـای دﯾگـری اﯾـن
ماشين را آورده بود  .گفتم  :او برادرم است  .شکی نکـرد و پـس از پرداخـت کراﯾـه پارکينـگ از
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
بعد به نقطه ای که اﯾرج منتطرم بود رفتم  ،اﯾرج ناباورانه به مـن نگـاه مـی کـرد و گوﯾـا بـاورش
نمی شد که برگردم .
گفت  :طوری نشد ؟ اتفاقی نيفتاد ؟ مشکلی نداشتی ؟ گفتم  :نه ! اﯾـرج خواسـت کـه چنـد
مرتبه خيابان ھای اطراف را دور بزنم تا مطمئن شود که کسی در تعقيب مـا نيسـت  ،بـه اﯾـن
ترتيب با لطف و توجه الھی ﯾک مرتبه دﯾگر از دام خطر رستم .
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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
حقوق طبيعی فرزندانمان بود  ،نه من و نه ھمسـرم  ،ھـيچ کـدام تـوجھی بـه رشـد و پـرورش
دوقلوھاﯾمان نداشتيم .
من در کارھا و آموزش ھای سازمانی  ،قرارھـا  ،چـاپ و تکثيـر اعالميـه ھـا و کارھـای مختلـف
سازمان غرق شده بودم و فاطمه ھم به آمـوزش ھـای درون گروھـی و مطالعـه کتـب مختلـف
مشغول بود  ،ما نتوانستيم مانند ساﯾر والدﯾن مرﯾم و زھـرا را از محبـت و مھـر مـادری و پـدری
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  ،عـالوه بـر آن
ھر وقت دچار بيماری ﯾا سوء تغذﯾه می شدند برای مداوا و تقوﯾت جسمی و بـدنی آنھـا را بـه
پدر و مادر زنم می سپردﯾم .
قبال ً 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
برای اﯾـن کـه خـود را متأھـل نشـان دھنـد  ،زھـرا ﯾـا مـردم را بـه آغـوش گرفتـه و دنبـال خانـه
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
طرف و آن طرف می رفت و چند بار ھم به سوی مـن و مـادرش آمـد  ،ولـی مـا تـوجھی بـه او
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
آرام از زمين بلند شد و روی پاﯾش اﯾستاد  ،نفس در سينه ام حبس شـد  ،بـراﯾم مثـل معجـزه
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
روزی اﯾرج برای من قراری با حبيب گذاشته بود تا جزوه ھای تغيير اﯾدئولوژﯾک را به او برسانم ،
مــن بــه خــاطر تجدﯾــد دﯾــدار و مالقــات بــا او اﯾــن کــار را پــذﯾرفتم و بــه ســر قــرار رفــتم  ،پــس از
احوالپرسی گفتم  :حبيب ! پس چه شد آن ھمه مبارزه و تعقيب و گرﯾز ؟ چرا اﯾن طـور شـد ؟
تــو کــه بــا مــا بــودی  ،ھمــه مسـلمان بــودﯾم  ،نمــاز مــی خوانــدﯾم  ،اﯾنھــا مــی گوﯾنــد تــو ھــم
مارکسيست شده ای !
گفت  :شاپور ! من از قبل مارکسيست بودم  .گفتم  :ولی تو با ما نماز می خوانـدی  ،قـرآن و
نھــج البالغــه تفســير مــی کــردی  .گفــت  :نمــاز مــن نمــاز سياســی بــود  ،مــن از ســال ٥٢
مارکسيست بودم .
با شنيدن اﯾن جمالت بيشتر و بيشتر در خود فرو می شکستم  ،دلـم بـرای خـود  ،ھمسـرم و
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 .
آنھا دست بردار نبودند و به راه ھای مختلف سعی در تغيير مرام و اعتقاد من داشتند  ،دﯾدار و
بحث با شھرام  ،حبيب و اﯾرج تأثيری در من نداشت و اﯾن برای آنھا گران بـود  ،بـر چسـب زدن
ھا شروع شد  ،می خواستند تحرﯾکم کنند  ،شھرام مـی گفـت  :تـو اپورتونيسـت چـپ نمـای
راست رو ھستی  .اﯾرج وقتی در مباحث کم مـی آورد مـی گفـت  :تـو ﯾـک آدم دگـم مرتجـع و
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 .
او معتقد بود که نماز خواندن من از ھمين مقولـه اسـت  ،روزی گفـت  :بـرای امتحـان ھـم کـه
شده بيا و پنج روز نماز نخوان  ،بعد بيا با ما بحث کن  ،آن وقـت خـواھی دﯾـد کـه مارکسيسـم
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 ،
دقاﯾق از پی ھم می گذشت  ،به اذان ظھر نزدﯾک می شـدﯾم  ،در فکـر غوطـه مـی خـوردم ،
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
جھنم ھسـتم  ،دلشـوره ام شـدﯾد و شـدﯾدتر شـد  ،از خـود مـی پرسـيدم کـه سـاعتی نمـاز
نخواندم  ،چنين در آتش تشوﯾش و نگرانی می سوزم  ،چطور طافت خـواھم آورد کـه چنـد روز
نمـاز نخــوانم ؟! کـار از اضــطراب و دل آشــوبی گذشـت و بــه نقطــه بحرانـی رســيدم  ،وضــعيت
کسـی را داشــتم کـه گــوﯾی فرزنـد ﯾــا عزﯾـزی را از دســت داده باشـد  ،بــدنم گـر گرفتــه بــود و
می سوخت .
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بچه ھای تيم از وضعم نگران شدند  ،با حالت تعجب و حيرت نگاھم می کردند  ،نمی دانستند
که باﯾد چه کار کنند  .دﯾگر آرام و قرار نداشتم  ،طول و عرض اتـاق را بـا گـام ھـای تنـد در ھـم
ضرب می کردم  ،عرق از سر و صورتم می بارﯾد  ،حس عجيبـی بـود و حـال غرﯾبـی داشـتم ،
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 .
سرعت عقربه ھا مرگبار شده بود  ،آرزو می کردم که مرگ عقربه ھا فرا رسـد و از حرکـت بـاز
افتند  ،دوست داشتم زمان ھم بميرد و چرخ آن متوقف شود  ،حس و حال آن ساعات و دقاﯾق
به واقع وصف ناشدنی است .
ساعت از  ٥بعدازظھر گذشـت  ،شـيداﯾی شـدم و مجنـون  ،از دلـم آتـش زبانـه مـی کشـيد و
چشمانم مانند رعد می درخشيد  ،چون مرغی در قفس خود را به در و دﯾوار آھنين می کوفتم
 ،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
بر زمين گذاشتم و گرﯾان پيش دوﯾدم  .... .ﷲ اکبر  .....آنچنان که فکر کردم نه تنھا خانه بلکـه
زمين و زمان به خود لرزﯾد  ،می گرﯾستم و مـی خوانـدم  .... " :اﯾـاک نعبـد  ....اھـدانا الصـراط
المستقيم  ....غير المغضوب عليھم و الضالين " ...
از چشمانم مانند ابر بھاری اشک می بارﯾد  ،آن ھمه آتش فروکش کرد  ،سردم شده بود و بـر
اثر شدت سرما می لرزﯾدم  ،ضـجه مـی زدم  ،نالـه مـی کـردم " سـبحان ﷲ " اشـک ھـا مـرا
غسل پاکی دادند  " ،سبحان ربی االعلی و بحمده " خداﯾا ! چه روی داد  ،چه چيزی شکست
و به چه چيزی پيوند خوردم ؟ آن قدر خود را به خدا نزدﯾک می دﯾدم و او را لمس می کردم که
اصال ً از حالت نماز خارج شدم و ندانستم که کی آن را به پاﯾان رساندم

(١) .

___________________________
 .١آقای احمد ھنگام تعرﯾف اﯾن خاطره زﯾبا و شنيدنی گوﯾی در ھمان حس و حال قرار گرفت  ،زﯾرا بـه آرامـی اشـک
می رﯾخت .

به حال سجده در خاک بودم که پروﯾز صداﯾم کرد  ،دﯾدم که زﯾر پاﯾم کامال ً خيس است  ،به خود
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
بودند  ،کسی جرأت حرف زدن نداشت  ،فقـط پروﯾـز شـانه ھـاﯾم را گرفـت و بـا دسـت نـوازش
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
 ،اﯾن نماز آخرﯾن پاسخ دندان شکن من به ھجوﯾات آنھا بود و اميدواری آنھـا را بـه ﯾـأس مبـدل
کرد  ،تکبير نماز  ،رسمی ترﯾن و صرﯾح ترﯾن موضعی بود که در برابر مواضـع آنھـا اعـالم شـد ،
اﯾن نماز برای من تفسير کامل آﯾه " والذﯾن جاھدوا فينا لنھدﯾنھم سبلنا " بود .
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سرنوشت غم انگيز
پروﯾز و خسرو ) علی و علی اصغر جعفر عالف( که با ما در ﯾک خانه تيمی بودند  ،مواضع شان
کامال ً 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
شيوه سازمان حرکت کنند و به اعتقادات مذھبی خود فقط به صورت فردی و غير علنـی عمـل
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
بود براﯾش سخت بود که دست از اعتقاداتش بردارد  .جداﯾی و از دسـت دادن اﯾـن ﯾکـی دﯾگـر
ميسر نبود  ،خيلی ناآرامی می کرد و گاھی حرف ھای خطرناک می زد .
او ابتدا تصميم داشت بدون ھماھنگی سازمان جدا شده و وارد اجتماع شود  ،که ما جلـو او را
گرفتيم  ،چرا که امکان دسـتگيری  ،درگيـری و کشـته شـدن بـرای او بـود  .زﯾـرا فاقـد پوشـش
امنيتی بود  ،سازمان با مشاھده بی تابی ھای پروﯾز نسبت بـه وضـعيت او مشـکوک و نگـران
شد  ،از اﯾن که وی از سازمان خارج و لطمه و صدماتی را به سازمان وارد آورد می ترسيد .
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
و شروع به توجيه و صحبت کردم  .اﯾرج را متقاعد کردم که پروﯾز را تصفيه نکند .
گفتم  :راه ھای دﯾگری ھم ھست  ،مثال ً به او اجازه بدھيـد کـه بـه شھرسـتان بـرود  ،نزدﯾـک
 ٥٠٠ھزار تومان او به سازمان کمک کرده است  ،از آن مبلغ  ٥٠ھزار تومان را به او برگردانيد تا
برود برای خود خانه ای تھيه کند و به مرور زمـان مشـکلش حـل مـی شـود  ،اﯾـرج کـه موضـع
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  ،کامال ً 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 .
در اﯾن مدت اﯾرج عنصر سر سپرده سازمان تمام برخوردھا  ،رفتار و صحبت ھای ما را بی کم و
کاست به سازمان انتقال می داد  ،چند جلسه ای برای تعيين تکليف من و پروﯾز گذاشته شـد
 ،اﯾرج می گفت  :وضعيت شاپور با پروﯾز فرق می کند  ،شاپور دنبال اﯾن است که بيرون برود و
مبارزه کند  ،ولی پروﯾز برﯾده و احتمال خطر دستگيری و اعتراف از طرف او وجود دارد  ،پس باﯾد
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
را به خارج بفرستد و باﯾد پاسپورت بی نقصی برای او جعل کنيد  ،اﯾن صورت و ظاھر قضيه بود
ولی در واقع سازمان به دنبال عملی کردن نقشه شوم خود بود .
من به اﯾن روزنه اميد بدبدﯾن بودم و با تردﯾد و دو دلی بـه ھمـراه خسـرو )بـرادرش( شـروع بـه
جعل پاسپورت کردﯾم و در اختيار سـازمان قـرار دادﯾـم  .روزی دﯾگـر اﯾـرج آمـد و سـوئيچ و کليـد
ماشين را از من گرفت و گفت  :می خواھيم بروﯾم پروﯾز را از مرز خارج کنيم .
من نااميدانه سوئيچ را به او دادم و بعد پروﯾز را در آغوش گرفتم و او را بوسيدم و بوﯾيدم  ،دﯾدم
که چشمانش از نگرانی موج می زند  ،او در آغوشم شروع به گرﯾه کرد  ،من ھم گرﯾه کردم و
گفت  :شاپور ! ما رفتيم  ،اما خدا می داند که چه خواھد شد  ....گفتم  :بـه خـدا توکـل کـن ،
من نيز در آتش دلشوره می سوختم ولی چاره ای نبود  ،باﯾد اطمينان می کردﯾم !
دو روز بعد اﯾرج آمد و گفت  :بچه ھا ! پروﯾز از مرز گذشت  .من که ھمچنـان نگـران و مشـوش
بودم حرف او را باور نداشتم  ،با تحير و تعجـب تکـرار کـردم  :از مـرز گذشـت ! اﯾـرج فھميـد کـه
منظور من مرز جغرافياﯾی نيست  ،بلکه مرز بين دنيا و آخرت است .
رنگ چھره اش سرخ شد و با عصبانيت گفت  :ﯾعنی چه ؟ گفتم  :به ھمين راحتی ! گفت  :ما
او را بردﯾم فرودگاه و کسی ھم به پاسپورتش شک نکرد  ،بعد سوار ھواپيما شد و رفت و بعـد
برای اﯾن که اطمينان مرا جلب کند ادامه داد  :سازمان از تو ھم به خاطر جعل خـوب پاسـپورت
تشکر کرده است  .من در دل به تشکر آنھا خندﯾدم .
اﯾرج گفت  :حاال نوبت توست ! سازمان دو راه پيش روﯾت گذاشته است  ،راه اول اﯾن که مثـل
پروﯾز از مرز خارج شده و برای مبارزه به ظفار بروی و راه دوم اﯾـن کـه  ،چنـد نفـر از بچـه ھـای
مسلمان ھستند که ﯾک شاخه ای مجزا در سازمان درست کرده و باقی مانده اند تـو ھـم بـه
آنھا بيپوند  ،البته تو ھم آنھا را می شناسی !

شاخه مذھبی سازمان

)(١

در حالی کـه مـن ھمچنـان در اندﯾشـه راه سـوم ؟! بـودم  ،بـرای بررسـی راه دوم پيشـنھادی
سازمان از اﯾرج اسم رمزھا و عالمت ھای قرار شاخه مذھبی را گرفتم  .از طرﯾق اﯾرج با ﯾکـی
از آنھا در حوالی چھارراه لشکر قرار گذاشتيم .
____________________________
 .١مجاھدﯾن مارکسيست می خواستند به ھر شکل ممکن ارتباطی بـا مسـلمانان گرفتـه و حتـی در صـورت امکـان
شاخه مذھبی در کنار سازمان اﯾجاد کنند  ،آنھا می گفتند  :با تشکيل شاخه مذھبی بـه دو ھـدف دسـت خـواھيم
ﯾافت  :ﯾکی اﯾن که به مردم ثابت خواھيم کرد که ما ضد مذھبی نيستيم دﯾگر اﯾن که ثابـت مـی کنـيم کـه پرولتارﯾـا
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
صادق و محسن طرﯾقت )که در فاصله سال ھای  ٥٠تا  ٥٣در زنـدان بودنـد( تشـکيل مـی دھنـد  .تـارﯾخ تشـکيل آن
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حدود دی ﯾا بھمن  ٥٤است  ،سازمان مجاھدﯾن )مارکسيست ھا( اسلحه و امکانات و ھمچنـين افـراد مسـلمان بـه
اﯾشان معرفی می کردند تا به اﯾن وسيله وابستگی آنھا را به خود تثبيت کنند  ) .جزوه مواضع گروھک ھا در زندان(

در سر قرار وقتی فرد عضو شاخه آمد  ،دﯾدم که دوست خودم فرھاد صفا

)(١

است  ،مـن او را

از قبل و از زندان قزل حصار می شناختم  .او در زندان فردی مسـلمان  ،متـدﯾن و منطقـی بـود
که ھيچ تندروی در کارھاﯾش دﯾده نمی شد .
________________________________
 .١فرھاد صفا بعد از ضربه سال  ٥٠و دستگير و به سه سال زندان محکوم شد  ،او پس از آزادی بـه فعاليـت خـود در
سازمان ادامه داد  ،وی پس از تغيير اﯾدئولوژی در سازمان  ،شاخه مذھبی سازمان را اﯾجاد و اعضای مذھبی را گرد
خود جمع کرد  ،جسد وی در روز نوزدھم اسفند ماه سـال  ٥٤در خيابـان دﯾـده شـد  ،مـرگ وی در ھالـه ای از ابھـام
است  ،نشرﯾه خبری شماره  ٢٣سازمان مجاھدﯾن به تارﯾخ  ٥٦/٣/٢٣در خصوص وی نوشت :
" انقالبی شھيد فرھاد صفا  ،در ﯾک روﯾاروﯾی با مأموران ساواک و کميته پس از آن که داخـل ﯾـک خيابـان بـن بسـت
)احتماال ً خيابان ترجمان( می شود برای اﯾن که زنده به دست مأموران رژﯾم گرفتار نياﯾد  ،دست به خودکشـی زده و
به شھادت می رسد  ،انقالبی شھيد فرھاد صفا از رفقای سابق سازمان ما بـود کـه پـس از آزادی از زنـدان و تحـول
اﯾدئولوژﯾک سازمان در ﯾک گروه انقالبی مذھبی به فعاليت مبارزاتی خود ادامه می داد " ....

فرھاد نزدﯾک آمد و گفت  :احمد توﯾی ! بعد ھمدﯾگر را در آغوش کشيدﯾم و کمی بـا ھـم قـدم
زده و خوش و بش کردﯾم  .فرھاد گفت  :احمد ! مـا بـا اﯾـن اعالميـه )تغييـر اﯾـدئولوژﯾک( ضـربه
خوردﯾم  ،ھمه از اﯾنھا )سازمان( و ھم از مسلمان ھا  ،زﯾرا با اﯾن وصف دﯾگر آنھا بـه مـا کمـک
نخواھند کرد  ،ولی ما باﯾد خودمان را حفظ کنيم  ،االن مـن  ،محسـن طرﯾقـت و محمـد اکبـری
قبــول کــرده اﯾــم کــه شــاخه مــذھبی را حفــظ کنــيم  ،البتــه مســئول تــيم مــا ﯾــک دختــر خــانم
مارکسيست است !
من درﯾافتم که سازمان چه بالﯾی دارد سر آنھا می آورد  ،برای چند نفر جوان مسلمان مجرد ،
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 .
فرھاد گفت  .... " :راھی است که آمده اﯾم و توش مانده اﯾم  ،اگر تو به مـا بپيونـدی وضـعمان
بھتر می شود و شاﯾد فرجی ھم بشود  " ...گفتم  :نه فرھاد  ،مـن فـی البداھـه نمـی تـوانم
تصميم بگيرم باﯾد فکر کـنم  ،بعـد جـواب مـی دھـم  .بـراﯾم وضـعيت آنھـا بـه وﯾـژه بـا آن دختـر
مارکسيست مطلوب نبود .
سازمان که قبال ً آقاﯾان و خانم ھا را در خانه ھای تيمی از ھم جدا کرده بود  ،اکنون در روند نـو
و سياست جدﯾد آنھـا را مخـتلط مـی کـرد  ،بـا اﯾـن شـيوه نـوعی اشـتغال ذھنـی و اسـتحاله
تدرﯾجی فکری را محقق می ساخت .
ما روزھای آخر در خانه تيمی گرگان مستقر بودﯾم  ،ﯾـک روز صـبح کـه ورزش مـی کـردﯾم اﯾـرج
گفت  :شاپورزاده تو ھم بيا ورزش کن ! من تعجب کردم  .با عصـبانيت گفـتم  :ﯾعنـی چـه ؟....
برای چه ؟ اﯾرج با موضعی مالﯾم گفت  :شاپور! چرا عصـبانی مـی شـوی ؟ مـا دﯾگـر خـواھر و
برادرﯾم ! با خشم گفتم  :امکان ندارد ! فاطمه ھم اظھار عالقه ای نکرد  .ولی واقعـاً در برخـی
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خانه ھای تيمی شئون اسالمی رعاﯾت نمی شد و دخترھا و پسـرھا نـامحرم بـا ھـم زنـدگی
می کردند .
حال برای استحاله فکری و عبور از اﯾن بحران  ،می خواستند برای چند جوان مسلمان مجرد ،
از ھمين ترفند استفاده کنند  ،می دانستم که وجود ﯾک دختر مجـرد جـوان و زﯾبـا آن ھـم بـی
حجاب و مارکسيست باالخره بنيـان فکـری افـراد پيرامـون خـود را در ھـم مـی رﯾـزد  .از اﯾـن رو
تصميم گرفتم که به گروه فرھاد ھم نپيوندم  ،ولی قصد کردم تا حد امکان ھر نوعی کمکی که
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
جلسات بحث زﯾادی داشتم  ،ارتباط با او زمينه بروز حوادثی بود .

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 .
روزی دل به تنگی غروب داده بودم و در افکار مختلف غوطه می خوردم که به ناگاه ﯾاد دوسـت
و ﯾار قدﯾمی ام شھيد محمد صادق اسالمی افتادم  ،بر آن شدم که فردا به سراغش بروم  ،او
ھمچنان مدﯾر عامل شرکت لعاب قائم بود و در بازار نيز دفتری داشت .
بازار را برای دﯾدن او انتخاب کرده و به سراغش رفتم  ،شھيد اسالمی به گرمی مرا بـه حضـور
پذﯾرفت  ،پس از مصافحه و احوالپرسی  ،جزوه تغيير مواضع اﯾـدئولوژﯾک را روی ميـز گذاشـتم و
گفتم  :اﯾنھا )سازمان( مارکسيست شده اند .
گفت  :من باورم نمی شود  .گفتم  :ولی اﯾن واقعيت دارد  .او از شـھادت شـرﯾف واقفـی خبـر
داشت ولی از تغيير مواضع بی اطالع بود  ،گفت  :ما چيزھاﯾی شنيدﯾم  ،ولی فکر می کـردﯾم
که شاﯾعه ساواک باشد  .گفتم  :نه شاﯾعه نيست  ،عين حقيقـت اسـت  ،مـن در داخـل آنھـا
ھستم و خبر دارم  ،اگر مرا به عنوان ﯾک دوست قبول داری حرفم را قبول کن .
سپس وقاﯾع و رخدادھای چند ماھه اخيـر بـه وﯾـژه مالقـات و گفتگـو بـا محمـد تقـی شـھرام و
حبيب را برای او شرح دادم  ،ھمچنين جستارھاﯾی نيز از بالتکليفـی و سـردرگمی بچـه ھـای
مسلمان گفتم  ،او با شک و تردﯾد به من می نگرﯾست و در پاﯾان ھم گفـت  :احمـد ! بـه مـن
چند روز فرصت بده  .بعد شماره تلفنی به من داد و گفت که با من در تماس باش .
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 .
گفت  :احمد ! آقا سيد علی
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ھـم مسـئله ای را کـه گفتـی تأﯾيـد کـرد  ،وقتـی جـزوه تغييـر

مواضع را به او دادم گفت که قبال ً به دستم رسيده است  .گفـتم  :خـب الحمـدﷲ کـه باورتـان
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شد من راست می گوﯾم  .گفت  :بلـه  ،اﯾنھـا خودشـان اﯾـن جـزوات را پخـش مـی کننـد  ،نـه
ساواک .
________________________
 .١آﯾت ﷲ سيد علی خامنه ای  ،وی در ميان دوستان آقا سيد علی ناميده می شد .

گفتم  :حاج آقا ! من در بد دامی افتاده ام  ،اﯾن روزھا ﯾا مـرا مـی کشـند  ،ﯾـا در صـحنه ای بـا
ساواک درگير می کنند  ،من حس می کنم که اتفاق نـاجوری در شـرف وقـوع اسـت  ،خيانـت
اﯾنھا محرز است  .گفت  :چه می خواھی بکنی ؟ گفتم  :قصد ندارم با آنھا ادامه دھـم  ،جـدا
می شوم  ،حتی اگر کشته شوم  .االن به دنبال خانه ای ھستم تا اجاره کـنم  ،بـا اﯾـن کـه از
نظر مالی وضعم خيلی بد است  .گفت  :امام ھيچ گونه کمکی به گروه ھا نمـی کنـد  ،در دل
تيزبينی و فراست حضرت امام )ره( را تحسين کردم .
ھنگام خداحافظی گفتم  :اگر دﯾگر ما را ندﯾدی حالل کن  ،دﯾدار ما به قيامت  .گفت  :بـه خـدا
توکل کن  ،ده روز دﯾگر باز تماس بگير  .سرگشته و گم گشته در وادی حيرت اﯾن چنـد روز ھـم
از پی ھم گذشت  ،فشار و سختی مضاعف شده بود .
ده روز بعد مجدداً با شھيد اسالمی تماس گرفتم و به دﯾدارش رفتم  ،در حالی که بـه زمـين و
زمان ھمه چيز و ھمس کس بدبين بـودم  ،او گفـت  :احمـد ! راسـتش را بگـو تـو واقعـاً از آنھـا
برﯾــدی ؟ گفــتم  :معلــوم اســت کــه برﯾــده ام وگرنــه اﯾنجــا نمــی آمــدم و خــودم را بــه خــاطر
نمی انداختم .
گفت  :کلکی که در کار نيست ؟ گفتم  :حاجی اﯾن چه حرفيـه ؟! خـدا شـاھد اسـت کـه مـن
ھمه چيزم را از دست داده ام  ،ارزشی ندارد که بخواھم سر دوستانم کاله بگذارم  ،االن ھـم
براﯾم مھم نيست  ،که حتی جانم را از دست بدھم  .بعد از او درخواسـت کـردم کـه فقـط مـرا
راھنماﯾی و کمک کنيد که کجا بروم و چه کار کنم  ،االن ھمه راه ھا به روﯾم بسته است .
گفت  :ﯾک مقدار ارتباطت را با مـا بيشـتر کـن  ،بـرو بـرای خـودت خانـه ای اجـاره کـن  .گفـت:
پولش ؟ گفت  :ھر چه خواستی من می دھم  ،با آقاﯾان )ھيئت ھای مؤتلفه( صحبت کرده ام
و آنھا تو را پذﯾرفته اند  ،احمد الزم است که تو خودت را زنده نگه داری  ،ھر کمکی از دست ما
برآﯾد درﯾغ نمی کنيم و امکانات در اختيارت می گذارﯾم .
اﯾن جمالت چون نورھای رحمت بـر پيکـر خسـته و رنجـورم مـی تابيـد و بـه آن گرمـی و حيـات
مــی بخشــيد  ،احســاس کــردم روزنــه ای از اميــد در دلــم اﯾجــاد شــده اســت  ،وقتــی از دفتــر
حاج آقا بيرون آمدم نفس عميـق و بلنـدی کشـيدم  ،احسـاس مـی کـردم کـه روی ابرھـا گـام
بر می دارم .
جســتجوی خــود را بــرای ﯾــافتن خانــه آغــار کــردم  ،ســرانجام خانــه ای در حــوالی بازارچــه
معزالسلطان ﯾافته و اجاره کردم  ،به صاحبخانه گفتم که در کارخانه ميخ سازی کار می کـنم و
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 پيگيری سفارش ھا و توصيه ھای شھيد اسالمی بود  ،برای اﯾن که سازمان به گفتـه ھـاﯾم
شک نکند  ،حاج آقا اسالمی در پاﯾـان ھـر ھفتـه مبلغـی پـول بـه مـن مـی داد کـه آنھـا را بـه
سازمان برده و می گفتم که حقوق اﯾن ھفته ام می باشد  .با کمـک شـھيد اسـالمی ودﯾعـه
اجاره خانه را پرداختم  ،اسباب اثاثيه دست دومی نيز برای آنجا خرﯾدم .

جداﯾی از سازمان
سازمان پس از نااميدی از من به فکر چاره ای دﯾگر افتاد  ،در اواﯾل آبان ماه سال  ، ٥٤ھنگامی
که ھنوز در خانه خيابان گرگان ساکن بودﯾم  ،روزی خانمم برای خرﯾد بيرون رفت  ،مدتی طـول
کشــيد تــا برگــردد  ،وقتــی آمــد گفــت کــه در نــانواﯾی بــا جــوان حــدوداً  ٢٣ســاله از بچــه ھــای
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 ،
احتمال می داد که جوان رد وی را گرفته باشد .
اﯾرج گفت که احتمال دارد او موضوع را به کالنتری ﯾا ساواک گزارش دھد  ،باﯾد سرﯾع دست به
کار شد و اﯾنجا را تخليه کرد  ،او گفت  :ھمشيره )شاپورزاده( که جا دارد  ،من ھم که جا دارم
 ،خسرو ! تو ھم برو به آن خانه تيمی که با آن ارتباط داری  ....من متوجه شـدم کـه او تکليـف
ھمه را مشخص کرد جز من  ،پرسيدم  :من چه کار کنم ؟ گفت  :شاپور تو ھمـين جـا بمـان ،
اميدوارم که اتفاقی نيفتد  ،باش تا ببينيم چه می شود !! من کامال ً منظور او را درﯾـافتم  ،اﯾـرج
اميدوار بود که من در اﯾنجا بمانم و به دست ساواک بيفتم و به اﯾن طرﯾق مسئله من ھم برای
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
حالت گنگی و منگی گذشت  ،سکوت خانه را فرا گرفت  ،ناگھان به خود آمدم  ،وسـاﯾل مـورد
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 ،
نه از سرنوشت خودم بلکه از آﯾنده فاطمه و فرزندانم  ،راه می رفـتم و اشـک مـی رﯾخـتم و بـا
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
حوالی معزالسلطان اجاره کرده بـودم  ،طاقـت نيـاورده و بيـرون زدم  ،در کوچـه و خيابـان ھـای
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
من با فاطمه فرتوک زاده در مھر ماه سال  ١٣٥٢پيوند زناشوﯾی بستم  ،تا ﯾـار و پشـتيبان ھـم
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
بسيار صبور و ھيچ وقت زبان به گالﯾه نگشود .
ھنگامی که من به سازمان به اصطالح 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
عطفی بود  .در اﯾن زمان به استعدادھاﯾش در کارھای تشکيالتی پی برد  ،در ﯾافتن خانه ھای
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 اسـتقالل فکـری و شخصـيتی
فاطمه و نيز تئوری عدم وابستگی زن به شوھر  ،با دالﯾل واھی پوﯾاﯾی در مبارزه و ادامـه راه ،
حتی در صورت از بين رفتن ھمسر  ،سعی می کردند تا ما را نسبت به ھم بيگانه کنند .
نظرﯾه بيگانه سازی پس از اعالم علنی تغيير اﯾدئولوژﯾک شدت گرفت  ،سازمان که مخالفـت و
رودرروﯾی مرا نسبت به خود احتمال می داد  ،شـروع بـه اﯾجـاد شخصـيت سـازی کـاذب بـرای
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
می شد  ،روزھاﯾی که او در گرداب فتنه سازمان غوطه ور بود و من می خواستم نجات غرﯾـق
باشم  ،نمی پذﯾرفت .
در واپسين روزھاﯾی که نفس ھای من به شماره افتاده بود و در باﯾکوت اطالعـاتی و ارتبـاطی
قرار داشتم  ،ھرگاه که فرصتی دست می داد با فاطمه زمزمه ھا و مشورت ھاﯾی می کردم و
او نظرﯾات مرا می شنيد و ابراز ھمفکری و ﯾک رأﯾی می کرد  ،ولی کافی بود شبی از من دور
شود تا نظرﯾاتش کامال ً متضاد و متناقض نظر من شود .
فاطمه می گفت  :احمد تو ھم فکر کن ! باالخره راھی اسـت کـه آمـده اﯾـم و برگشـتی در آن
نيست  ،باﯾد مبارزه را تا آخرش رفت  ،حاال چه جوری و چطوری مھم نيست  ،مھم اﯾـن اسـت
که با استکبار و امپرﯾاليسم مبارزه کنيم .
و من جواب می گفتم  :آخر فاطمه ! اگر پای اسالم در ميـان نباشـد  ،چـه مرضـی دارم کـه بـا
امپرﯾاليسم بجنگم  ،اﯾن اسالم است که مبارزه با استعمار  ،استکبار و استثمار را براﯾم تکليف
کرده است  ،وقتی آدم دﯾن نداشته باشد فـرق نمـی کنـد کـه چـه ﯾـوغ حکـومتی بـر گـردنش
باشد .
و او می گفت  :اﯾنھا می گوﯾند برای آزادی خلق از ﯾوغ امپرﯾاليسم مبارزه می کنند و دنبال اﯾن
ھستند که کارگرھا را از زﯾر استثمار بيرون بکشند و طبقه اشتراکی و برابـر اﯾجـاد کننـد  ،آنھـا
معتقدند که روزی تمام دنيا و جھان کـارگری خواھـد شـد و بعـد قيـام کـارگری ھمـه جـا را فـرا
می گيرد .
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و من جواب می گفتم  :فاطمه جان ! اﯾن اسالم است که اولين دفاع را از کـارگر کـرده و ارزش
واالﯾی به او داده  ،آنھا از اﯾن قضيه برای فرﯾب من و تو استفاده می کنند و به چيزی جز قدرت
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
رعاﯾت می کرد و بر تمام تکاليف شرعيش استوار بود  ،ولی سـازمان بـه شـدت روی چـارچوب
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
مشی و منش سازمان می دانست  ،سازمان برای آنھا جـا انداختـه بـود کـه ھـر جـا برونـد در
معرض تھدﯾد ساواک ھستند و بدون پوشش امنيتی سازمان و بيش از  ٢٤ساعت نمی توانند
دوام بياورنــد  ،از اﯾــن رو بيشــتر بچــه ھــای مــذھبی بــه وﯾــژه زنــان احســاس تنھــاﯾی شــدﯾدی
می کردند .
فاطمه نيز راھی را رفت که من از اول از آن می ترسيدم  ،او به نقطه ای رسـيده بـود کـه فکـر
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 .
او ﯾــک بــار بــه دﯾــدن مــادرش رفتــه بــود  ،مــادرش مــی گوﯾــد  :شــنيده ام کــه از احمــد جــدا و
مارکسيست شده ای  .فاطمه جواب می دھد  :مادر من اعتقاد خودم را دارم  ،ولی به خـاطر
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
کرده و جلو آنھا را می گيرد و می گوﯾد که کشتن احمد بـرای شـما ھـيچ سـودی نـدارد  ،چـه
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
پس از جداﯾی از سازمان و انتقال اسباب و اثاثيه ام به خانه خيابان معزالسلطان  ،ھمـين طـور
که بی ھدف در خيابان ھای قدم می زدم  ،تصميم گرفتم به نزد شھيد اسالمی بروم  ،پس از
سالم و عيک شرح ماوقع  ،فعاليت ھا و مالقاتھای چند روز گذشته ام را به حـاج آقـا اسـالمی
گزارش دادم .
از عمل سازم ان نسبت به جدا سازی من و ھمسرم اظھار تألم و تأسف کردم  ،حاج آقا گفت:
بچه ھای اعضای ھيئت مؤتلفه به من گفته اند احمد را درﯾابيـد  ،از اﯾـن رو تـو فـردا سـاعت ٩
صبح با اﯾن شماره تلفن به حاج محسن رفيقدوست

)(١
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زنـگ بـزن و بگـو حـاج صـادق گفتـه آن

بارھا را که کنار گذاشتی من بياﯾم و ببرم  ،بعد او بـه تـو مـی گوﯾـد کـه چـه کـار کنـی  ،بـرو و
خيالت راحت باشد .
__________________________
 .١آقای محسن رفيقدوست در خاطرات خود بيان می کند  .... :من از چھار کانال با مجاھدﯾن ارتبـاط داشـتم  ،ﯾکـی
مرحوم اندرزگو بود و ﯾکی دﯾگر آقای احمد احمد  ،کانـال سـوم مرحـوم رجـاﯾی و کانـال چھـارم مرحـوم مجيـد شـرﯾف
واقفی  .او در درگيری ھای قبل از انقالب مجروح و دستگير شـد و مـدت ھـا در زنـدان بـود  ،االن ھـم بـدن خسـته و
کوفته ای دارد  ،ولی الحمدﷲ در قيد حيات است .
) آرشيو واحد تارﯾخی شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی (
محسن رفيقدوست در سال  ١٣١٩در خانواده ای مذھبی و از نظر مالی متوسط در جنوب شـھر تھـران بـه دنياآمـد ،
پس از طی دوره تحصيالت ابتداﯾی وارد دبيرستان بھبھانی شد  ،ولی در سال دوم دبيرستان به دليـل فعاليـت ھـای
سياسی از مدرسه اخراج شد  ،در نتيجه به کار آزاد نزد پدر مشغول گشت و به صورت شبانه و متفرقه تحصيل خود
را پی گرفت  ،تا اﯾن که در سال  ١٣٣٦توانسـت دﯾـپلم خـود را در رشـته رﯾـاض بگيـرد  ،او از کـودکی را شـھيد نـواب
صفوی و شھيد عبدالحسـين واحـدی از فـداﯾيان اسـالم آشـنا شـد و در برخـی جلسـات سـخنرانی اﯾشـان شـرکت
می کرد .
با تأسيس نھضت آزادی در سال  ١٣٣٩به ھمکاری با آنھا مبادرت ميکند و بعد در اﯾجاد ھيئت ھـای مؤتلفـه بـا سـاﯾر
برادران ھمفکر خود مشارکت کرده و در شاخه نظامی ھيئـت بـا مرحـوم انـدرزگو ھمکـاری مـی کنـد  ،بـر اثـر ھمـين
ارتبــاط و ھمکــاری در ســال  ٥٥دســتگير و زنــدانی شــد و در ســال  ٥٧آزاد شــد  .او در راھپيمــاﯾی ھــای تاســوعا و
عاشورای سال  ٥٧نقش مؤثری داشت  ،سـپس مسـئوليت تـدارکات و امنيـت کميتـه اسـتقبال از امـام را بـه عھـده
داشت  ،ضمناً وی راننده ماشين بليزر حامل امام از فرودگاه تھران بود  ،وی پس از پيروزی انقالب اسـالمی مسـئول
تدارکات سپاه  ،وزﯾر سپاه  ،رئيس بنياد تعاون سپاه و رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان بود .

فردای آن روز رأس ساعت مقرر با شماره مورد نظر تماس گرفتم و پيام حاج صـادق را بـه حـاج
محسن گفتم  .آقای رفيقدوست پرسيد  :االن کجاﯾی ؟ گفتم  :زﯾاد دور نيستم  ،گفـت  :مـی
توانی ساعت  ١٠بياﯾی ؟ گفتم  :بله .
با اﯾن که ساعت  ١٠صبح بود ولی سر او خيلی شلوغ بود  ،من به پستوﯾی کـه در تـه مغـازه
نشانم داده بود رفتم  ،آنجا محل استراحت کارگران و رانندگان بود  .وقتی که آقای رفيقدوست
از کار فارغ شد و آمد  ،جرﯾان تغيير اﯾدئولوژی سازمان و موضع و مخالفت ھای خـودم را بـا اﯾـن
انحراف برای او شرح دادم  ،او نيز شماره ای به من داد و گفت  :در ساعت  ٩صبح فردا با حاج
علی حيدری

)(١

تماس بگير و بگو که برای خرﯾد جزﯾی شما را معرفی کرده اند .

__________________________
 .١علی اکبر حيدری معروف به علی سبزی فـروش در سـال  ١٣١٦در خـانواده ای کشـاورز و متـدﯾن در محلـه دوالب
تھران متولد شد  ،او تحصيالت 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
مھدﯾه تھران به آن شدت بخشيد و در سخنرانی ھای شھيد آﯾت ﷲ سعيدی حاضر می شد .
او عضو ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی بود و در شکل دھی راھپيماﯾی ھای روز عاشورا و قيام  ١٥خـرداد حضـور جـدی
داشت  ،وی در گرفتن امضا از علما و مراجع تقليد مبنی بر تأﯾيد مرجعيت حضرت امام )ره( با دﯾگر دوسـتانش تـالش
زﯾادی کرد  ،او پس از ترور حسنعلی منصور ھمچون ساﯾر دوستان خـود در مؤتلفـه دسـتگير و روانـه زنـدان شـد و تـا
سال  ٤٦در زندان به سر برد  ،در سال  ١٣٥٥در پی دستگيری آقای رفيقدوست او ھم دستگير شد و در اواﯾل سال
 ١٣٥٧آزاد شد .

١٩٦

من نيز به توصيه و راھنماﯾی ھای اﯾن دوستان مـو بـه مـو عمـل کـردم  ،وقتـی بـا حـاج علـی
حيدری )سبزی فروش( تماس گـرفتم  ،گفـتم  :حـاج محسـن رفيقدوسـت بـرای خرﯾـد جزئـی
پرتقال شما را معرفی کرده است  .گفت  :چند جعبه می خواھی ؟ گفتم  :پنج جعبه  ،گفت :
فردا ساعت  ١١بيا بردار و ببر .
اﯾن برو بياھا آن زمان خسته کننده بود  ،ولی شراﯾط پليسی و خفقـان آن روزھـا چنـين تـدابير
امنيتی را می طلبيد  .در موعد مقرر به نزد حـاج علـی رفـتم و بـرای او ھـم شـرح آنچـه را کـه
گذشته بود دادم .
حاج علی گفت دﯾگر ارتباطت را با حاج محسن قطع کن و با من قرار بگذار  ،ھر وقت ھـم زنـگ
می زنی بگو که ميوه می خواھی  ،او سپس شماره تلفن منزل را عالوه بر حجره اش به مـن
داد  ،به اﯾن ترتيب چندﯾن مرتبـه و در روزھـای آتـی بـا او قـرار وعـده گذاشـته و ضـمن مالقـات
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
دﯾگری آشناﯾت کنم  ،با ھم به ساختمانی واقع در خيابـان غيـاثی رفتـيم  ،سـاختمان از خانـه
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 .
حاج علی در گوشه حياط پله ھای زﯾر زمينی را نشانم داد و گفت باﯾد بروﯾم آنجـا  ،ھمـه چيـز
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  ،سـالم گفتـيم و او بلنـد
شد و جواب سالم داد و مصافحه و معانقه کرد .
حاج علی گفت  :اﯾن ھمان احمد است و آن فرد گفت  :احمد من تو را می شناسم  ،تـو ھـم
مرا می شناسی ؟ گفتم  :حاج آقا چھـره تـان بـراﯾم آشناسـت  ،ولـی بـه ﯾـاد نـدارم کـه کجـا
دﯾدمتان  ،گفت  :اگر ھـم دﯾـده بـودی نمـی شـناختی  ،چـرا کـه مـن مدتھاسـت مخفـی ام ،
اندرزگو شنيده ای ؟
من ﯾک دفعه لب از لبم شکفت  ،بـا خوشـحالی زاﯾـد الوصـفی گفـتم  :حـاج آقـا تـوﯾی ؟! بعـد
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
ﯾافت

(١) .

_________________________
 .١آقای علی حيدری در خاطرات خود می گوﯾد  ... :آقای احمد از دوسـتان و مـورد تأﯾيـد مـا بودنـد  ،قـبال ً بـه شـھيد
اندرزگو گفته بودم که می خواھم آقای احمد احمد را به شما معرفی کنم  ،گفت  :بگذار چنـد روزی بگـذرد  .انـدرزگو
چند روزی به قم رفت  ،وقتی بازگشت دوباره به او گفتم اجاره بدھيد که بگوﯾم آقای احمد بياﯾد  ،گفت  :نه بگو فردا
بياﯾد  .فردا بھت زنگ می زنم که چه ساعتی و کجا بياﯾد .
بعد من احمد را به خانه پـدرم در انتھـای خيابـان غيـاثی آوردم  ،اتفاقـاً آن روز در منـزل بـه خـاطر فـوت ﯾکـی از اقـوام
مجلس ختمی برپا بود  ،او را بردم پيش آقای اندرزگو در زﯾر زمين خانه  ،اندرزگو زﯾر کرسی نشسـته بـود  ،آنھـا را بـا
ھم آشنا کردم .

)آرشيو واحد تارﯾخ شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی(

١٩٧

در ھمان جلسه اول وقاﯾع خيانت باری را که از سرم گذشته بود شرح دادم  ،از نحوه برخـورد و
کالم او درﯾافتم که وی مطلع تر از من است  ،به حاج آقا گفتم که اکنون مـن کـامال ً از سـازمان
به صورت تشکيالتی جدا شده ام و در معـرض تھدﯾـد سـازمان و سـاواک ھسـتم  ،ھـر لحظـه
امکان درگيری و ﯾا ترور من وجود دارد .
شھيد اندرزگو گفت  :احمد ! نگران نباش  ،با خدا باش  ،به خدا توکل کـن  ،آقـا )حضـرت امـام
خمينی( خودش به اﯾن مسائل اشراف دارد  .گفتم  :حاج آقا اﯾن کره خری اسـت کـه خودمـان
روی بام برده اﯾم  ،حاال که خر شده است  ،نمـی دانـيم چطـور پـاﯾين بيـاورﯾم  ،اﯾنھـا مارھـای
خوش خط و خالی ھستند که خودمان در آستين پرورش داده اﯾم .
حاج آقا پرسيد  :االن ھيچ ارتباطی با سازمان نداری ؟ گفتم  :بـا ھمـاھنگی و اطـالع بچـه ھـا
)اسالمی  ،رفيقدوست و حيدری( ھنوز با محسن طرﯾقت قرارھا  ،بحث ھا و ارتباطاتی دارم و
ﯾک سری اخبار را از او کسب می کنم  ،توضيح دادم که فرھاد صفا و محسـن طرﯾقـت شـاخه
مذھبی را تشکيل داده اند .
شھيد اندرزگو گفت  :مواظب باش  ،دﯾگر سر قرار نرو ! اگر اﯾن بار بروی تو را می زنند  ،به اﯾن
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 .
گفتم  :حاج آقا ! من االن به غير از دو کپسول سيانور ھيچ سالحی برای دفـاع از خـود نـدارم .
ﯾک دفعه شھيد اندرزگو کلتی را در آورد و مسلحش کرد  ،ناگھان با صدای چکيده شدن ماشه
من از جا جستم  ،حاج آقا گفت  :نترس بابا ! چيزی نشد  ،با خدا باش  ،من استخاره کرده ام
برای پذﯾرش تو  ،خوب بود  ،عاقبت به خيری دارد  ،پس دﯾگر نترس  ،غصه ھم نخـور  ،اتفـاقی
نمی افتد .
البته من نترسيده بودم  ،فقط به خاطر صدای ناگھانی به صورت طبيعی از جا پرﯾدم  ،ولی خب
ھمين واکنش موجب شد تا صحبت ھا و نکات جـالبی را از او بشـنوم  .شـھيد انـدرزگو اعتقـاد
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 .
اندرزگو در ھمان جلسه اول با اعتمادی که به من داشت سالح کلت کمری  ٧/٦٥را به ھمـراه
دو خشاب گلوله به من داد  ،تأکيد کردکـه حتـی االمکـان از درگيـری اجتنـاب کـنم و از اسـلحه
استفاده نکنم .
بعد از اﯾن جلسه من ارتباطات نزدﯾکی با شـھيد انـدرزگو پيـدا کـردم  ،ارتبـاط و قـرار مالقـات بـا
شھيد اندرزگو با ھمه فرق می کرد  ،نه نياز به ارتباط دائم ھشت ساعت ﯾکبار بود و نه نياز به
زدن عالمت سالمت  .او تعيين می کرد مثال ً ده روز دﯾگر در فالن ساعت در چه خيابانی باشـم
 ،او حتــی نقطــه خاصــی را در آن خيابــان مشــخص نمــی کــرد  ،ولــی مــی گفــت مــثال ً از ضــلع
شمالی وارد شو و از ضلع جنوبی خارج شو و دﯾگر کار به ھيچ چيز نداشته باش .
گاھی وقت ھا فکر می کردم او خلف وعده می کند و سر قرار نمی آﯾد  ،ولی چنـد روز بعـد او
در دﯾداری دﯾگر گزارش حضور لحظه به لحظه مرا در سر قرار می داد  .گاھی من به حاج علی
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حيدری زنگ می زدم و می گفتم که مقداری ميوه می خـواھم  ،او ھـم مـی گفـت کـه براﯾـت
کنار می گذارم  ،فالن ساعت بيا و ببر  .بـه اﯾـن ترتيـب مـن محـل و سـاعت قـرار و مالقـات بـا
اندرزگو را می گفتم .
برای دلخوشی ھم که شده  ،نشد ﯾکبار مـا شـھيد انـدرزگو را بـر سـر قـرار ببينـيم  ،ھميشـه
ھنگام رفتن ﯾا برگشتن از سر قرار ﯾا بين راه او را می دﯾدﯾم  ،به عنوان مثال ﯾک بار برای دﯾدن
او به خيابان گرگان )شھيد نامجو( رفتم و منتظر شدم  ،وقتی خبری از او نشـد برگشـتم و بـه
خيابان زرﯾن نعل آمدم  ،از کوچه پـس کوچـه ای مـی گذشـتم کـه ﯾکـی از پشـت سـر گفـت :
سالم عليکم  ،خودش بود  ،شھيد اندرزگو  ،فھميدم که او از سر قرار تا اﯾنجا مراقب مـن بـوده
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
تحت کنترل گرفته و می پاﯾيدند  ،بعد گزارشی را به شھيد اندرزگو می دادند  ،مثال ً می گفتند
فالنی آمد و  ٢٠دقيقه ھم منتظر شد و بعد از خيابان فالن راھش را کشيد و رفت .
اندرزگو با چنين تاکتيک ھاﯾی ساواک را سردر گم و ناراحت کرده بود  ،ھيچ وقت لو نمی رفـت
 ،گاھی ﯾک دستفروش و ﯾا حتی ﯾک گدای خيابان عامـل شـھيد انـدرزگو بـود  ،بـه نحـوی کـه
کسی تصور آن را در خيال ھم نداشت .
در آخرﯾن مالقات 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
من نگاه می کنند  ،گاھی که او سر قرار نمی آمد و از طرﯾق ھمين آشناﯾان خبـر سـالمت مـا
به او می رسيد .
شھيد اندرزگو
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ھر بار در شکل و شماﯾلی متفاوت از قبل ظاھر می شـد  ،او از لبـاس ھـای

متفاوت  ،از عرقچين گرفته تا شـاپو و از کـت و شـلوار و پـالتو تـا عبـا و عمامـه و لبـاس عربـی
استفاده می کرد  ،گاھی با رﯾش و گاھی بی رﯾش  ،گاھی با عينک و گاھی بی عينک و ....
ظاھر می شد .
_____________________________
 .١سيد علی اندرزگو در ماه مبـارک رمضـان سـال  ١٣١٦در خـانواده ای مـذھبی و در جنـوب شـھر تھـران چشـم بـه
جھان گشود  ،او پس از پاﯾان تحصيالت ابتداﯾی به دليل فقر خانوادگی و کمک به معيشت خانواده تحصـيالت را تـرک
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
پيوست و پس از اعدام انقالبی حسنعلی منصور برای ادامه تحصيل ابتدا به قم و بعد به نجف اشـرف رفـت  ،او پـس
از بازگشت از عراق مجدداً در حوزه علميه قم مشغول به تحصـيل شـد و از محضـر حضـرات آﯾـات مشـکينی و مکـارم
شيرازی بھره برد .
از آن جھت که تحت تعقيب ساواک بود خود را در قم بـه نـام شـيخ عبـاس تھرانـی معرفـی مـی کـرد  ،ولـی پـس از
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 ﷲ سيد علی اصغر ھاشمی آمد و تحصيالت خود را پی گرفت  ،او پس از چند صـباحی بـه
مشھد رفت و در حرﯾم رضوی رحل اقامت افکند و به اﯾن ترتيب توانست ترددھاﯾی نيز به کشور افغانستان بکند .
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انــدرزگو رد  ٢٧ســالگی ازدواج کــرد  ،ولــی پــس از مــدت کوتــاھی در زمــانی کــه بــه خــاطر تــرور منصــور متــواری بــود
ناخواسته تن به جداﯾی داد  ،بعدھا او با دختر آقای عزت ﷲ سيل سپور ازدواج مـی کنـد کـه ثمـره اﯾـن ازدواج چھـار
پسر است  .شھيد اندرزگو طی دوران مبارزه از طرﯾق شھيد محمد مفيـدی بـا سـازمان حـزب ﷲ و از طرﯾـق شـھيد
احمد رضاﯾی با سازمان مجاھدﯾن خلق ارتباط بر قرار کرد .
با علنی شدن مواضع التقـاطی و مارکسيسـتی سـازمان در سـال  ٥٤و در پـی بـه شـھادت رسـيدن مجيـد شـرﯾف
واقفی و مرتضی صمدﯾه لباف اسم اندرزگو نيز به خاطر حفظ مواضع اسالمی در ليست تصـفيه و تـرور سـازمان قـرار
گرفت  .اندرزگو سرانجام شناساﯾی شد و در شـب  ١٩مـاه مبـارک رمضـان ) دوم شـھرﯾور مـاه( سـال  ١٣٥٧توسـط
ساواک در خيابان اﯾران به شھادت رسيد  .برخی از نام ھای مستعار سيد علی عبارتنـد از  :شـيخ عبـاس تھرانـی ،
دکتر سيد حسين حسينی  ،ابوالقاسم واسعی  ،عبدالکرﯾم سپھرنيا  ،ابوالحسن نحوی  ،محمد حسـين جـوھرچی
 ،جوادی .

نجات ﯾک دوست
علی ميرزا جعفر عالف )پروﯾز( از اولين برگه ھای سوخته دفتر شوم سـازمان بـود  ،او نـه تنھـا
مقـام  ،موقعيـت  ،مـال و منـال خـود را در راه سـازمان از دسـت داد  ،بلکـه در تـداوم وسـاوس
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
اﯾجاد شخصيت کاذب تحت عناوﯾن واھی و مسئوليت ھای تھی و ميان خالی برای ھمسرم او
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 :
تو آدم دگمی ھستی  ،ما مثل تو چند تاﯾی دارﯾم  ،ﯾکی از اﯾن دگم ھا حتی ھشت سالزندان
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
اسالمی چند نفر به ھشت سال زندان محکوم شده بودند از جمله محمد حسن ابـن الرضـا و
ناصر نراقی  ،احتمال دادم که فرد مورد صحبت اﯾرج  ،مرحوم نراقی باشد .
تصميم گرفتم نزد او رفته و حقاﯾقی را که می دانم بازگو کنم  ،چند بار به منزل شـان مراجعـه
کردم از آنجا که ھمسرش مرا نمی شناخت و من ھم خود را معرفی نمی کردم  ،شاﯾد حدس
می زد که مأمور ساواک باشم  ،می گفت  :ناصر نيست .
سرانجام در ﯾکی از اﯾن دفعه ھا خود را معرفی کرده و گفتم که از دوستان آقا ناصر می باشم
 ،او رفت که اطالع دھد  ،دقاﯾقی بعد دﯾدم که مرحوم ناصر بـا عجلـه و پابرھنـه دم در آمـد  ،از
دﯾدن ﯾکدﯾگر خوشحال شده و ھمدﯾگر را به آغوش کشيدﯾم و دﯾده بوسی کردﯾم .
ناصر با اصرار مرا به داخل منزل برد  ،گفتم  :ناصر ! من از سازمان برﯾده ام و االن اگر گير بيفتم
مرا می کشند و نمی دانم که االن وضعيت تو چيست ؟ آﯾا به سازمان جذب شده ای ﯾـا نـه و
اگر شده ای آﯾا مرا لو خواھی داد ﯾا نه ؟ حرفی در دلم سنگينی می کـرد کـه آمـده ام بـه تـو
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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 .....
پس از اﯾن مقدمات  ،سرگذشت خود  ،فاطمه و فرزندانم را برای او شرح دادم  ،او بسيار متأثر
شد  ،وقتی تأثر کالمم را در او دﯾدم  ،گفتم  :ناصر ! گوﯾا تو ھم به سرنوشت مـن مبـتال شـده
ای ؟ پرسيد  :چطور ؟! گفتم  :اﯾرج درباره فردی که  ٨سال سابقه زندان دارد  ،صحبت کرد کته
خودش دگم و متعصب ولی زنش مترقی ! و روشنفکر ! است  ،من حدس می زنم که مقصـود
اﯾرج تو باشی .
ناصر چھره اش در ھم شد و رنگ از روﯾش پرﯾد و ناراحت شد  ،پس از کمی سکوت گفت  :بله
 ،من ھستم  ،بر پدرشان لعنت  ،احمـد ! مـرا ھـم دارنـد بـه سرنوشـت تـو مبـتال مـی کننـد ،
نمی دانم که چه باﯾد بکنم ؟
گفتم  :من به تو می گوﯾم که چکار کنی تا از اﯾن دام رھا شوی  ،سرﯾع از آنھا دسـت بکـش !
قاطعانه نگذار که زنت برود  .بنشين با او صحبت کن و ماجرای مرا ھم برای او تعرﯾـف کـن  .آن
روز من خيلی با ناصر حرف زدم و به او دلداری و اميد دادم .
چند بار دﯾگر به منـزل مرحـوم نراقـی رفـتم و بـا او ھمسـرش مفصـل صـحبت کـردم  ،فجـاﯾع و
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
زندگی شان از خطر سقوط نجات ﯾافت .
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 .١خانم مرﯾم مصلحت جو  ،ھمسر مرحوم ناصر نراقـی  ،در خـاطرات خـود مـی گوﯾـد  .... :اﯾشـان )ناصـر نراقـی( از
سال  ٤٤که من چھارده ساله بودم در خانه ما زندگی می کرد  ،ﯾعنی مسـتأجر بـود  ،در ھمـان سـال ھـم دسـتگير
شد و پدر من چند دفعه به مالقات او در زندان رفت  ،در سال  ٥٢که از زندان آزاد شد ما با ھم ازدواج کـردﯾم  ،بـرای
زندگی به نارمک )تھران( رفتيم  ،در آنجا ما از طرﯾق محسن طرﯾقت با سازمان مجاھدﯾن خلق ارتبـاط ﯾـافتيم  ،در آن
روزھا من روزی  ١٤ساعت کتاب می خواندم  ،کتاب ھـاﯾی چـون  :زردھـای سـرخ  ،پـاپيون  ،شـناخت و کتـاب ھـای
دکتر شرﯾعتی .
ما در خانه مان اعالميه ھای سازمان را تاﯾپ می کردﯾم  ،به سر قرارھا مـی رفتـيم و عالمـت سـالمت 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
دوم سال  ٥٤آقای احمد احمد زنگ منزل ما را زد  ،من او را نمی شناختم  ،او خودش را با نام مستعار احمـد اکبـری
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
که مرحوم ناصر از سر کار آمد گفتم امروز ﯾکی آمده بود و می گفت احمد اکبری است  ،ھمان شـب مـا کتـاب ھـا و
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
احمدآباد ماندﯾم  ،وقتی برگشتيم او دوباره آمد و گفت که احمد احمد ھستم  ،آقای احمدت در آن سـال ھـا زنـدگی
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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کشف ﯾک جناﯾت
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 .
از اﯾن رو سر ظھر به قھوه خانه ای که متعلق به مالک و در خيابان مازندران بود رفتم  ،مالک تا
مرا دﯾد  ،سالم و احوال پرسی گرمی کرد و گفت  :کجاﯾی آقای اکبری ! گفتم  :من خانواده ام
را بردم شھرستان  ،و بدون اﯾن که از من بپرسد ناھار خورده ام ﯾا نه  ،به شاگردش دستور داد
که ﯾک دﯾزی براﯾم بياورد .
بعد به من گفت  :ناھارت را بخور می آﯾم پيشت  .من مشغول خوردن آبگوشت شـدم و او بـه
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
 ،خواستم که پول دﯾزی را حساب کنم که نپذﯾرفت و گفت  :آقای اکبری اﯾن برادر خانمت اﯾـرج
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
از دست نمی دادند  ،به خاطر اﯾن که او بـه قضـيه مشـکوک نشـود گفـتم  :خـب مـی دادی ،
طوری نمی شد  ،غرﯾبه که نبود  ....گفت  :نه من پول را از خودت گـرفتم بـه خـودت ھـم مـی
دھم  ،االن ھم آماده است  ،برو از خانم بگير  ،ﯾکی دو تيکه زﯾلو و موکـت ھـم ھسـت آنھـا را
ھم بردار  .از لطف او تشکر کردم و خداحافظی کردم .
در خيابان گرگان کمی اطراف را بررسی کردم و بعد در خانه مورد نظر را زدم  ،زن صاحبخانه در
را باز کرد  ،سالم و عليک کرده و گفتم که آمده ام البـاقی وسـاﯾلم را ببـرم  ،او رفـت و  ٦ھـزار
تومان پول آورده و به من داد  ،کليد را انداخته و در را باز کردم و وارد اتاق شدم  ،موکت را جمع
کردم  ،چند کاغذ خطاطی شده توسط پروﯾز و ﯾک پاسپورت زﯾر موکت بود .
پاسپورت را باز کردم از آنچه که می دﯾدم به خود لرزﯾدم  ،جا خوردم  ،حرارت بـدنم بـاال رفـت ،
روی پاسپورت عکس پروﯾز بود  ،ھمان پاسپورتی که مـا بـرای پروﯾـز بـه دسـتور سـازمان جعـل
کردﯾم  ،شک و شبھه ام تبدﯾل به ﯾقين شد  ،فھميدم سنارﯾوی خروج پروﯾز از کشـور و تشـکر
سازمان از من به خاطر جعل خوب پاسپورت ! ھمه سـاختگی و بـرای فرﯾـب مـا بـوده اسـت و
درﯾافتم معنی از " مرز گذشت " چيست .
اطمينان ﯾافتم که پروﯾز را به قتل رسانده اند  ،پند چرک نوﯾس نامه به دستخط اﯾرج پيدا کـردم
که در آن گزارش ھاﯾی درباره تعصبات  ،مخالفت ھا  ،ارتجـاعی بـودن مـن خطـاب بـه سـازمان
نوشته شده بود  ،کاغذھا را جمع کرده و بعد به شھيد اسالمی دادم تا براﯾم نگه دارد .
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___________________________
 .١آقای احمد در ادامه خاطره خود گفت  :مـن پـس از پيـروزی انقـالب اسـالمی سـراغ کاغـذ پـاره ھـاﯾم را از شـھيد
اسالمی 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
و آب در بام خانه ما جمع شد و از سقف چکه کرد  ،با چوب و سيم گرفتگی راه ناودان را باز کردم  ،آمدم داخل حياط
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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با اطالع از کشته شدن پروﯾز

)(١

نفرت من از سازمان و روش ھای ماکيـاولی و انحرافـی شـان

دو چندان شد  ،فھميدم که خودم ھـم در معـرض تھدﯾـد ھسـتم و باﯾـد بيشـتر مراقـب خـود و
اطرافم باشم .
__________________________
 .١علی اصغر ميرزا جعفر عالف )خسرو( در مصـاحبه ای مطبوعـاتی دربـاره سرنوشـت بـرادرش علـی )پروﯾـز( چنـين
گفت  :او )علی( را بردند در خارج از کشور و زﯾر زجر و شکنجه کشتند  ،چون فقط ﯾـک چـرا گفتـه بـود و اﯾـن ﯾکـی از
صدھا به اصطالح 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
خارج رفته اند تماس گرفـت  ،او در آنجـا خيلـی زود متوجـه شـد کـه اﯾنھـا نـه تنھـا مسـلمان نيسـتند  ،بلکـه کـافر و
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
) روزنامه کيھان (٥٧/٢/٧ ،

شکنجه از ميان رفت .

اعالن جنگ با سازمان
مدتی بود که از فاطمه و مرﯾم دخترم خبری نداشتم  ،محسن طرﯾقت که با من در ارتبـاط بـود
در روزھای قبل خبرھاﯾی از سالمت آنھا می آورد  ،ولی مدتی بود که از آنھا ھيچ خبری نمـی
داد  ،روزی از او خواستم که زمينه مالقات 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
برگرداند  ،چرا که خيلی نگران دخترم و سرنوشتش بودم .
محسن پذﯾرفت که اﯾن کار را انجام دھد  ،در قرار بعدی او گفت که شاپورزاده )فاطمه( پذﯾرفته
که پس فردا در آخرﯾن محل قرار )خيابان گرگان( به دﯾدنت بياﯾد  ،من از شنيدن اﯾن خبر خيلـی
خوشحال شدم و برای آن لحظه شماری کردم .
وقت موعود فرا رسيد  ،مـن بـه محـل مـورد نظـر رفـتم و بـه انتظـار ھمسـرم مانـدم  ،دقـاﯾقی
گذشت و خبری از او نشد  ،ھر چه انتظـار کشـيدم او نيامـد کـه نيامـد  ،پـس از گذشـت چنـد
ساعت نااميدانه بازگشتم .
در دﯾدار دﯾگری که با شھيد اندرزگو داشتم موضوع را به اطالعش رساندم و پرسيدم  :حاج آقا!
آﯾا من ولی دم بچه خودم ھستم ﯾا نه ؟ من بچه ام را می خواھم ! گفت  :چطوری ؟ چه کـار
می توانی بکنی ؟ گفتم  :می خواھم به آنھا ضرب االجل بدھم که اگر تا ﯾک ھفته دﯾگر مـرﯾم
را بر نگردانند  ،با آنھا مسلحانه برخورد خواھم کرد  ،اگر ھر ﯾک از آنھا را در خيابان ببينم با تيـر
خواھم زد  ،حاج آقا مرا از اﯾن کار منع نکرد  ،البته تأﯾيد ھم نکرد و تنھا سکوت کرد .
روز بعد که طرﯾقت را دﯾدم گفتم  :چرا زنم نيامد ؟ گفت  :او عاقل و بالغ است  ،خودش نيامد ،
گفتم  :محسن ! به سازمان بگو از امروز تا ﯾک ھفته دﯾگـر فرصـت دارنـد کـه دختـرم را بـه مـن
برگردانند  ،در غير اﯾن صورت ھر ﯾک از آنھا را در ھر جا ببينم خواھم زد و آنھـا ھـم ھـر جـا مـرا
دﯾدند بزنند .
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برو به به آنھا اعالن 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
 ،از اﯾن رو قيافه او خيلی درھم و نگران شد .
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
وابستگی خاصی است که من آن روزھا کامال ً آن را لمس و حس می کردم .
روزھــا از پــی ھــم گذشــت و خبــری از رھــاﯾی مــرﯾم نشــد  ،خــود را آمــاده کــردم تــا از فــردا در
مکان ھاﯾی که آشناﯾی دارم حاضر شده و با آنھا بجنگم  ،بـرای اﯾـن کـه احتمـال مـی دادم در
درگيری ھا خود نيز کشته شوم به منزل مادر زنم زنگ زدم تـا در لحظـات آخـر خبـری از احـوال
دخترم زھرا که پيش آنھا بود بگيرم .
گوشی را مادر زنم برداشت  ،صداﯾش گرفته و محزون بـود  ،پـس از سـالم و احـوال پرسـی او
پرسيد  :فاطمـه چطـور اسـت ؟ گفـتم  :الحمـدﷲ خـوب اسـت  ،سـالم مـی رسـاند  ،دوبـاره
پرسيد  :مرﯾم چطور است ؟ گفتم  :او ھم خوب است می خواسـتم بيـارمش پـيش شـما ....
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
حوالی باجه تلفن قدم زدم و بعد دوباره تماس گرفتم  ،باز ھم مـادر زنـم گوشـی را برداشـت ،
پرسيدم  :مادر چه شده ؟ چرا گرﯾه مـی کنـی ؟ او کـه ھمچنـان محـزون و گرفتـه بـود گفـت :
احمد آقا ! ھمان موقع که تو به من می گفتی فاطمه خوب است و مرﯾم را می خواھم بيـاورم
پيشت  ،مرﯾم اﯾنجا جفت پاھای مرا محکم بغل گرفته بود و ول نمی کرد و ....
از طرفی جا خوردم و از طرف دﯾگر خوشحال شدم که ضرب االجل من کار خودش را کرده و آنھا
مرﯾم را برگردانده اند  .پرسيدم  :چه اتفاقی افتاده ؟ گفت  :نمی دانـم  ،فقـط ھمـين قـدر کـه
دﯾروز بعد از غروب ميرزا غالمعلی تماس گرفت و گفت نوه ات پيش من است بياﯾيد ببرﯾد  .مـن
رفتم آنجا و دﯾدم که مرﯾم در بغل اوست  .ميرزا غالمعلی از دوستان صميمی پدر زنـم بـود کـه
در کار خرﯾد و فروش پارچه بود .
ميرزا غالمعلی برای مادر زنم تعرﯾف کرده بود که دﯾـروز غـروب جـوانی بـه مغـازه مـن آمـد و در
مقابل پيشخوان اﯾستاد  ،کمی اﯾن طرف و آن طرف را ورانداز کرد  ،ﯾک نفر ھم در مقابل مغازه
اﯾستاده و داخل را نگاه می کرد .
چند لحظه بعد دختر شما )فاطمه( ھم آمد و پس از سالم و احوالپرسی چنـد پارچـه را قيمـت
کرد و بعد گفت  :ميرزا غالمعلی ! چند دقيقه بچه من اﯾنجا باشد تا مـن دو تـا مغـازه پـاﯾين تـر
بروم و برگردم  .گفتم  :بابا دم غروب است می خواھم بروم نماز  ،دﯾر مـی شـود  ،گفـت  :نـه
چيزی طول نمی کشد  ،االن بر می گردم و رفت .
دقاﯾقی بعد از رفتن او بچه شروع به گرﯾه کرد  ،ھر چه منتظر شدم دخترت نيامد  ،مـن ھـم از
نماز اول وقت افتادم  ،زنگ زدم به خانه شما تا بياﯾيد اﯾن طفل معصوم را ببرﯾد .
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بعد از اﯾن تلفن  ،مادرزنم سراسيمه به مغازه مزبور مـی رود و مـرﯾم را بـه ھمـراه سـاکی کـه
لباس ھای بچه در آن بوده  ،با خود به خانه می آورد  .او گفت  :وقتی زنگ زدی  ،فھميدم کـه
شما از ھم جدا شده اﯾد و از ھم خبر ندارﯾد  ،االن ھـم بچـه آن قـدر دوری کشـيده و ترسـيده
است که اصال ً 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
معصوم پيش آمده بود  ،خيلی متأثر بودم و خود را سرزنش می کردم  ،از طرفی ھـم خيـالم از
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
بود که از ھمه چيز می ترسيد  ،مدام به بغل مادر بزرگش پناه می برد .
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 .
با اﯾن حال به خاطر اﯾن که او ھمه پل ھا را خراب شده نبيند  ،گفتم  ،فاطمه ! جـداﯾی مـن از
سازمان حتمی است و حاال 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
تمام وجود امنيتت را فراھم می کنم و اگـر بـرای ارتبـاط بـه مـن دسترسـی نداشـتی  ،کـافی
است به مادرت اطالع 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
برای تقوﯾت و قوام فعاليت ھا و تحرکات  ،شـھيد انـدرزگو افـراد ھمفکـر و مسـلمان را دور ھـم
جمع می کرد و آنھا را به ھم پيوند می داد  .از اﯾن رو شھيد مجيد توسلی جنتی

)(١

را بـا نـام

مستعار ميثم به من معرفی کرد تا از طرﯾق او با گروه موحدﯾن ھمکاری کنم .
__________________________
 .١شھيد مجيد توسلی حجتـی در سـال  ١٣٣١در خـانواده ای مـذھبی در محلـه شـاھپور تھـران متولـد شـد  ،او در
کودکی و جوانی تحت تأثير فعاليت ھای مـذھبی و اندﯾشـه سياسـی بـرادرانش از جملـه مھنـدس محمـد توسـلی
)اولين شھردار تھران پس از پيروزی انقالب( قرار داشت  ،وی پـس از پاﯾـان تحصـيالت متوسـطه جـذب فعاليـت ھـای
فرھنگی در ھنرستان صنعتی کارآموز شـد  .بـا عالقمنـدی و عشـق بـا ھنرجوﯾـان کـارآموز ارتبـاط صـميمی و نزدﯾـک
داشت .
وی در سال  ١٣٥٠پس از دستگيری دو برادرش )محمد و عبدﷲ( به اتھام فعاليت ھای سياسی توسط سـاواک بـه
مطالعه جدی و عميق مذھبی و سياسی پرداخت  ،او قبل از سال  ٥٤با شـاخه ھـاﯾی از سـازمان مجاھـدﯾن خلـق
ارتباط ﯾافت  ،ولی پس از اعالم تغيير اﯾدئولوژﯾک و شروع انحراف سازمان از آن جدا شـد و بـه گـروه ھـای مسـلحانه
مسلمان پيوست .
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مھندس محمد توسلی برﯾا ما نوشت  :ساواک او را زﯾر نظر داشـت و بـرای بازداشـت او بـه دفعـات بـه منـزل وی در
خيابان مولوی مراجعه می کرد  ،روزی که او برای دﯾدار مادرش رفتته بـود مـأموران سـاواک بـرای دسـتگيرﯾش اقـدام
می کنند که وی با تيزھوشی امنيتی از طرﯾق پشـت بـام خانـه ھمسـاﯾه موفـق بـه فـرار مـی شـود و از اﯾـن تـارﯾخ
زندگی مخفی کامل شھيد مجيد توسلی آغاز می شود تا اﯾن که سرانجام در سال  ٥٦در شـھر مقـدس مشـھد در
ﯾک درگيری به شھادت رسيد .

)آرشيو واحد تارﯾخ شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی(

اندرزگو گفت  :احمد ! اﯾنھـا ھـم جواننـد و ھـم از سـازمان مجاھـدﯾن برﯾـده انـد  ،البتـه درجـه
ھمکاری آنھا در حد شما نبوده  ،فقط سمپات بوده اند و تو اﯾنھا را حفظ کن و گروه تشکيل بده
و سعی کن درگير نشوﯾد  ،االن وظيفه شما فقط حفظ خودتان است .
من و ميثم در چند جلسه و نشست مقدماتی مباحث نظری و اطالعات مان را مبادله کردﯾم و
به شرح مواضع مشترک اعتقادی و مشی مبارزه پرداختيم  ،ميثم را فردی معتقد  ،مسلمان و
متدﯾن و پر شور ﯾافتم  ،او جوانی حـدوداً  ٢٤سـاله و ورزشـکار بـود  ،از ظـاھرش پيـدا بـود کـه
فردی فرز  ،زرنگ و قبراق است .
در ھمان جلسـات آشـناﯾی  ،شـھيد انـدرزگو گفـت  :احمـد ! اﯾنھـا )ميـثم و دوسـتانش( افـراد
دﯾگری را می شناسند کـه در تھـران و شھرسـتان ھـا ھسـتند و امکانـاتی نيـز دارنـد  ،از آنھـا
استفاده کنيد  ،من برای مدتی به نجف برﯾا دﯾدن آقا می روم  ،شما در نبـود مـن مواظـف ھـم
باشيد .
گفتم  :حاج آقا ! من خسته شده ام  ،مرا نيز با خود ببرﯾد  ،گفت  :نه احمد ! شما الزم اسـت
بمانيد و ھوای ھمدﯾگر را داشته باشيد  .گفتم  :پس از آقا اجـازه بگيرﯾـد تـا دفعـه بعـد بـا ھـم
خارج شوﯾم  .او درخواست مرا پذﯾرفت و چند روز بعد راھی نجف شد .
شھيد اندرزگو حدود دھم اسفند  ٥٤از نجف بازگشت  ،من و ميثم برای مالقات با او به پـارکی
واقع در خيابان اقبال )پارک خيام( رفتيم  ،پس از سالم و احوالپرسی و ارائه گزارش فعاليت ھـا
و قرارھا پرسيدم  :حاج آقا ! اجازه گرفتيد که ما ھم از کشور خارج شوﯾم  .گفت  :مـن مطلـب
شما را خدمت آقا رساندم  ،آقا فرمودند که نيازی نيست  ،فرج نزدﯾـک اسـت  ،باﯾـد خودتـان را
حفظ کنيد ....
من ساکت شدم  ،حقيقتاً آن روز منظور و مقصود توصيه و سخن حضرت امام )ره( را در نيـافتم
چرا که ما انتظار معجزه نداشتيم  ،تا آن که سه سال بعد خورشيد انقالب اسالمی در آسـمان
اﯾران تابان شد و ما اﯾن بشارت را باور کردﯾم .
در اﯾن مالقات  ،شھيد اندرزگو مطالب بسيار مھمی را برای مـا مطـرح کـرد  ،از جملـه ضـرورت
تشکيل ﯾک گروه برای افرادی که از سازمان برﯾده انـد  ،او از ﯾـک دلـی  ،اتحـاد و انسـجام اﯾـن
بچه ھا و لزوم تبعيدت و انقياد از ﯾک رھبر واحد )امام خمينی( سخن بسيار گفت .
او از آنچه که برای سازمان پيش آمده بود انتقاد شدﯾدی کرد و من از بنيانگـذاران و مؤسسـين
دفاع کردم و گفتم اگر آنھا بودند کار به اﯾنجـا )انحـراف( نمـی کشـيد  ،انـدرزگو گفـت  :احمـد !
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
محسوب می شود  ،راھنمـاﯾی ھـا و ھـداﯾت ھـای او واقعـاً بـرای مـن سرنوشـت سـاز بـود و
انگيزه ای مضاعف برای ادامه راه و مبارزه در من به وجود آورد .
عالوه بر ميثم  ،با اطالع شھيد اندرزگو ارتباطی با محمد محمدی فاتح )برادر سـعيد( داشـتم ،
او نيز در گذشته سمپات سازمان بود و اکنون از آنھا برﯾده بود  ،به اﯾن ترتيـب مـن بـا مجموعـه
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
سياھی داشت که عالمت مميزه او بود که ھر جا می رفت او را به سرعت می شناختند  ،رد
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 .
در ضمن ھر وقت ما را گرفتند به محض اطالع باﯾد از دانشگاه خارج و مخفی شوی  ،چرا که تو
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 صالح گروه و خود آن دانشجو بود .
آنھا از من خواستند که برای فعاليت و آموزش ھای رزمی  ،دفاعی و تشکيالتی به ھمراه آنھا
به شھرستان بروم  ،اﯾن برای من امکان پذﯾر نبـود  ،اسـتدالل 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 .
آنھا برخواسته خود اصرار ورزﯾدند  ،ولی من نپذﯾرفتم  ،به آنھا ھم توصيه کردم کـه از رفـتن بـه
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 .
سپس کوچه و خيابانی را برای محل قـرار تعيـين کـردﯾم و عالمتـی را بـين خودمـان بـه عنـوان
عالمت سالمت 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  ،اطالعات و گزارش می کردﯾم .

خيانت
به توصيه شھيد اندرزگو  ،فرھاد صفا  ،محسن طرﯾقـت و شـاخه مربوطـه شـان را بـه خـروج از
سازمان را فرا خواندم و وعده کمک  ،پشتيبانی و حماﯾت به آنھا دادم  .فرھـاد گفـت  :احمـد !
اگر ما جدا شوﯾم زود ضربه می خورﯾم  ،گفتم  :من سالمت شما را تـأمين و سـالح و مھمـات
براﯾتان تھيه می کنم  .پرسيد  :تو چطور اسلحه تھيه مـی کنـی ؟ گفـتم  :شـما کـار نداشـته
باشيد .
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ھر چه من به فرھاد گفتم  ،او بھانه ھا و جواب ھای مأﯾوس کننده به من مـی داد  .از طرفـی
او ھم دنبال اﯾن بود که مـرا بـه شـاخه خودشـان جـذب کنـد  ،بـه ھمـين خـاطر بـه نتيجـه ای
نرسيدﯾم .
بعد از اﯾن که فرھاد  ،محسن طرﯾقت را جاﯾگزﯾن خود کرد  ،دﯾگر ندﯾدمش  .اﯾن دو معتقد بودند
که می توان در سازمان ماند و در تاکتيک و مشی مبارزه از آنھا پيروی کرد و اعتقادات مـذھبی
را ھم به صورت فردی ﯾا گروه محدود  ،حفظ کرد  .نتيجه منطقی اﯾن عقيده را بقا و حفـظ خـود
می دانستند .
بعد از چند قراری که با محسن طرﯾقت در کوچه و خيابان ھا داشتم  ،از من خواسـت کـه او را
به خانه خودم ببرم  ،ولی من ھنوز به او اطمينان نداشتم و وضعيتش براﯾم مشکوک بود  ،پس
از اصرارھای زﯾاد تقاضای او را پذﯾرفتم  .از او قول و قسم گرفتم که اگر روزی ارتبـاط مـان قطـع
شد جای مرا به کسی نگوﯾد  ،از آن به بعد مالقات ھا و بحث ھا و مبادلـه اخبـار در خانـه مـن
واقع در حوالی بازارچه معزالسلطان برگزار شد .
در اﯾن جلسات محسن می گفت ) و اعتقادش بر اﯾن بود( که من االن مسلمان ھستم و با تو
حرف می زنم  ،راست ھم می گوﯾم که مسلمان ھستم  ،اما نمی دانم آﯾا دو سال دﯾگر چـه
می شود و آﯾا مسلمان خواھم بود ﯾا نه ! اﯾن که چند سال دﯾگر وضعيت اعتقادی من چيست
نمی دانم

(١).

________________________
 .١کمتر از ﯾک ماه بعد از شھادت فرھاد صفا  ،محمد صادق و محسن طرﯾقت ھر دو مارکسيست مـی شـوند  ،اﯾـن
دو نفر کوشش ھاﯾی در جھت کنترل سازمان آغاز می کنند و سعی می کنند بقيه شـاخه ھـا را ھـم مارکسيسـت
کنند ) ....جزوه مواضع گروه ھا در زندان(

من می گفتم  :برو مرد حسـابی ! اﯾـن ھـم شـد حـرف کـه چنـد سـال دﯾگـر نمـی دانـی چـه
می شوی ؟ حتماً می خواھی تکامل پيدا کنی ؟! چه کار می خواھی بکنی ؟ ببـين ! اسـالم
آخرﯾن دﯾن است  ،تو دنبال چه چيزی ھستی ؟ بيا از اﯾن افکار موھوم دست بـردار و ارتباطـت
را با سازمان قطع کن  ...ولی او باز حرف ھای خود را می زد .
به خاطر تردﯾد و شکی که به محسن طرﯾقت داشتم ھر گاه او به خانه ام می آمـد  ،کلتـی را
که از شھيد اندرزگو گرفته بودم نزد خود مسلح نگه می داشتم  ،او بارھا از مـن تقاضـای پـول
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 .
اصرار من بر جداﯾی آنھا از سازمان بی ثمر بود  ،زﯾرا آدم ھای کوچکی بودنـد کـه نيـاز بـه قـيم
داشتند  ،نياز به کسی داشتند تا آنھا را تر و خشک کند و ھميشه بھشان بگوﯾد که چه بکنند
و چه نکنند .
کمتر از ﯾک ماه به پاﯾان سال  ٥٤نمانده بود که احساس کردم دﯾگر ھيچ اميدی به رجعت گروه
صفا نيست  ،در نتيجه تصميم گرفتم که با محسن طرﯾقت قطع ارتبـاط کـنم و کمتـر خـود را در
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معرض سوء ظن و خطر قرار دھم  ،اما با توجـه بـه اطـالع او از محـل زنـدگی مـن بـا دشـواری
مواجه شدم .
به طرﯾقت گفتم  :محسن ! گفتگوھای ما را به جاﯾی نمی برد  ،من حرف خودم را مـی زنـم و
تو ھم حرف خودت را  ،نه من حاضرم به آن لجن زار برگردم و نه تو حاضری که از آن جدا شوی
 ،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 .
از اﯾن رو بھتر است که دﯾگر با ھم ارتباط نداشته باشيم  ،ولی قبل از قطع ارتباط باﯾد قـول بـه
من بدھی که تا آخر وفادار می مانی و مرا لو نمی دھی  .گرچه اميدی ھم بـه قولـت نـدارم ،
ولی مردانه بيا و حداقل تا پاﯾان فروردﯾن ماه سال بعد محل اختفای مرا افشا نکن .
خودت می دانی که االن بدترﯾن ماه برای ﯾافتن خانه است  ،عالوه 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 ....
محسن از حرف من عصبانی شد و گفت  :شاپور ! تو چی فکر کردی  ،مگر ما خائنيم  ،درست
است که ما با آنھا مانده اﯾـم ولـی بـه خـاطر مبـارزه اسـت و مـا مسـلمانيم  .در ثـانی تـو االن
می روی ﯾک سری بچه ھای مردم را دور خودت جمع می کنی و به کشتن می دھی  .گفتم:
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 .
اﯾنھاﯾی که تو می گوﯾی ھمه حرف است  ،تو می گـوﯾی معلـوم نيسـت کـه در آﯾنـده وضـعت
چطور است  ،پس برای چند روز بعدت ھم نمی شود حساب کرد  .با اﯾن حال به مـن تـا ﯾکـی
دو ماه بعد از عيد فرصت بده تا خانه جدﯾدی پيدا کنم  .گفت  :من مسلمانم  ،نه برای چند ماه
برای ھميشه قول مردانه می دھم که جاﯾت را لو ندھم .
ولی اتفاقاً روزھای بعد نشان داد که آنھا آن قدر آزاد نبودند که حتی بر حداقل قول شان پاﯾبنـد
باشند  ،محسن طرﯾقت پس از قطع ارتباط آدرس مرا در اختيار کادرھای باالی 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
پس از جداﯾی کامل از محسن طرﯾقت در اواخر سال  ٥٤ارتباطاتم با ميثم و دوستانش وسيعتر
شد  ،الزم بود که در شراﯾط جدﯾد از وضعيت خودم بيشتر مراقبت کنم  ،لـذا در ھمـه جـا و ھـر
لحظه کپسول سيانور و کلت کمری  ٧/٦٥با خود ھمراه داشتم  ،حتی موقـع خـواب کلـتم را از
ضامن خارج کرده و زﯾر بالش می گذاشتم .
سال  ٥٥با نگرانی ھا و تشوﯾش ھای خاص خود فرا رسيد  ،نگرانی از خيانت طرﯾقت و تھدﯾـد
منوچھری در زندان کميته مشترک مبنی بر درگيـری خيابـانی و کشـتن مـن و نگرانـی از دوری
فاطمه  ،بھار آن سال حال و ھوای خاصی داشت  ،آسـمان دائـم تيـره و تـار و آب رودخانـه ھـا
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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 .
اصل بر اﯾن بود که چرﯾک ھاﯾی در حد ما که دائم در مظان خطر و تھدﯾد ھستند بـرای دفـاع از
خود سالح ھمراه داشته باشند  ،از اﯾن رو مـن ھميشـه سـالحم را ھمـراه داشـتم و احتمـال
می دادم ميثم نيز مسلح باشد  ،چون ما بيشتر روزھا بيرون از خانه بودﯾم .
ناھار را باﯾد در بيرون می خوردﯾم و اﯾن در ھر جا ممکن نبود  ،چرا که بسياری از رستوران ھا و
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 .
پنجشنبه  ١٣٥٥/٢/٦ساعت  ١٢/٥با ميثم در کوچه قائن حوالی ميدان بھارستان قرار داشتم ،
خود را به او رساندم و بعد قدم زنان در حال صحبت بـه طـرف خيابـان ژالـه )مجاھـدﯾن( حرکـت
کردﯾم  ،سپس وارد کوچه ای در ضلع شرقی بيمارستان شفاﯾحياﯾيان شده و به طرف مدرسه
رفاه رفتيم  ،در ضلع غربی مدرسه رفاه  ،زمين خاکی  ،خاکی و وسيعی بود  ،داخل اﯾن ضـلع
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
ھنگام ظھر اﯾن ھمه آدم در آنجا باشند  ،آنھا با فاصله از ما و در گرداگرد زمين دو به دو در حال
قدم زدن بودند  ،دوباره نگاھی به اظرافم کردم شک و تردﯾدم تبدﯾل به ﯾقين شد .
ميثم پرسيد  :احمد چه شده ؟ گفتم  :فقط پشـت سـرت را نگـاه نکـن ! از زﯾـر چشـم دسـت
راستت را ببين ! دو نفر ساﯾه به ساﯾه دنبال ما می آﯾند  ،دست چپـت نيـز ھمـين طـور  ،فکـر
می کنم ما محاصره شده اﯾم !
او نگاه کرد و گفت  :آره  ،توی دام افتادﯾم  ،ھيچ وقـت اﯾنجـا اﯾـن طـوری نبـود  ،چـه کـار کنـيم
احمد ؟ گفتم  :کارمون تمومه  ،تعدادشون زﯾاده  ،فقط عادی جلوه کـن ! نـه تنـد و نـه کنـد راه
برو ! عادی قدم ھاﯾت را بردار ! ﯾک راه بيشتر ندارﯾم و باﯾد خودمان را بـه سـر کوچـه برسـانيم
)کوچه ای که در خيابان عين الدوله باز می شد( چـون کوچـه تنـگ اسـت آنجـا مـی تـوانيم بـا
سرعت فرار کرده و خود را نجات دھيم .
ھمان طور که به رفتن خود ادامه می دادﯾم  ،کسی از پشت سر ما را صدا کرد  :آقا ! آقا ! ....
آقا ! گفتم " :ميثم گوش نده و به روی خودت نياور که با ما ھستند  .بعد از ميـثم پرسـيدم کـه
مسلح ھستی ﯾا نه ؟ گفت  :نه ! ولـی ﯾـک چـاقوی ضـامن دار بـه سـاق پـاﯾم بسـته ام  ،بـه
شوخی گفتم  :حتماً ضامنش ھم خودت ھستی .
مثيم خنده آرامی کرد و گفت  :احمد ! حسابی تو ھچل افتادﯾم  ،گفتم  :اگر تا سر کوچه خود
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
عين الدوله  ،شب ساعت ھشت قرار ما باشد  ،اگر ھر ﯾک نيامدﯾم می فھميم کـه دﯾگـری را
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
شدت ترمز کرد و در قسمت آسفالته زمين توقف کرد  ،ما ھنوز در قسمت خاکی زمين بودﯾم ،
گفتم  :ميـثم تـوجھی نکـن  ،راھـت را بـرو  ،مـن درگيـر مـی شـوم و تـو بـا تمـام قـدرت بـدو و
فرار کن .
ما در فاصله پنج متری با پيکان بودﯾم که مردی قوی ھيکل بلند قامت و ورزﯾده از آن پيـاده شـد
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
گفت  :ساالر ! دست ھا باال .
شمارش معکوس آغاز شد  ،با توجه به اﯾن فاصله نزدﯾک فکر می کردم که دﯾگـر کارمـان تمـام
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 .
ھيچ اميـدی نبـود  ،در ھمـين افکـار بـودم کـه دﯾـدم ميـثم دسـت ھـاﯾش را بـاال بـرده اسـت ،
نمی دانستم که باﯾد چه کـار کـنم  ،در لحظـه ای و آنـی تصـميم گـرفتم کـه درگيـر شـوم  ،ﯾـا
می زنند ﯾا می زنم ! اگر زدند سيانور را که در گردنم آوﯾزان است در آورده و می بلعم .
ساواکی تکرار کرد  :گفتم دست ھا باال ! دست ھا را جمع کرده و آرام آرام به سمت باال آوردم
 ،آنھا حس کردند که دارم تسليم می شوم  ،کمی خـود را شـل کـردم  ،در ھمـين لحظـه کـه
دست ھا را باال می آوردم با سرعتی باور نکردنی دست راستم را به زﯾر کتب برده و اسلحه را
خارج کرده و برق آسا سه تير شليک کردم کـه مـی گفتنـد ﯾکـی بـه شيشـه مثلثـی پيکـان و
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
زمان با شنيدن صدای رگبار گلوله احساس کردم زﯾر پاﯾم خالی شد  ،تعادلم را از دست دادم ،
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
به اصطالح مرغ دارد از قفس می پرد  ،از ھمان داخل با اسلحه ﯾوزی مرا از کمـر بـه پـاﯾين بـه
رگبار مـی بنـدد  ،پـای چـپ مـن از بـاالی زانـو تيـر خـورد  ،در رگبـار دوم لگـنم از طـرف راسـت
تير خورد .
وقتی که به زمين خوردم سالحم دو سـه متـر جلـوتر از مـن پرتـاب شـد  ،بـه وضـوح احسـاس
می کردم که روحم در حال جـدا شـدن از بـدنم اسـت  ،کـه ناگھـان صـدای جيـغ زنـی مـرا بـه
وضعيت قبل برگرداند  ،گوﯾی که روح دوباره به کالبدم دميده شد .
زن ھمچنان جيغ و داد می کرد و می گفت  :کشـتيد ! جـوان مـردم را کشـتيد !!  ....در ھمـان
اوضاع و احوال فکر کردم که خب من که زنده ھستم  ،پس ميـثم کشـته شـده اسـت  ،جالـب
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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
به خرج داد و آمد باالی سرم و با پاﯾش مرا برگرداند تا مطمئن شود چيـزی در دسـتم نيسـت .
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 .
ﯾکی از مأمورﯾن اجتماع را متفرق می کرد  ،مأموری که به من نزدﯾک شده بود زﯾر لباس ھـای
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 باال و پاﯾين رفتن ماشين در دست اندازھا از حالت بی ھوشـی خـارج شـدم ،
پيش خود خيال نمی کردم که زنده بمانم  ،با خدا نجوا مـی کـردم کـه خـب الحمـدﷲ مـا ھـم
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
سيانوری را که آوﯾزان گردنم بود در آورده و بخورم  ،آمـدم تـا دسـتم را تکـان دھـم دﯾـدم کـه از
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 ،
چون گلوله ھا وارد استخوانم شده بود با ھر تکانی از حال می رفتم .
مرا برای معاﯾه وارد اتاقی کردند  ،پزشکی الغر اندام بـا رﯾـش پروفسـوری بـاالس سـرم آمـد ،
ابتدا فشار خون را اندازه گرفت و گفت که قلبش کامال ً خـوب مـی زنـد  ،فشـارش ھـم سـيزده
معمولی است  ،من در اﯾن فواصل به ھوش آمده و از ھوش می رفتم .
با شنيدن جمالت پزشک ترسيدم که نميرم ! ناراحت شدم  ،چرا که تا آن لحظه فکر می کردم
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 .
پس از اﯾن گفتگو مرا داخل آمبـوالنس گذاشـته و حرکـت کردنـد  ،در بـين راه ﯾکـی از مـأمورﯾن
سرم را تکان می داد و می پرسيد  :اسمت چيست ؟ من بی اعتنا به سؤال ھـای او زﯾـر لـب
شھادتين می گفتم  ،ھنوز اميد داشتم که دقاﯾقی دﯾگر بميرم  ،در بين راه آمبوالنس دائم آژﯾر
می کشيد .
ساعت حدود  ٤بعدازظھر به بيمارستان شھربانی واقع در خيابان بھار شمالی وارد شدﯾم  ،در
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
انتظارشان بود خوشحال بودند .
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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 ،
جسدش را ھم برداشتند و بردند  ،دوستان ھم می روند و براﯾم ختم می گيرند

(١) .

_________________________
 .١آقای احمد شيرﯾنی در خاطرات خود بيان می کند  ... :شاﯾع شد که آقای احمد در پشـت مجلـس شـورای ملـی
سابق در کوچه ای درگير و شھيد شده است  ،اﯾن خبر را آقای موالﯾی آورد  .بعد چنـد وقـت کـه خبـری ازش نبـود ،
شبی در خانه ما برای احمد ختم گذاشتيم و ھفت ھشت نفر از بچـه ھـا نيـز آمدنـد ختمـی بـراﯾش برگـزار کـردﯾم و
تمام شد  ،دﯾگر فاتحه احمد را خواندﯾم ....
خانم مرﯾم مصلحت جو ھمسر مرحوم ناصر نراقی نيـز در اﯾـن خصـوص مـی گوﯾـد  ... :در اردﯾبھشـت سـال  ٥٥خبـر
شھادت آقای احمد احمد را به ما دادند  ،من پسر اولم را در آن زمان حامله بودم  ،پس از درﯾافـت خبـر شـھادت ﯾـک
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 ....
بعداً فھميدﯾم احمد شھيد نشده و زخمی شده است  ،بچه مان نيـز در تيرمـاه بـه دنيـا آمـد  ،اسـمش را گذاشـتيم
امير حسين  ،مرحوم ناصر آن اسم را در پشت جلد قرآن نوشت و داخل پرانتز گذاشت احمـد ) ...آرشـيو واحـد تـارﯾخ
شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی(

بيمارستان شھربانی
پس از ورود به بيمارستان مرا روی برانکارد گذاشتند  ،مأمورﯾن فرصت را از دست نمی دادنـد و
مدام می پرسيدند  :اسمت چيست ؟ وقتی فشار سؤاالت آنھا زﯾاد می شد  ،من از حال می
رفتم  .آنھا با شيوه ھای مخصوص به خود مثال ً با کشيدن چند مو ﯾا زدن سيلی به ھوشم می
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
ندارم  ،فقط وقتی چشم باز کردم خودم را در داخل اتاق و روی تخت شـماره  ٦٢دﯾـدم کـه بـه
روﯾم ملحفه سفيدی کشيده بودند  ،از آن به بعد پرسنل بيمارستان مرا فقـط شـماره  ٦٢صـدا
می کردند

(١).

_________________________
 .١خـانم پــروﯾن مصــلحتی از پرسـنل متعھــد بيمارســتان شــھربانی مـی گوﯾــد  :مــا بــه ھـيچ عنــوان اســم کســی را
نمی دانستيم  ،ما حتی دفتری برای خودمان درست کرده بودﯾم تا اگر مرﯾض دوباره برگشت برﯾا خودمان سـوابقش
را داشته باشيم  ،ما برای اﯾنھا عدد و شماره گذاشته بـودﯾم ) .آرشـيو واحـد تـارﯾخ شـفاھی  ،دفتـر ادبيـات انقـالب
اسالمی(

دو نفر مأمور ساواک در کنار ھم بودند  ،مأمورﯾن دو به دو و ھشت ساعت بـه ھشـت سـاعت
کشيک می دادند و از من محافظت و مراقبت می کردند  .دو نفر مأمور به نام ھای فرامـرزی و
شادی از ھمان لحظه ھای اول ھوشياری  ،شروع به بـازجوﯾی کـرده و مـی خواسـتند قبـل از
اﯾن که اطالعاتم 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 .
به ﯾاد ندارم که نمازھای ظھر  ،عصر  ،مغرب و عشای آن روز را خوانده باشم  ،صبح بـا صـدای
اذان که به گوش می رسيد چشم ھاﯾم را باز کردم  ،دﯾدم نمرده ام ! گفتم  :خداﯾا چی شد ،
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مگر قرار نبود ما بميرﯾم و از اﯾن زندگی خسته کننده راحت شوﯾم ! به اﯾن ترتيـب دﯾگـر اميـدی
به مردنم نبود .
به دستم نگاه کردم دﯾدم خونی است  ،صداﯾم گرفته بود  ،نمی توانستم کسی را صدا بزنم ،
خاکی برای تيمم نبود  ،دستان خون آلودم را روی ملحفه زده و به اصطالح تيمم کـردم  ،نمـازم
را با ھمان حالت خواندم  ،نمی دانـم کـه اعمـالم چقـدر صـحيح بـود و چقـدر غلـط  ،ولـی اﯾـن
حداکثر توان و قدرتی بود که به کار گرفتم  ،اميدوارم که آن نمازھا در آن حالت ھـا در آخـرت در
زمره اعمال مقوبل قرار گيرد .
مأموری که آنجا بود بيرون رفت و نفر دﯾگری را صدا کرد و داخل اتاق آورد و گفت  :مثل اﯾن کـه
طرف به ھوش آمده و دارد با خودش حرف می زند !
روز دوم با گذشت چند ساعت  ،ھوشيارﯾم بيشتر شد و به دنبالش احساس دردم نيـز شـدت
گرفت  ،درد طاقت فرساﯾی بود  ،احساس می کردم گلوله ھا استخوان ھاﯾم را خرد کرده اند ،
زﯾرا با ھر تکانی برای لحظاتی از حال می رفـتم  .بـرای کـاھش دردم شـروع بـه تزرﯾـق آمپـول
نوالژﯾن )داروی مسکن( کردند  ،با تزرﯾق اﯾن آمپول مدت زﯾادی به خواب می رفتم  ،وقتی بيدار
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
است  .نه تأﯾيد کردم و نه تکذﯾب  .آنھا سماجت کردند تا من نظر بدھم  ،باالخره گفتم که اﯾـن
عکس از من پيرتر است  ،پس چطور می تواند عکس من باشد ؟! حالت تعجب را در قيافه آنھا
می خواندم  .در اﯾن حال ناگھان دﯾدم در گوشه ای از اتاق تعـدادی از کتابھـاﯾم را کـه در خانـه
خيابان معزالسلطان نگه می داشتم روی ھم چيده اند  ،براﯾم خيانت محسن طرﯾقت مسـجل
شد .
مأمورﯾن واقعاً اسم مرا نمی داسنتند  ،کارت شناساﯾی که از من پيدا کرده بودند به نام احمـد
اکبری بود و می گفتند اﯾن ھوﯾت واقعی تو نيست  .وقتی دﯾدم که خانه معزالسلطان )مھـدی
موش( لو رفته برای آنھا آدرس آنجا را گفتم .
با گذشت چند روز بازجوھا با فشار بيشتری شـروع بـه بـازجوﯾی کردنـد  ،سـرانجام گفـتم کـه
احمد احمد ھستم  .مأمورﯾن خوشحال از موفقيت خود به منوچھری بی سيم زدند و گفتند که
اسمش احمد احمد است  .منوچھری گفت  :اِ اِ اِ◌ِ  ....من دﯾدم اﯾن  ...شده قيافـه اش آشـنا
به نظر می آﯾد  ،ای کاش ھمان جا می کشتمش .
پس از شناساﯾی من پرونده سوابق را آورده و گفتند وضعيت تو برای ما کامال ً مشخص است ،
آن ﯾکی دوستت که بود ؟ بدون اﯾن که ذکری از نام واقعی او ببرم  ،گفتم  :ميثم  .شھرت او را
پرسيدند ؟ گفتم که من فقط می دانم که ناميش ميثم است  ،آن طوری وانمـود کردنـد گـوﯾی
که او کشته شده است .
خود نيز ﯾقين داشتم که او کشته شده است  ،زﯾرا ھنگام تيراندازی ﯾک زن فرﯾـاد کشـيد .... :
جوان مردم را کشتيد  !....چون خود زنده بودم فکر می کـردم کـه اﯾـن ميـثم اسـت کـه کشـته
شده است  ،از اﯾـن مسـئله خيلـی ناراحـت بـودم و عـذاب وجـدان داشـتم و تـا حـدی خـود را
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مسئول مرگ وی می دانستم  ،فکر می کردم اگر تسليم شده بودم شاﯾد او االن زنـده مانـده
بود .
ميثم زنده است
ساواکی ھا به نوبت نگھبانی می دادند  ،ھر روز صبح سـاعت  ٨ھـر چھـار نفـر دور ھـم جمـع
می شدند و روی نيمکتی که در راھرو و بيمارستان بود با ھم صحبت مـی کردنـد  ،حـدود ﯾـک
ماه پس از حادثه ﯾک روز که در اتاق باز بـود صـدای آنھـا را شـنيدم  ،ﯾکـی گفـت  .... :سـه تـا
شليک کرد  ،که ﯾکی اش نزدﯾک بود به من بخورد  ....دکتر منوچھری که تـو ماشـين نشسـته
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 ...
او تا گفت رفيقش فرار کرد  ،گـل از گلـم شـکفت  ،گـوﯾی دنيـا را بـه مـن دادنـد  ،گفـتم خـداﯾا
شکرت .
او در ادامه گفت  ... :وقتی او داشت فرار می کرد بچه ھای مدرسه رﯾختند بيرون  ،ما دنبالش
دوﯾدﯾم  ،ولی او خودش را به خيابـان ری رسـاند  ،مـا از فاصـله دور دسـت راسـتش را زدﯾـم ،
نمی دانم ﯾک ژﯾان از کجا رسيد و او پرﯾد توی آن و در رفت  .ما او را تعقيـب کـردﯾم  ،در نارمـک
ژﯾان را گير آوردﯾم  ،دﯾدم که طرف در رفته است .
راننده ژﯾان را پاﯾين کشيده و حسابی زدﯾـم تـا ھمدسـتش را معرفـی کنـد  .او گفـت مـن بـی
تقصيرم  ،من فقط ﯾک کارمندم  ،داشتم می رفتم خانه که او با زور چاقو مـرا وادار بـه اﯾـن کـار
کرد  ،دﯾدﯾم راننده بيچاره را ھم زخمی کرده است  ،پشتش پر از خون شده بـود  ،جـالی اﯾـن
که  ٢٠تومان ھم به داخل ماشينش انداخته بود ! ....

)(١

_______________________________
 .١حاج علی حيدری در زندان اوﯾن برای احمد چنين تعرﯾف مـی کنـد  .... :ميـثم وقتـی بھـت خيابـان ری مـی رسـد
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
می برد  .در آنجا چاقو را روی گردن او می گذارد راننده که ترسيده بود می گوﯾد که تو ھر جا که خواسـتی بردمـت ،
مگر مسلمان نيستی  ،چرا می خواھی مرا بکشـی ؟! ميـثم مـی گوﯾـد مـن نمـی کشـمت فقـط گردنـت را خـراش
می اندازم و اﯾن به نفعت است ....
آقای مھندس محمد توسلی برای ما نوشت  :شھيد مجيد توسلی در  ٩اردﯾبھشـت مـاه سـال  ٥٥در محـل قـرار بـا
آقای احمد احمد در مقابل مدرسه رفاه توسط مأموران ساواک محاصـره و بـا وجـود زخمـی شـدن از ناحيـه شـانه بـا
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  ،بالفاصــله بــا تغييــر قيافــه بــا اســتفده از چــادر و پوشــش خــونرﯾزی دســت از آنجــا خــارج
می شود .
راننده وانت موضوع را به پليس اطـالع مـی دھـد و در فاصـله کوتـاھی منـزل آقـای مھنـدس رضـاﯾی و مغـازه خواربـار
فروشی مرحوم حاج آقای رضاﯾی )پدر مھدی( محاصره می شود  ،ولـی آنھـا بـا خونسـردی ھمـه چيـز را انکـار مـی
کنند و پليس اثری از او پيدا نمی کند  ،شھيد مجيد خود را به منزل مھنـدس ھاشـم صـباغيان مـی رسـاند  ،پـس از
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
کند  ،برای مدتی ھم آقای مھنـدس ميـر حسـين موسـوی و ھمسـر وی خـانم زھـرا رھنـورد در منـزل خـود واقـع در
خيابان سھروردی از مجيد مراقبت می کنند .

٢١٥

شھيد مجيد پس از بھبودی نسبی آنجا را ترک و مجدداً به خانه مخفی خود مراجعت می کنند  ،بعـدھا معلـوم شـد
که ﯾکی از خانه ھای امن وی منزل آقای سيد علی اکبر ابوترابی در قم بـوده و شـھيد سـيد علـی انـدرزگو نيـز بـا او
ارتباط داشته است  ،مجموعه اطالعات پراکنـده نشـان مـی دھـد کـه شـھيد توسـلی حـدود پـاﯾيز سـال  ٥٦در ﯾـک
درگيری در خيابان احمدآباد مشھد به شھادت می رسد و در قبرستان عمومی مشھد در قطعات گمنـام دفـن شـده
است  ،زﯾرا کارت شناساﯾی او جعلی بوده و ساواک پی به ماھيت واقعی اش نمی برد .
) واحد تارﯾخ شفاھی  ،دفتر ادبيات انقالب اسالمی(

با شنيدن حرف ھای اﯾن ساواکی خيلی خوشحال شدم و خيالم راحـت شـد  .پـس از کسـب
اطالع از زنده ماندن ميثم شروع کردم مسائل درستی را از انحراف سازمان مجاھدﯾن بـه دروغ
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
درگير شدم  ،وگرنه من خيلی مدت است که از مبارزه دست کشيدم ام .
ﯾک روز منوچھری آمد و گفت  :چه شد احمد ؟ خانه ھـای تيمـی کـه شـما در آن بودﯾـد چنـان
فساد کردند  ،چنين کردند  .من ھم تأﯾيد کـردم و گفـتم بـه خـاطر ھمـين مسـائل از آنھـا جـدا
اﯾدئولوژ برای او صحبت کردم .
شدم  ،شروع کردم مقداری از نحوه تغيير
ِ
گفتم که من دو تا دشمن دارم  ،شما برای من دشمن بودﯾد ولی خـب ماھيـت تـان مشـخص
است  ،وی اﯾنھا )سازمان( ما را فرﯾب دادند  ،ندانستم ماھيت شان چيست ؟ ماری بودند کـه
ما خود در آستين مان پرورش دادﯾم  ،اگر من به دست ھر ﯾک از دو دشمنم از بـين مـی رفـتم
بھشتی می شدم  ،البته اﯾنھا )سازمانی ھا( خطرناکتر از شما ھستند .

بی تعفن و مقاومت

روز به ﯾادماندنی مالقات
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روزھای مالقات در زندان بـرای دوسـتان حـال و ھـوای خاصـی داشـت  ،آنھـا بـا دﯾـدن اعضـای
خانواده خود برای صبر و ادامه راه روحيه می گرفتند  .از اﯾـن دوسـتان بـه مـن مـی گفتنـد کـه
بگذار به خانواده ات اطالع دھيم تا به مالقاتت بياﯾند  ،ولی من چـون احسـاس مـی کـردم کـه
اعدام خواھم شد  ،نمی پذﯾرفتم .
نوه آﯾت ﷲ طالقانی دختر اعظم خانم  ،که حدود  ١٥سـال سـن داشـت مرتـب بـرای مالقـات
مادر و پدر بزرگش می آمد  ،آقا در ﯾکی از مالقات ھا مرا به او معرفی کرد تا شاﯾد نوه اش خبر
زنده و زندانی بودنم را بيرون از زندان پخش کند .
ﯾکبار ھم مرحوم طالقانی گفت  :آقای احمد بگذار اطالع دھند تا خانواده و بچه ھاﯾت بياﯾند تـو
را ببينند  ،خدا را چه دﯾدی  ،ﯾک سيب را به ھوا می اندازی ھزار چرخ مـی خـورد تـا بـه زمـين
بيفتد  ،تو از کجا می دانی که می کشندت !
من ھم پذﯾرفتم و منتظر فرا رسيدن روز مالقات 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 .....
روز موعود فرا رسيد  ،آن روزھا در محوطه زنـدان چـادر برزنتـی مـی کشـيدند و خـانواده ھـا بـا
زندانيان مالقات می کردنـد  ،مـأمورﯾن زﯾـر بغـل مـرا گرفتـه و بـه محوطـه بردنـد و روی نيمکـت
نشاندند  ....دقاﯾقی بعد در زندان باز شد  ،پدر و مادرم به سراغم آمدنـد  ،مـادر حـال عجيبـی
داشت  ،چادرش را به زﯾر بغل زده و با شتاب زنانه خاصی به سوﯾم می آمـد  ،شـرمنده بـودم
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
با دستمالش قطرات اشک را از گونه چروک شده اش ور می چيد  ،مادر گوشه چارقدش را بـه
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
چه شده ؟ گفتم  :ھيچی درگير شدﯾم و به خير گذشت  .پدرم ھنوز بر اثر آن شوک وارد شده
در سال  ٥٢توسط ﯾکی از مأمورﯾن منوچھری دستانش می لرزﯾد و بدنش لقوه داشت  ،مادرم
گفت که مادر زنم و فرزندانم دم در زندان و داخل ماشين ھسـتند  ،آنھـا را بـه داخـل راه نـداده
بودند  ،از گروھبانی که در آن اطراف بود خواھش کـردم کـه بـرود و ترتيبـی دھـد تـا آنھـا بـرای
مالقات بياﯾند .
او گفت که ساواک گفته مادر زنت

)(١

را راه ندھند  ،ولی بچه ھا می توانند برای مالقات شـما

بياﯾند  ،پدرم برای آوردن بچه ھا رفت  ،دقاﯾقی بعـد دختـرانم را دﯾـدم کـه دنبـال پـدر بزرگشـان
کودکانه می دوﯾدند  .وقتی که نزدﯾک شدند پدرم به زھرا و مرﯾم گفت  :بروﯾد پيش باباتون!
آنھا حدوداً سه ساله بودند  ،با تردﯾد نگاھم می کردند که ﯾعنی مگر ما بابـا دارﯾـم ؟! مـن ھـم
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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لحظاتی بعد بچه ھا صميمی شدند و شروع به سر و صدا و شلوغ بازی کردند و از سر و کولم
باال رفتند  ،ﯾک دفعه آنھا زﯾر نيمکت رفته و عصای چوبی را بيرون کشيدند  ،مادرم با دﯾدن اﯾـن
صحنه زد زﯾر گرﯾه که احمد اﯾنھا )عصاھا( مال توست ؟ گفتم که ھيچی نيست  ،گرﯾـه نکـن !
پاھاﯾم درد می کند  ،موقتی است .
گفت  :نه احمد  ،شکنجه ات کـرده انـد  .گفـتم  :نـه  ،ننـه شـکنجه نکردنـد  .بـاالخره در برابـر
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 .
مالقات با خانواده ام به وﯾژه فرزندانم مرا نسبت به زندگی اميدوار کرد و از آن پس با روحيه ای
مضاعف به استقبال مشکالت و حوادث می رفتم .
در ﯾکی از روزھای مالقات نوه آﯾت ﷲ طالقانی آناناس ھدﯾه آورده بود  ،ھيچ ﯾک از ما از جمله
ھاشمی رفسنجانی  ،موسوی خـوﯾينی ھـا و مھـدوی کنـی و  ....بـه خـاطر زنـدگی سـاده و
طلبگی که داشته اند نمی دانستند که اﯾن ميوه را چطور بخورند  .ﯾکی می گفت باﯾد گاز زد و
دﯾگری می گفت که مثل خربزه قاچش کنيد  ،سرانجام ھم ندانستيم که چه باﯾـد بکنـيم ؟ آن
را به پرولترھای مارکسيست دادﯾم و آنھا خوردند و ما فھميدﯾم که باﯾد آن را چطور خورد .

آزادی و توھم باﯾکوت
دفعات قبلی که در زندان بودم با وجود آن ھمه کتک  ،شکنجه و بازجوﯾی و دادگاه چشم اﯾمـد
به آزادی و ادامه راه و مبارزه داشتم  ،اما اﯾن بار زندان فرق بسياری با دفعـات قبلـی داشـت .
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  ،بالتکليفـی و بـی خبـری از سرنوشـتم و بـی
اطالعی از وضعيت فاطمه  ،تمام فکر و ذھنم را اشغال کرده و آزارم می داد .
در اﯾن مدت چند بار مرا به زﯾر ھشت بردند  ،ولی از تھدﯾد  ،شکنجه و کتک خبری نبود  ،فقـط
به اصطالح نصيحتم می کردند و گاھی ھم در صحبت ھاﯾشـان وعـده آزادی مـی دادنـد  ،مـن
علت اﯾن نوع برخورد را نمی دانستم و در ھاله ای از ابھـام دسـت و پـا مـی زدم  .تـا اﯾـن کـه
متوجه شدم از طرف صليب سرخ جھانی و کميته حقوق بشر  ،تحت حماﯾت ھستم .
بعدھا حاج آقا محمد مھرآﯾين به من گفت  " :در آن زمان من برای معالجه در انگلستان به سـر
می بردم  ،خبر رسيد که احمد درگير و دستگير شده است  ،از ناحيه پا دچار معلوليت شـده و
قرار است پاھاﯾش را قطع کنند  ،ناخن ھاﯾش را کشيده اند و شکنجه ھـای سـخت بـر او وارد
می کنند .از اﯾن رو دانشجوﯾان مسلمان خارج از کشور در انگلستان با اﯾن تفاصيل اسـم تـو را
به صليب سرخ دادند و آنھا درصدد بودند تا تو را ﯾافته و با تو مصاحبه کنند و وضعيت را پيگيـری
کنند و بھبود بخشـند  " .مـن در آن زمـان اطالعـی از اﯾـن اقـدامات دوسـتان درخـارج از کشـور
نداشتم  ،به ھمين خاطر رفتار ساواک براﯾم سؤال برانگيز بود .

٢١٨

گوﯾا صليب سرخ پس از اطالع از وجود من به ساواک مراجعه و درخواست مالقات تمـی کنـد ،
به ھمين دليل ساواک بنای خوش رفتاری و نرم خوئی را با من گذاشت تا چھـره کرﯾـه خـود را
منطقی جلوه دھد  .اﯾن کارھا مقدمه ای بود تا من در دﯾدار با صليب سرخ از رفتارھای خـوب !
و انسان دوستانه ! آنھا بگوﯾم .
اواﯾل فروردﯾن ﯾا اردﯾبھشت  ٥٦چھار نفـر از صـليب سـرخ بـه ھمـراه ﯾـک متـرجم و پزشـک بـه
سراغم آمدند  ،آنھا می خواستند گزارشی از وضعيتم تھيـه کننـد  ،سـاواک خواسـت کـه اﯾـن
مالقات 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
صحبت کردند  ،ابتدا قول دادند مطالبی را که از من می شنوند نـزد خودشـان نگـه دارنـد و بـه
ساواک انتقال ندھند  ،آنھا تمام قسمت ھای بدنم  ،چشم ھا  ،گوش ھا  ،بينی و دھان و ...
را معاﯾنه کرده و ضربان قلبم را گرفتند .
کمر و بدنم را نگاه کردند  ،ظاھراً دنبال کشف آثار شکنجه و ضربات شالق بودند  ،به آنھا گفتم
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 .
االن از پــا فلجــم و چــون معلــولم دﯾگــر شــکنجه ام ندادنــد  ،جرﯾــان درگيــری و معلوليــت و
نارساﯾی ھای درمان و عمل جراحی را برای آنھا تشرﯾح کردم  ،متـرجم حرفھـاﯾم را بـرای آنھـا
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
نشدم ولی ای کاش شما سال  ٥١و  ٥٢مرا در زندان می دﯾدﯾد که تا سرحد مرگ شکنجه ام
مــی دادنــد  ،گفــتم شــما اگــر دنبــال ﯾــافتن آثــار شــکنجه ھســتيد بروﯾــد ســراغ آقــای الھــوتی
)مشخصات اسمی و ظاھری الھوتی را به آنھا دادم( در حالی که شب قبل الھوتی را از آنجـا
برده بودند .
فعاليت صليب سرخ در آن سال ھا تا حدودی ساواک را در برخی موارد به انفعال کشانده بود ،
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
بود  .ولی در بيـرون زنـدان عکـس اﯾـن قضـاﯾا بـود  ،سـاواک بـا شـدت و حـدت بيشـتری دنبـال
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 .
مدتی پس از مالقات با صليب سرخ در تارﯾخ  ٥٦/٤/١٢ﯾک روز مأمورﯾن آمده و مرا به زﯾر ھشت
بردند و در آنجا کت و شلواری به من دادند و گفتند که بپـوش و بـا مـا بيـا  .در دل گفـتم خـداﯾا
اﯾن بار دﯾگر مرا کجا می برند  ،بعد چشـم ھـاﯾم را بسـته و حرکـت کـردﯾم  ،دو احتمـال وجـود
داشت اعدام ﯾا مالقات بـا ﯾکـی از مسـئولين مملکتـی  .سـه ماشـين پيشـاپيش ھـم حرکـت
می کردند .
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موقع حرکت ماشين عالوه 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
ميدان  ٢٤اسفند )انقالب( ھستم  ،مرا از ماشين پياده کردند و چوب ھای زﯾر بغلم را نيز دادند
 ،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
شوخی و سرگرمی و تسمخر است  ،دقاﯾقی که گذشت اطرافم را نگرﯾستم تـا شـاﯾد آنھـا را
ببينم  .ولی خبری نبود  ،کار آنھا واقعاً براﯾم بی معنی بود  ،تا چند لحظه پيش فکر مـی کـردم
که به سوی جوخه اعدام می روم و حال آزاد و رھا بودم ! به کار آنھا مشکوم بودم  ،فکر کردم
ممکن است مرا در خيابان بزنند و بعد بگوﯾند که در حين فرار کشته شد .
دلم شور می زد  ،چند قدمی به اﯾن طرف و آن طرف رفتم تا مطمـئن شـوم کـه تعقيـبم نمـی
کنند  ،حدود بيست دقيقه که گذشت دستم را جلو ﯾـک سـواری بلنـد کـردم  ،اﯾسـتاد  .مـردد
بودم  ،تصور می کردم که ماشين ساواک است  ،به ھر حال سوار شـدم  ،بـه چھـارراه لشـکر
که رسيدﯾم از راننده خواستم که سر کوچه باﯾستد تا بـراﯾش پـول بيـاورم  ،او کمـی بـه مـن و
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
مطمئن شد که کسی دنبالم نيست  ،بعد شروع به ابراز احساسات کرد و مرا به داخـل خانـه
برد .
مادرم از رھاﯾی من ھيجان زده بود اما من غمزده و افسرده به مسائلی که بر سرم آمـده بـود
می اندﯾشيدم  ،مادرم گفت  :احمد حاال که آزاد شدی چرا ناراحتی ؟ نمـی توانسـتم بـرای او
توضيح دھم  .می خواستم علت آزادﯾم را بدانم  ،خيلی نگران بودم  ،در اﯾن فکر بودم که مردم
درباره من چه خيال می کنند ؟ اﯾن که او با سـاواک سـاخت و آزادش کردنـد !! و ﯾـا اﯾـن کـه او
قربانی ﯾک توطئه شده است  .با اﯾن نگاه که آن کس که حسـاب پـاک اسـت از مصـاحبه چـه
باک است خود را دلداری می دادم .
مادرم بدون اطالع من به فاميل و دوستان زنگ زد و خبر آزادﯾم را به آنھـا داد  .شـب سـاعت ٩
بود که زنگ تلفن به صدا در آمد  ،وقتی گوشی را برداشتم صدای حاج مھدی برادرم را شنيدم
 ،خبرھا سرﯾع منتقل شده بود !
به حاج مھدی گفتم  :مگر تو مبارز نيستی چرا تماس گرفتی ؟ االن ردت را می گيرند ! بيشـتر
از سه دقيقه صحبت نکن  .گفت  :نه بابا ! بی خيال اﯾن حرف ھا  ،آنھـا نمـی تواننـد مـرا پيـدا
کنند  ،فردا ھم بھت زنگ می زنم ! گفتم  :داداش خيلی بی عقلی ! گفت  :نگران نباش  ،بگو
ببينم که چی شد و چی گذشت  ،من نيز خيلی سر بسته و در ﯾکی دو جمله برای او وقاﯾع را
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
اﯾن که آﯾا اﯾن ھمه ظلم ھمچنان برقرار خواھد ماند ﯾا که مبارزات و زحمات ثمر خواھد داد ؟
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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
آورند  ،ساواک به اﯾن نتيجه رسيده بود که ماندن من در زندان  ،ماﯾه صبر  ،اميـدواری و روحيـه
برای ساﯾر زندانيان است  .ھمچنين باعث تحرﯾک روحيه انتقام جـوﯾی مبـارزﯾن بيـرون از زنـدان
می شود .
به ھمين علت در نقشه ای حساب شده مرا آزاد کردند تا به دو ھدف برسند  ،ھدف اول  :اﯾن
که مرا دچار عذاب وجدان  ،بحران روحی و روانی کنند و نيز برای دوستانم اﯾـن تصـور واھـی را
اﯾجاد کنند که احمد با ساواک سازش کرده است  .در ھدف دوم ساواک بـه دنبـال شناسـاﯾی
افرادی بود که با من ارتباط برقرار می کردند  ،لذا من خيلی نگران اطالع و ارتباط دوستانم بودم
 ،نمی خواستم که آنھا در دام توطئه ساواک گرفتار شوند  .راضی بودم که حلـق آوﯾـز شـوم ،
ولی دوستانم آسيبی نبينند .

)(١

_____________________________
 .١دکتر منوچھری در زندان اوﯾن به آقای سيد محمد کاظم موسوی بجنوردی گفتـه بـود  :کـاظم ! بالﯾـی سـر احمـد
آوردﯾم که دﯾگر نه راه پس دارد و نه راه پيش ! آقای بجنوردی مـی پرسـد  :چـه کـار کردﯾـد ؟ منـوچھری مـی گوﯾـد :
بدون محاکمه آزادش کردﯾم ! !

شاﯾد فردای روز آزادی بود که زنگ خانه را زدند  ،مادرم پس از گشودن در آمد و گفت  :احمد !
ﯾکی دم در است و می گوﯾد که رفيق توست  ،من ھم نمی شناسمش ! احتمـال اﯾـن کـه او
ساواکی باشد وجود داشت  ،ولی چاره ای نبود و کاری از دستم بر نمی آمد  .خواستم کـه او
را به درون خانه راه دھد .
لحظاتی بعد در ناباوری تمام شھيد حاج مھدی عراقی را در مقابلم دﯾدم .جلو آمد و سخت مرا
در آغوش کشيد و سر و روﯾم را بوسيد  ،پس از اطالع از وضعيت پاھاﯾم پرسيد  :احمـد ! چـی
شده ؟ کی دادگاھی شدی ؟ اندوھگين گفتم  :مـن نـه دادگـاھی شـدم و نـه بـازجوﯾی و نـه
بازپرسی رفتم ! دوباره پرسيد  :چطور آزاد شدی ؟ گفتم  :خودم ھم نمی دانم  ،ولی شـما از
کجا فھميدﯾد ؟ گفت  :عصر ھمان روز که تو آزاد شدی  ،بچه ھای بازار ھمه فھميدند .
گفتم  :تو ﯾک مبارز ھستی  ،الگوی ماﯾی  ،حتماً اﯾن را ھم می دانی که شاﯾد آزادی من ﯾـک
تله و دام باشد  ،چـرا احتمـال نـدادی کـه مـن بـا سـاواک سـازش کـرده باشـم ؟ چـرا احتيـاط
نکردی ؟ گفت  :احمد ! ما به تو اﯾمان دارﯾم  ،من ھمه فکرھا را کـرده ام  ،نگـران نبـاش  ،االن
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
گرفتم و براﯾت آوردم  .او توضيح داد که بچه ھـای سـازمان چنـد مرتبـه بـرای گـرفتن اﯾـن مبلـغ
اقدام کرده اند که با دخالت حاج علی اکبر پور استاد  ،ناکام مانده اند !

٢٢١

قبل از خداحافظی از حاج مھدی خواھش کردم که اجازه ندھـد تـا بچـه ھـا بـه منـزلم بياﯾنـد و
ناخواسته در دام ساواک گرفتار شوند  .او گفت که ما حساب کار خودمان را دارﯾـم و بـی گـدار
به آب نمی زنيم  ،تو نگران نباش  .و تأکيد کرد که خواست اصلی ساواک اﯾن است که ما تو را
تنھا بگذارﯾم و باﯾکوتت کنيم  ،ولی کور خوانده اند .
جالب بود  ،فردای آن روز بچه ھـای حـزب ملـل اسـالمی  ،حـزب ﷲ و ھيئـت ھـای مؤتلفـه از
جمله شھيد صادق اسالمی  ،ابوالحسن فالحتی  ،احمـد روحـی و رمضـان سـلطانی و  ...بـه
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 .
دوستانم بار دﯾگر با ذکاوت و زﯾرکی تمام  ،توطئه ساواک را خنثی و داغ بـاﯾکوت را بـر دل خـود
فروختگان رژﯾم گذاشتند .

دﯾدار با آﯾت ﷲ خامنه ای
روز پنجشنبه  ،ﯾک ھفته بعد از آزادی  ،دوست ھميشگی و ﯾار وفـادار روزھـای سـخت و تنـگ
زندگی ام  ،شھيد حاج محمد صادق اسالمی به سراغم آمد  .دﯾدن او چون ﯾک برادر براﯾم فرح
بخش و زﯾبا بود  ،مـن او را از ھمـه دوسـتانم بيشـتر دوسـت مـی داشـتم  ،بـراﯾم ارزش فـوق
العاده ای داشت .
اما اﯾن بار از دﯾدار او نگران بودم  ،راضی نبودم که وی با آمدنش به نزد من به خطر بيفتد  ،پس
از سالم و عليک و احوال پرسی نگرانيم را از دﯾدار او ابراز کردم  ،او گفت  :احمد نگران نباش ،
ما حساب ھمه چيز در دستمان است  ،تله ای در کار نيست و تـو آزاد شـده ای  ،وضـع تغييـر
کرده و االن خود مردم دﯾگر در صحنه ھستند .
صحبت ھای او چون گذشته براﯾم موجب آرامش و ماﯾـه اميـدواری بـود  ،کمـی از اخبـار زنـدان
براﯾش گفتم  ،او نيز از شراﯾط و اوضاع و احوال جامعه گفت و خبر داد که آھنـگ مبـارزه خيلـی
تند شده است و بيداری مردم گسترش ﯾافتـه اسـت و زنـدانی ھـا مرتـب آزاد مـی شـوند  .در
پاﯾان گفت  :آقا سيد علی می خواھد تو را ببيند .
من دادم رفت به آسمان  ،گفتم  :آخر حاجی ! چرا مراقبت نمی کنيد ؟ نه ! من نمی آﯾم  .آقا
به خطر می افتد ! گفت  :احمد ! بی خودی نگرانی  ،ساواک ھمين را می خواھد که ما تـو را
تنھا بگذارﯾم و تو را داغان کنيم  .تو اگر می خواستی ما را لو بدھی ھمان موقـع کـه در زنـدان
بودی اﯾن کار را می کردی  .ضمناً گيرﯾم که سر و کله ساواک ھم پيدا شد  ،می گوﯾيم کـاری
نکرده اﯾم  ،دوستمان از زندان آزاد شده  ،بيمار است  ،خودمان دعوتش کـردﯾم تـا ببينـيم  ،تـو
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
اﯾن نتيجه رسيده اند که ساواک درصدد خرد کردن من است  ،تا به اﯾن طرﯾق از صـحنه مبـارزه
حذفم کنند  ،به ھمين خاطر عزم خود را جزم می کنند تا بار دﯾگر کمکم کنند .
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به حاج صادق گفتم  :با آمدن من آقا به خطر می افتد  ،اجازه بدھيد که پيشنھادتان را رد کنم.
گفت  :آقا خودش گفته که بياﯾی  ،وعده ما روز ﯾکشنبه بعد از نماز مغرب و عشا بيا خانه مـا .
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 اسالمی رسيدم .
اﯾن منزل مأوای قدﯾمی ام بود  ،در گذشته ھر گاه به خطر می افتـادم و ﯾـا تحـت تعقيـب قـرار
می گرفتم به آن پناھنده می شدم  .دﯾدﯾم در خانه باز است  ،در زدم و وارد راھـرو شـدم  ،دو
اتاق بزرگ در دست راست راھرو  ،که در گذشته در ﯾکی از آنھا بيتوته می کردم  ،قرار داشت
 ،کنار در اتاق حداقل  ٢٠جفت کفش بود  ،حدس زدم که جلسه و ھيئتی برپاست .
ﯾاﷲ گفته و وارد اتاق شدم  ،سالم دادم  ،ﯾک دفعه ھمه بلند شدند و مرا در آغـوش گرفتـه و
دﯾده بوسی کردند  ،طوری که چوب زﯾر بغلم رھا شد و به زمـين افتـاد  .در ھمـين حـال و ھـوا
ناگھان خود را در کنار آقا دﯾدم  ،مصـافحه و معانقـه کـردﯾم  ،او مـرا کنـار دسـت خـود نشـاند و
گفت  :چه شده احمد !؟ و من ھر آنچه که دل تنگم می خواست گفتم ) .اما مختصر(
از درگيری با ساواک  ،مسـائل بيمارسـتان  ،زنـدان و فاطمـه  ....در آخـر ھـم احسـاس تـألم و
ناراحتی از نحوه آزادی کردم  ،گفتم که صليب سرخ در زندان به سراغم آمد  ،اظھار سردرگمی
و حيرت از رفتار ساواک کردم  ،آقا گفت  :از نظر روحی خيلی داغـان شـده ای ! گفـتم  :بلـه ،
حاج آقا اﯾن طوری شد و من واقعاً علت آزادﯾم را نمی دانم .
آقا پرسيدند  :چه کسانی به دﯾدنت آمده اند ؟ گفتم  :اولين نفر حاج مھدی عراقی بـود  ،بعـد
بچه ھای حزب ملل اسالمی  .فرمودند  :بارک ﷲ به بچه ھای حزب ملل اسالمی  ،خب پس
آمدند و تو را از تنھاﯾی و ناراحتی بيرون آوردند  ،حتماً گفتند که نگران نباشی زﯾرا اگر قـرار بـود
لوشان بدھی  ،خب قبال ً لو می دادی و دستگير می شدند و ....
گفتم  :حاج آقا در ھر حال ھنوز فکر می کنم که اﯾن ﯾک تله است  .گفتند  :کار از اﯾن حرف ھا
گذشته  ،حاال که آمدی بيرون  ،خواھی دﯾد که چه خبر است  .مبـارزه بـه اوج خـودش نزدﯾـک
می شود  ،دﯾگر اصال ً بحث گروه و دسته نيست  ،مردم خودشان بـه حرکـت در آمـده انـد  ،تـو
ھم اصال ً در فکر اﯾن حرفھا نباش ! ھمين که آزادی خدا را شکر کـن  ،مانـدن و نفـس کشـيدن
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 ﷲ طالقـانی اجـازه نـداد
که پاھاﯾم را قطع کنند  .در آخر آقا گفتند  :احمد ! اگر خيلی نگرانی بگوﯾم اندرزگو تـو را بيـرون
ببرد .
گفتم  :حاج آقا برای اندرزگو دردسر می شـود  ،مـن پـای درسـت و حسـابی بـرای راه رفـتن ،
دوﯾدن و مخفی شدن ندارم  .گفتند  :شما به اﯾن کارھا و امور فکر نکنيد  ،فقط بگو که آﯾا مـی
خواھی بروی ؟ گفتم  :نه آقا ! نمی خواھم بروم  .دلم تو ھمين جا در مملکتم است  ،اگر قرار
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 اصـطالح سـنگ تمـام
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گذاشتند و دستم را در خطرناکترﯾن پيچھای راه زنـدگی گرفتنـد  .آن دﯾـدار و آن برخـورد پدرانـه
روحيــه مــرا کــامال ً دگرگــون و از افســردگی خــارجم کــرد و حملــه گــازانبری ســاواک را عقــيم
گذاشت .
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_____________________________
 .١آقای احمد سخنان آﯾت ﷲ خامنه ای را در اﯾن دﯾدار نقل به مضمون بيان می کرد .

فرش فروشی
سه ھفته پس از آزادﯾم روزی حـاج ﯾوسـف رشـيدی  ،از دوسـتان حـزب ملـل اسـالمی تمـاس
گرفت و گفت  :احمد ! نباﯾد در خانه بمـانی  ،باﯾـد کـار کنـی  ،مـن مغـازه ای نزدﯾـک امـامزاده
معصوم)ع( دو راھی قپان گرفته ام  ،بيا برو بنشين آنجا .
گفتم  :ﯾوسف من که پا نـدارم  ،نمـی تـوانم اﯾـن طـرف و آن طـرف بـروم  ،گفـت  :دکـان بـرای
داداشم ھست و من شرﯾک تو ھستم و با توام  ،نگران نباش  ،تـو فقـط بنشـين  ،کـار بـه کـار
ھيچی ھم نداشته باش .
گفتم  :ای بابا ! در دکانت را می بندند  ،خودت و داداشت را ھـم از نـون خـوردن مـی اندازنـد .
گفت  :تو چه کار داری  ،بيا برو ! حـداقلش اﯾـن اسـت کـه بـرای خـود محملـی داری  ،در آنجـا
می توانی با بچه ھا تماس بگيری  .گفتم  :باشد  ،ولی باﯾد اول آنجا را ببينم .
مغازه در خيابان عبيد زاکانی در حوالی امامزاده معصوم )ع( بود که به مبلغ  ٤٠٠تومـان در مـاه
اجاره کرده بودند  .وقتی که زواﯾای مختلـف مغـازه را دﯾـدم پيشـنھاد حـاج ﯾوسـف را پـذﯾرفتم .
ھنگام بازگشت از آنجا به صورت غير منتظره موتور سواری جلوﯾم توقف کرد و گفت  :مـن مـی
رسانمت ! فھميدم او ساواکی است و تا اﯾنجا ھم تعقيبم کرده است  ،او مرا تا در منزل بـرد و
به خاطر اﯾن که به او شک نکنم  ١٥ ،رﯾال ھم کراﯾه گرفت .
دوستی داشتم به ناح حميد حاجی ھا
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جوانی حدودا ◌ً  ٢٢ســاله  ،بســيار فعــال و پرکــار ،

که نشيب و فراز زندگی من براﯾش خيلی جالب بـود  ،از اﯾـن رو ھميشـه احتـرامم مـی کـرد ،
خيلی عالقه داشت که کاری براﯾم انجام دھد .
____________________________
 .١سردار حاج حميد حاجيھا در عمليات کربالی  ٤فرمانده گردان بود  ،او به ھمراه سه نفـر از ھـم رزمـان خـود بـرای
جلوگيری از پيشروی تانک دشمن پشت تيربار نشسته و می جنگد تا بچه ھا عقب نشينی تاکتيکی کننـد  ،آنھـا تـا
آخرﯾن فشنگ می جنگند و بعد ھر سه به فيض شھادت می رسند .

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
معرفی کرد  ،به صاحب کارخانه گفت  :احمد از دوستان من است  ،مدتی در زندان بوده و حاال
بھــش کــار نمــی دھنــد  ،شــما بــه اعتبــار مــن بــه او پتــو بدھيــد و فــاکتورش را ھــم بــرای مــن
بفرستيد .
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حميد آدرس مغازه را گرفت  ،ﯾک روز ھم چند تخته فرش ماشينی که آن موقع حـدود  ٦٠ھـزار
تومان می ارزﯾد  ،آورد و داخل مغازه رﯾخت  ،به اﯾن ترتيب او دسـتماﯾه اوليـه فـرش فروشـی را
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
فرشھای مختلف  ،تبليغ و راه جلب مشتری را نمـی دانسـتم  ،بـه ھمـين جھـت بـا مشـکالت
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 .
نتوانستم به خاطر عدم تجربه کافی و مھارت الزم  ،در اﯾن کار توفيقی به دسـت آورم  .ھمـان
زمان حدود  ٢٠ھزار تومان ضرر کردم  ،مردم فقيری به ما مراجعه می کردنـد  ،فـرش ھـا را بـه
صورت اقساط می خرﯾدند که گاه مدت تقسيط طوالنی می شد و گاه خرﯾدار قادر بـه پرداخـت
اقساط خود نمی شد و ما ھم به آنھا سخت نمی گرفتيم .
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
بروم  ،حاج ﯾوسف ھم شکسته و بسته می آمد  ،تأخيری ھـم در پرداخـت کراﯾـه پـيش آمـد و
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
خبر تيز بود  ،خبری که از وضعيت و سرانجام فاطمه حکاﯾت کند  ،گاھی که تنھـا مـی شـدم ،
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 .
مادر زنم بيشتر از ھمه به دﯾدنم می آمد و از فاطمه ھم ھيچ نمی گفت  .حدس می زدم کـه
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
ھميشه مورد شک و ظن ساواک بود  .او ھمچنان سـکوت مـی کـرد  ،بـه تـدرﯾج فھميـدم کـه
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
شده ام را بگيرم  ،گم شده ای که دﯾگر ھيچ وقت پيدا نمی شد  ،گم شـده ای کـه در شـبی
بارانی در جاده مه آلود زندگی محو شد  ،او رفت و تنھا دو ﯾادگار )دوقلوھـا( و خـاطراتش بـرای
من ماند  .او رفت  ،اميد که سبک بال پر کشيده باشد  ،اميـد کـه از دروازه توبـه گذشـته و بـه
شھر رحمت خداوندی وارد شده باشد  ،اميد ...
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شاﯾد مادر زنم دردش بزرگتر و غمش سنگين تر از من بود  ،چرا که تنھا دختر خود را در اﯾن راه
از دست داد  ،ولی آنچه تسلی خاطر او بود دو دختر به ﯾادگار مانده از فاطمه بود .
بعدھا درباره علل و نحوه مرگ او جستجو کردم  ،ولی به نتيجـه مشخصـی نرسـيدم  .اﯾـن راز
ھمچنان سر به مھر ماند  .اخبار مختلف بود  ،ﯾکی می گفت سازمان او را با خاطر دﯾدگاه ھای
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
قربانی اﯾن آگاھی شد .
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_______________________________
 .١آقای احمد در شکواﯾيه ای که در اواﯾل سال  ٥٩به دادستانی کـل انقـالب تسـليم کـرد  ،آورده اسـت  .... :طبـق
اطالع کسب شده از منابع گوناگون ھمسرم بعد از جداﯾی از من به خانه تيمـی شخصـی دﯾگـری مـی رود و بعـد از
چندی کشته می شود  .او را که در خانه آن شخص مخالفت ھاﯾی با سازمان داده جھت آرام کردن به کـادر رھبـری
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 .
ولی او دﯾگر گول حرف ھای پوچ و تو خالی آنھا را نمی خورد و به مخالفت ھر چه بيشتر می پـردازد و تقـی شـھرام
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
برای از بين بردن مدارک جرم به ھر جناﯾتی دست می زنند ....
من به عنوان ﯾک مسلمان ضمن دادخواھی از طرف ھمه شھدای مسلمانی که به دسـت جناﯾتکـاران شـھيد شـده
اند  ،از محضر دادستان کل انقالب اسـالمی اﯾـران اسـتدعا دارم محـل دفـن مرحومـه شـھيده فاطمـه فرتـوک زاده را
معلوم فرماﯾند .
آقای احمد در فرازی از خاطرات بعد از پيروزی انقالب اسالمی به دﯾدار خود بـا محمـد تقـی شـھرام مـی پـردازد  ،در
اﯾن دﯾدار که آقای احمد احمد به عنوان شاھد حضور داشته بحث شدﯾدی ميان اﯾن دو سر می گيرد کـه ابتـدا تقـی
شھرام ھر نوع شناختی از احمد و ھمسرش را رد می کند  ،ولی به تدرﯾج مطالبی را درست و ﯾا نادرسـت اعتـراف
می کند  ،تقی شھرام در سلول شماره  ١٦بند  ٣١٣زندان اوﯾن بـه احمـد چنـين مـی گوﯾـد  :شـاپورزاده خودکشـی
کرد  ...رفته به مسگرآباد و خودش را در درون چاه انداخته است .
احمد و دوستانش در کميته انقالب اسالمی پس از اﯾن دﯾدار تمام چاھھـا و خرابـه ھـای مسـگرآباد را جسـتجو مـی
کنند  ،ولی جسدی با مشخصات ھمسر احمد نمی ﯾابند  ،احمد خود بر اﯾن نظر می باشد  :فاطمه در اواخـر سـال
 ٥٥با کادر مرکزی سازمان به شدت اختالف پيدا می کند  ،سازمان او را تصفيه و از بين برد و جسـدش را در ﯾکـی از
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 انقالب وقتی که تھرانی جالد معروف کميته مشترک دستگير شد  ،نامه ای به او نوشتم و مشخصات
اسمی و ظاھری فاطمه را ذکر کردم و عکس ھم فرستادم و پرسيدم که آﯾا از وضعيت او اطالعـی داری ؟ و تھرانـی
در جواب نوشته بود  :برادر احمد احمد ! تو شاﯾد خيلی مـرا نشناسـی  ،امـا مـن تـو را مـی شناسـم  ،در سـال ٥٢
بازجوﯾت بودم و تو را با خاطر مبارزاتی که داشته ای تحسين می کنم  ،ما مشخصات و عکس او را بـرای دسـتگيری
به مأمورﯾن دادﯾم  ،ولی او ھيچ وقت دستگير نشد و بالتبع ما او را نه شکنجه کردﯾم و نه کشتيم  ،اﯾـن حرفھـا را در
وضعی می گوﯾم که گفتن ﯾا نگفتن آن ھيچ نفعی به حالم ندارد و از جرمم نمی کاھد .
با مطالعه پرونده خانم فاطمه فرتـوک زاده بـه شـماره  ١١٩٧٤٢در مرکـز اسـناد انقـالب اسـالمی مشـخص شـد کـه
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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در اﯾن پرونده آمده است  .... :فاطمه فرتوک زاده فرزند ابوالقاسم  ...نـام مسـتعار طـاھره و بعـدھا  SH.Zشـاپورزاده
است  ،او پس از مدتی در جمع سر شاخه وارد شد و در تابسـتان  ١٣٥٥مسـئوليت جمـع چـاپ بـه عھـده اش قـرار
گرفت  ،اﯾن مسئوليت را تا انحالل جمع چاپ )اواخر تابستان( بر عھده داشت و بعد از آن تـا ﯾـک دوره از مسـئوليتش
اطالعی در دست نيست  ....در زمستان سال  ٥٥طی ﯾک نشست انتقادی کـه مرکزﯾـت )در مسـافرخانه( تشـکيل
داد  ،فاطمه فرتوک زاده و محسـن طرﯾقـت ھـر دو مـورد انتقـاد قـرار گرفتنـد  ،فرتـوک زاده پـس از اتمـام اﯾـن جلسـه
مــدارک و ســالحش را در خانــه بــاقی گذاشــته و فقــط ﯾــک نارنجــک بــا خــود بــرده و در گوشــه خرابــه ای در خيابــان
انوشيروان دادگر )بعثت( دست به خودکشی می زند ....

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
بود  ،مادرم پير و فرتوت شده و دﯾگر قادر به انجـام کارھـای مـن نبـود  ،گـاھی اوقـات دﯾگـر بـه
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 ،
در مورد دومی گفت  :احمد تو باﯾد ازدواج کنی  ،گفتم  :آخر ناصر آقا ! نمی توانم  ،نـه پـولی ،
نه کاری  ،پای معلول ھم که قوز باالی قوز است .
گفت  :اگر ﯾکی پيدا شود که تمام اﯾن شراﯾط را بپذﯾرد و بخواھد بـا تـو بـا ھمـين حـال و وضـع
ازدواج کند  ،چه نظری داری ؟ گفتم  :چنين کسی پيدا نمی شود  ،اصـال ً مـن چـه دارم کـه او
بخواھد  ،با من ازدواج کند ؟
گفت  :افتخار او اﯾن است که با فرد مبارزی مثل تو که معلول و زخم خورده مبارزه است ازدواج
کند  ،او می خواھد به اﯾن ترتيب برای خود سھمی در اﯾن فعاليت ھا و مبارزات فراھم کند .
گفتم  :ناصر آقا من دو تا بچه دارم  .گفت  :اﯾن خانم عشقش اﯾن است که بياﯾد و دستی بـه
سر و روی اﯾن دو تا بچه بکشد و افتخار مادری آنھا را پيدا کند  .پرسيدم  :اﯾن دختـر کيسـت ؟
گفت  :خواھر حميد خانمحمد ! دلم آرام شد  ،احمد شيرﯾنی
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نيز دامـاد اﯾـن خـانواده بـود و

خود و ھمسرش در اﯾن وصلت مرا ﯾاری کردند .
____________________________
 .١آقای احمد شيرﯾنی در سال  ١٣٢١در ھمدان در خـانواده ای متـدﯾن و مـذھبی متولـد شـد  ،وی در دبيرسـتان بـا
ھادی شمس حائری ھم کالس بود و توسط او به حزب ملل اسالمی دعوت شد  ،شيرﯾنی پـس از کشـف حـزب در
مھر سال  ١٣٤٤دستگير  ،محاکمه و زنـدانی شـد  .او پـس از گـذر از زنـدان ھـای شـھربانی  ،جمشـيدﯾه و قصـر در
تارﯾخ  ١٣٤٦/٨/٦از زندان آزاد شد  ،سپ از آزادی از زندان بـا کمـک ھـای مـالی و حماﯾـت و پشـتيبانی از مبـارزﯾن و
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
ھمسرش اعالميه ھا  ،جزوات و اخبار را به آنھا می رساند  ،او پـس از آزادی از زنـدان بـه مـدت  ١٥سـال بـه کـار در
بازار پرداخت و در اﯾن مدت خانه اش محل امنی برای مخفی شدن افراد و مبارزﯾن بود  ،گفتنی است پس از پيروزی
انقالب اسالمی در سال  ٦١منزل مسکونی وی با نارنجک ھدف گروھک منافقين قرار گرفت .

من با خانواده خانمحمد از قبل آشنا بودم و به اعتبـار صـحبت ھـای ناصـر نراقـی و حـاج احمـد
شيرﯾنی پيشنھاد آنھا را قبول کردم  .وقتی برای خواستگاری رفتيم پدر و مادر خانم خانمحمـد
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مخالفتی نداشتند  ،ولی خيلی ھم موافق نبودند  ،آرامش قلبی نسبت به اﯾن امر نداشـتند ،
البته حق با آنھا بود  ،من نه کار  ،نه پول  ،نه قد و قامـت سـالم ! و نـه خيلـی چيزھـای دﯾگـر
نداشتم .
در اﯾن ميان نقش خانم مرﯾم مصلحت جو ھمسر مرحوم ناصر نراقی  ،خيلی سـازنده بـود  ،او
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
با ﯾک جانبار است و ھمسر او باﯾد جانشين و عامل خيلی از کارھا و اموری باشد کـه او نمـی
تواند انجام دھد .
خانم سکينه خانمحمد جواب می دھد  :من اصال ً به خاطر اﯾن که او جانباز است می خواھم با
او ازدواج کنم  ،من که نتوانستم مستقيم در مبارزات باشم  ،شاﯾد به اﯾن طرﯾق سھم خـود را
در اﯾن راه ادا کنم  ،کارھای او را انجام می دھم و سعی می کنم که حداقل جـای مـادر بـرای
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
دادند  ،پس از ازدواج با وجود عالقـه خـانم بـرای نگھـداری زھـرا و مـرﯾم  ،خـانواده فرتـوک زاده
خواستند آنھا را پيش خودشان نگھدارند تا به اﯾن طرﯾق تسلی خـاطر و تسـکينی بياﯾنـد و بـه
گونه ای خأل وجودی فاطمه را پر کنند .
دو قلوھا ھم در اﯾن مدت بيشتر به آنھا عادت کرده بودند  ،من نيز احساس کردم حال کـه اﯾـن
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
ابتکار دوستان ھيئت ھای مؤتلفه و حزب ملل اسالمی در برقراری ارتباط با من  ،پـس از آزادی
و حماﯾت گسترده معنوی آنھا موجب شد تا از خطر برﯾدگی نجات پيدا کنم و دوبـاره بـه صـحنه
مبارزه باز گردم  .به دنبال ھمان صـحبت آﯾـت ﷲ خامنـه ای  ....مـردم خودشـان بـه حرکـت در
آمده اند  ....بھترﯾن صـحنه مبـارزه را در ميـان مـردم بـدون ھـيچ وابسـتگی بـه گـروه  ،جنـاح و
سازمانی دﯾدم .
سال  ٥٧نقطه اوج فعاليت ھای مردمـی انقـالب بـود  ،مـن نيـز خـود را چـون قطـره ای در اﯾـن
اقيانوس متالطم رھـا کـردم  ،آنچـه کـه بـراﯾم جالـب و مشـھود بـود حضـور گسـترده جوانـان و
نوجوانان پر شور و حرارت در صحنه ھای مختلف بود  ،در اﯾن سال حرف آخر را مردم مـی زدنـد
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
و سعی می کردند در فرصت ھای مختلف پيش ما آمده و از تجربيات ما استفاده کنند  ،آنھا به
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دفعات آمده و می گفتند  :داﯾی ! مردم را دارند می زنند  ،بگـو از کجـا اسـلحھت تھيـه کنـيم ،
چطور کوکتل مولوتف بسازﯾم و  ....من نيـز بـا طيـب خـاطر مطالـب و دانسـته ھـاﯾم را بـه آنھـا
انتقال می دادم  ،با مشاھده فعاليت اﯾن جوانان و مردم قلبم ماالمال از اميد به پيـروزی شـده
بود .
با اﯾن که پاھاﯾم تحرک الزم را نداشتند ولی به ھر نحوی که شده بود خود را به مسجد و جمع
مردم محله می رساندم و در کارھـا بـا آنھـا مسـتقيماً مشـارکت مـی کـردم  .تظـاھرات مـردم
شکوه و جلوه خاصی داشت  ،از اﯾنکه به دليل نقص عضو قادر به حضور مستمر در تظاھرات و
راھپيماﯾی ھا نبودم در حسرت می سوختم .
در شب اول ماه محرم  ،با شنيدن اولين بانگ " ﷲ اکبر " لنگ لنگان با موتـور گـازی بـه سـوی
مردم عاشق شتافتم و به صفوف آنان پيوستم  ،وقتی از نزدﯾک درﯾای خروشان امت را دﯾـدم ،
اشک از چشمانم جاری شد و باور کردم که اﯾن موج شکستنی نيست .
در آن روز فرزندان امام و امت انقالبی  ،بدون ھراس و با بی باکی مثال زدنی در بـرار دژخيمـان
شاھنشاھی سينه سپر کرده و شعار سر می دادنـد  :مـرگ بـر شـاه  .پـس از حضـور در اﯾـن
راھپيمــاﯾی خانــه نشــينی و ھــداﯾت و مشــاوره بــه جوانــان را کــافی ندانســته  ،در ســاﯾر
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 .
تمام شب ھای محرم سال  ٥٧آکنده از فرﯾادھای " ﷲ اکبر "  " ،درود بر خمينی " و " مرگ بر
شاه " بود که از گوشه شھر به آسمان بر می خاست  ،در ھمين راھپيماﯾی ھا بود که محمد
مظاھری دوست عزﯾزم در حزب ملل اسالمی به درجه رفيع شھادت نائل آمـد و خـاطره اش را
برای ھميشه در دلم به ﯾادگار گذاشت .
در نيمه دوم سـال  ، ٥٧بـه دليـل پيوسـتن قاطبـه کـارگران و کارمنـدان بـه صـفوف انقالبيـون و
گسترش اعتصاب ھا  ،چرخ ھای برخی کارخانه ھا و سازمان ھا از حرکت باز افتاد و برخی ھم
کند شد  .از اﯾن رو تھيه ارزاق عمومی و ماﯾحتاج اوليه برای خانواده ھا سخت و دشـوار شـد .
در اﯾن شراﯾط آسيب پذﯾری خانواده ھای ضعيف بيشـتر بـود  ،از اﯾـن رو بـا کمـک تنـی چنـد از
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 ،
ھمدردی  ،گذشت و اﯾثالر از وﯾژگی ھای خاص اﯾن دوره بود  ،گاھی خانواده ای که کمی وضع
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 .
انقالب رو به اوج و رژﯾم رو به افول بود  ،سخنرانی ھای داغی بر منـابر و مسـاجد و ھيئـت ھـا
می شد  ،کاباره ھا و عشرت کده ھا و اماکن فساد ﯾکی پس از دﯾگـری تعطيـل و ﯾـا بـه آتـش
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کشــيده مــی شــد  .تظــاھرات  ،راھپيمــاﯾی ھــا و اعتصــاب رو بــه گســترش بــود  ،مســاجد و
دانشگاه ھا کانون ھداﯾت مبارزات مردمی بود ،دانشجوﯾان از حاضر شدن بـر سـر کـالس ھـا و
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
شادی کردند و اﯾن نعمت را به درگاه خداوندی شکر گفتند  .شمارش معکوس آغاز شد  ،مردم
برای ورود حضرت امام لحظه شماری می کردند  ،چه انتظار گران و سختی .
برای کوتاه شدن دوره انتظار  ،شعارھا عليه بختيار تغيير جھت داد  " ،بختيار ! بختيار ! نوکر بی
اختيار " " ،وای به حالت بختيار اگر امام فردا نياد " و  ....سرانجام در  ١٢بھمن ماه  ،مـاه شـب
چھارده در آسمان آبی اﯾران نماﯾان شد  ،کوچه و خيابـان ھـا آب زده و جـارو شـد و بـر کنـاره و
وسط آنھا گلھای الله و شقاﯾق چيده شد تا قدوم امام را مبارک بدارد .
پاھای عليلم ھمچنان وبال گردنم بود و مرا از حضور در خيلـی از صـحنه ھـا بـاز مـی داشـت ،
ﯾکی از صحنه ھا مراسم استقبال از امام بود  ،به ناچار از تلوﯾزﯾون برنامـه ورود حضـرت امـام را
تعقيب می کردم  .که ناگھان پخش برنامه قطع شـد  ،دﯾگـر نتوانسـتم طاقـت بيـاورم  ،پاھـای
شلم را جمع و جور کرده  ،چوب زﯾر بغلم را ھمراه برداشته و با موتور گازی زدم بيرون .
شھر از جمعيت موج می زد  ،با اﯾن حال از چھارراه لشکر تا ميدان  ٢٤اسفند )انقالب( آمـدم ،
تراکم جمعيت مرا از رفتن بازداشت  ،به مردم التماس می کردم  :برادر ! خواھر ! بروﯾـد کنـار ،
من نمی توانم راه بروم  ،راه را باز کنيد تا من با موتـور رد بشـوم  .ولـی فرﯾـاد و صـدای مـن در
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 .
شاﯾد تا قبل از قطع پخش مستقيم برنامه ورود حضرت امام )ره(  ،خيابان ھـا اﯾـن طـور شـلوغ
نبود  ،ولی با اﯾن کار نابخردانه  ،مردم احساساتی شده و عکس العمل انقالبی نشان دادند و
چنين به کوچه و خيابان رﯾخته و سراسيمه به طرف فرودگاه در حرکت بودند .
با ازدحام شدﯾد مواجه بودم  ،در خيابان آﯾزنھاور )آزادی( فشار جمعيت مرا داغات می کرد  ،در
ھمان لحظه ماشين حامل امام که آقـای رفيقدوسـت راننـده آن بـود از جلـو مـا گذشـت و مـن
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
برگشتم  ،دﯾدم که مادر و پدر و ھمسرم نيز به درﯾای خروشان امت پيوسته اند .

انفجار نور
پس از ورود حضرت امام )ره(  ،مدرسه رفـاه مرکـز ھـداﯾت و رھبـری نھضـت شـد  ،گرچـه مـن
ناتوان از ھمپـاﯾی بـا سـاﯾر دوسـتانم بـودم  ،ولـی احسـاس کـردم کـه نباﯾـد نشسـت و از بـار
مسئوليت شانه خالی کـرد  ،شـاﯾد بتـوان بـا ھمـين حـال کـار کـوچکی صـورت داد  ،بـه طـرف
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
ھواداران سازمان به اصطالح مجاھدﯾن بود .
در آنجا افراد مختلفی را دﯾدم چون شھيد حاج مھدی عراقی  ،ابراھيم ﯾزدی  ،عباس آقا زمانی
)ابوشرﯾف( جواد منصوری و  ....در اﯾـن ميـدان دﯾـدار مجـدد ابوشـرﯾف بـراﯾم جالـب بـود  .او بـه
تازگی وارد کشور شده بود  ،به من گفت  :احمد ! ھر ﯾک از بچه ھای انقالبی و مبـارز  ،پيـر و
جوان را که می شناسی معرفی کن  ،کار زﯾاد است  ،به بچه ھای مطمئن نياز دارﯾم .
اداره کالس آموزش نظامی و دفاعی تحت نظر او بود  ،به غير از وی  ،جـواد منصـوری  ،محمـد
منتظری و عباس دوزدوزانی نيز ھر ﯾک عھده دار وظاﯾف و مسئوليت ھاﯾی بودند  .افراد را برای
کارھای نظامی آماده می کردند و با پـاس و گشـت ھـای انتظـامی منطقـه اطـراف مدرسـه را
تحت حفاظت و امنيت خود داشتند  .از من کاری بر نمی آمـد  ،فقـط در محـيط مدرسـه حضـور
داشتم و دوستان ھر کاری را که با وضعيت جسمانی من مناسب بود احاله کرده و من با جان
و دل آنھا را انجام می دادم از جمله کارھای اداری و نوشتاری .
پنجشنبه  ١٩بھمن  ،ھمافرھا به دﯾدن حضرت امام )ره( آمدند  ،من پس از دﯾـدار ھمـان شـب
به منزل مادر زنم در سرآسياب دوالب  ،خيابان باغچه بيـدی رفتـه بـودم  ،فـردای آن روز جمعـه
ساعت حدود  ١٠صبح از آنجا خارج شدم  ،به سه راه سليمانيه رسيدم  ،در ضلع شمالی آن ،
خيابان فرح آباد )پيروزی( خيلی شلوغ بود  ،مردم به پادگان فرح آباد حمله کـرده و ﯾـک تانـک را
ھم در خيابان به آتش کشيده بودند  ،اوضاع عجيبی بود .
خيابان را دود و آتش و سنگ فرا گرفته بود  ،به سمت در بـزرگ پادگـان رفـتم  ،مـردم بـه صـف
اﯾستاده بودند  ،پرسيدم  :چه خبر است ؟ گفتند  :کسانی که برگ خاتمـه خـدمت دارنـد مـی
توانند اسلحه بگيرند  .باورم نمی شد  ،مگـر چنـين امـری ممکـن بـود ؟ ١چـرا سـالح ھـا را در
اختيار مردم می گذارند ؟
جواب دادند که دﯾشب گاردی ھا به ھمافرھا حمله کرده و با آنھا درگير شـدند و اسـلحه خانـه
پادگان را در دست گرفتند  .مردم ھم به کمک ھمافرھا آمده و به پادگان حمله کرده و آنھا را از
دست گاردی ھا گرفتند  .کسانی که مردم را تسليح می کردند خود ھمافرھـا بودنـد و بـه ھـر
کسی که کارت پاﯾان خدمت داشت  ،سالح می دادند .
من سرﯾع خود را به اولين باجه تلفن سالم ! رساندم و با مدرسه رفاه تماس گرفتم  ،ندانستم
که چه کسی پشت خط است  ،گفتم  :برادر می دانی چه خبـر اسـت ؟  ....خيانـت  .گفـت :
خيانت ! چه خيانتی ؟ گفتم  :دارنـد بـه مـردم اسـلحه مـی دھنـد  ،دارنـد آشـوب مـی کننـد .
گفت  :مردم خودشان اسلحه می گيرند  ،برای جنگ با گاردی ھا نياز بـه اسـلحه دارنـد  .بعـد
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
ھای شنی و خاک سنگر بسته اند  ،در ھمـين ميـان مينـی بوسـی را راه رسـيد  ،تعـدادی بـا
چوب و چماق از داخل آن بيرون آمدند .
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در ميان آنھا ھادی غفاری بود  ،او در حالی که سالح خودکار ﯾوزی در دست داشت پيشـاپيش
مردم حرکت می کرد  ،دقاﯾقی بعد زد و خورد ميان گارد و مـردم آغـاز شـد  ،اﯾـن حرکـت مـردم
نفس عوامل رژﯾم را به شماره انداخته بود .
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 .
نزدﯾک لوﯾزان دﯾدﯾم مردم دسته دسته به طرف پادگان در حرکتند  ،وقتی بـه پادگـان رسـيدم ،
صدای چند شليک ھواﯾی را شـنيدم  ،دﯾـدم مـردم را دارنـد از پادگـان بيـرون مـی کننـد و در را
می بندند  ،پرسيدم  :چه شده ؟ گفتند  :دﯾر آمدﯾد ! بچه ھا پادگان را گرفتند  ،می خواھند از
ھرج و مرج جلوگيری کنند  .گفتم  :الحمدﷲ ! و بعد رادﯾو  ،تلوﯾزﯾـون سـقوط کـرد  ،صـداﯾی در
فضای اﯾران طنين انداز شد :
" توجه ! توجه ! اﯾن صدای انقالب اﯾران است  ،صدای ملت اﯾران ".

سخن آخر
آقای احمد اﯾن مبارز خستگی ناپذﯾر پس از گذر از داالن ھای تنگ و تارﯾک و راه ھای پـر پـيچ و
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 .
او با پيروزی انقالب از تب و تاب نيفتاد و در مصدرھای گونـاگون منشـاء خـدمت شـد  ،از جملـه
مســئوليت دبيرخانــه کميتــه مرکــزی مســتقر در مجلــس شــورای اســالمی  ،مســئوليت روابــط
عمومی زندان اوﯾن و بعد به آموزش و پرورش بازگشت و بـه تربيـت نيروھـای مـؤمن و انقالبـی
پرداخت که ھر ﯾک در جنگ و بعد از آن موجب برکاتی برای نظام جمھوری اسالمی شدند .
او پس از پيروزی انقالب اسالمی 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
توصيه رھبر معظم انقـالب حضـرت آﯾـت ﷲ خامنـه ای کـه بـه وی فرمـوده بـود  :احمـد ! وقـت
نشستن نيست  .مجدداً به صحنه بازگشت و در کنار دوست قدﯾمی خود آقای محمد مھرآﯾين
در تربيت بدنی بنياد جانبازان به خدمت اﯾن شھيدان زنده ھمت گماشت .
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 ".
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