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  وقتی که نقابها فرو افتاد
، )3اتـاق شـماره     ( عمومی مرا به همان اتاقی بردنـد کـه قـبالً در آن بـودم                 2در بند   

 دو روز اول بـه  –یکـی   . مسعود رجوی را هم از کمیته برگردانده و در همان اتـاق بـود             
  . سریع به مباحث اصلی کشیده شدیمپرسی و نقل اخبار گذشت اما  سالم و احوال

به تبع علنی شدن جریان ارتداد در سازمان مجاهدین، یک سری از مسائل مـشخص             
خواندند، آن را ترک کردند، بعد اعالم کردند کـه مـا از               ای که به دروغ نماز می       عده. شد

ه و دو ـ سه سال پیش مارکسیست شده بودیم اما مسعود به ما گفته بود که اگر شما اید  
خـورد پـس بـه خـاطر حفـظ هویـت        عقیده خود را بر مال سازید به سازمان ضربه مـی         

آنها در این مدت بـه هـیچ وجـه اعتقـاد            . سازمان، حفظ ظاهر کنید و حتی نماز بخوانید       
خواندنـد   گرفتند و قرآن هم می   کردند، حتی به ظاهر روزه هم می        درونی خود را رو نمی    

  1.... و
دم با تقوا و پاکی بود و هست و در برابر پلـیس هـم موضـع        دکتر شیبانی که خیلی آ    

کـرد، در مـاه رمـضان         شـان نمـی     ایستاد و تواضعی بـرای      خوبی داشت و جلو ایشان می     
گفت در طول شـب و روز، یـک سـاعت قـرآن               می.  داده بود  مفاتیحدرخواست قرآن و    

ه را کـه بـین      زمـان مانـد   ). دیگـر زنـدانیان   (پیش من باشد، بقیه ساعت در اختیار شـما          
در طول  . رسید  زندانیان تقسیم کرده بودیم در شبانه روز به هر دو نفر ده دقیقه نوبت می              

کـردم و بـه او    خواندم بعـد دیگـری را از خـواب بیـدار مـی           شب من ده دقیقه قرآن می     
ایـن افـرادی کـه کتمـان عقیـده          . گـشت   دادم و همین طور قرآن دست به دست مـی           می
کسی مثل حسن . کردند گرفتند و ظاهر امر را حفظ می د قرآن میکردند، در نوبت خو   می

گرفـت و     راهی، که در باطن اعتقادی به قرآن نداشت ولی برای فریب مـا قـرآن را مـی                 
دانستم کـه     در کمیته که بودیم می     .اش بگذرد   کرد تا ده دقیقه    الکی خودش را مشغول می    
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 چـپ   4 و ناصـر جـوهری     3م، محمـود طریـق االسـال      2محمد دماوندی، بهمن بازرگـانی    
 همراه با   50حسن در سال    . دانستم که حسن راهی هم چپی شده است         اند ولی نمی    کرده

او در زنـدان مـشهد موضـوع        . حنیف نژاد دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده بـود           
این آقـا در    . دانستند اما ما خبر نداشتیم      ها می   بچه. شدنش را اعالم کرده بود      مارکسیست  

هر یـک از    . ن اوین ارشد اتاق هم شده بود و به اصطالح به او باج سبیل داده بودند               زندا
  . بودند) …قند، نان و(ایشان هم مسئول چیزی 

. دیدم اینها در حال خواندن نماز هـستند         شدم می   من هر وقت در اوین وارد اتاق می       
خواننـد؟    مـی در ابتدا من به مسعود رجوی گفتم اینها که مارکسیست هستند چـرا نمـاز            

گذارم، اینها اول باید وضـع خودشـان          نه من نمی  : گفتم! کاری با آنها نداشته باش    : گفت
کـنم،   تأکید کردم که من این مسئله را افشا می    . دانستند  آنها موضع مرا می   . را روشن کنند  

اینهـا از  : مـسعود گفـت  . باید اینها مذهب را کنار بگذارند و بیش از این خیانـت نکننـد             
فهمند، و ما هم برای تفهیم به آنها نه وقتش را داریـم نـه حـالش را،                     چیزی نمی  مذهب

: گفـتم . کنیم بگذار فرصـت تحقیـق داشـته باشـند           بعداً سر فرصت با ایشان صحبت می      
کنم که نماز نخوانند تا هر مدتی هـم           نخیر، من اینجا وکیل خدا هستم، به اینها اعالم می         

اگر بعداً به مذهب بازگشتند و مـسلمان شـدند،          . ارندخواهند برای تحقیق وقت د      که می 
شـان را هـم از طـرف خـدا ضـامن              خب بیایند از نو نماز بخوانند، ترک نماز این مدت         

  .شوم که مسئولیتی بر ذمه نداشته باشند و خدا ببخشدشان می
گفتنـد    کردند و مـی     مسعود و باندش پذیرای حرفها و مواضع من نبودند و بحث می           

وط نیست، تو کاله خودت را سفت بچسب که باد نبـرد، اصـالً تـو چـه کـاره                  به تو مرب  
من اآلن یک مسلمانم و بر حسب وظیفه دینی خود به اینهـا اعتـراض               : گفتم  هستی؟ می 

  . دارم
ای نرسیدم، به ناچار مستقل عمـل کـردم و سـراغ              وقتی از طرف تشکیالت به نتیجه     

شما حق ندارید آداب و احکام دینی ما را با          خوانید؟    چرا نماز می  : مرتدین رفتم و گفتم   
اعمال ظاهر فریبانه و ریاکارانه به مسخره بگیرید، از این به بعد اگر تظاهر بکنید با مـن                  

  .طرف هستید
االسالم،  دو ـ سه روز بعد، مجاهدین مرتد از جمله جوهری، راهی، بازرگانی، طریق 

نـد و دیگـر نمـاز هـم نخواندنـد و             از ما جدا شدند و به اتاق دیگری رفت         …دماوندی و 
. برای خود جمعی تشکیل دادند، و به شدت علیه من موضع گرفتند و اعتـراض کردنـد                

بعد از  . عزت راست ارتجاعی است، فاالنژ است     : گفتند  خاستند و می    نشستند و بر می     می
آنکه آب ما با مجاهدین توی یک جوی نرفت و آنها و من بر سر موضـع خـود اصـرار                     

با چند نفر صحبت و آنها را نیز بـا          .  من تصمیم گرفتم که جدا و مستقل کار کنم         کردیم،



  
  
  
  

 397 □ مرزبندیهای ایدئولوژیک

اجـازه مجاهـدین       بی 5بهزاد نبوی .  آقای نبوی گفتگو کردم     با از جمله . خود همراه کردم  
ولی چون آدم روشنی بود بعد از چند  . خورد و طرفدار پر و پا قرص ایشان بود          آب نمی 

  .ن با من به لحاظ فکری همراه شدبار صحبت و اقامه دلیل و برها
سـران مجاهـدین    . به این ترتیب جریان فکری مـستقل از مجاهـدین شـکل گرفـت             

گرفتند که این افراد مهنـدس و لیسانـسیه چـه آدمهـای خـری       ناراحت بودند و ایراد می    
طرح ما این شد که افـراد داخـل در ایـن            . خورند  سواد را می    هستند که گول این آدم بی     

دار تبلیغ و بسط این خط فکری مـستقل شـوند، هـر کـس در اویـن                    د عهده جریان، خو 
رود و یا به اوین    رود و هر کس در کمیته است وقتی به قصر می            است وقتی به کمیته می    

من نیـز خـود در رأس       . گردد این جریان فکری را تبلیغ و معرفی و یارگیری کنند            بر می 
ستقل باشـند، دسـت از اطاعـت کورکورانـه          خواستم که افراد م     می. این فکر قرار داشتم   

. اختیارتان دسـت خودتـان باشـد      : گفتم  بردارند و به خود متکی باشند نه به سازمان، می         
گفتم، برای این کـار اطالعـات         شان از تجربیاتم، از تاریخچه مبارزات و سازمان می          برای

نشگاهی عمومی خوبی هم داشتم، به آن حد که یک دانشجو و با یک صاحب مدرک دا               
شدند و ابراز رضایت      نشست و از شنیدن آن خوشحال می        به راحتی به پای حرفهایم می     

  6.کردند می
. حتی سالم و علیـک هـم نداشـتیم   . سعود رجوی قطع ارتباط کردمدر این مسیر با م    

ه و بر برخوردهای مخرب و      کار ننشست   مجاهدین بی . صف ما کامالً جدا و مشخص بود      
  . دندشان شدت بخشی خصمانه

آنها درصدد منحرف نشان دادن جریان ما       . تر شد    زدنها علنی   بر چسب زدنها و مارک    
برآمدند و به من اتهام زدند که عزت مخالف ایدئولوژی و سیاست سازمان نیست بلکـه                

ام سنگین    تهمت زدند که چون پرونده    . همه این کارهایش به خاطر نجات از اعدام است        
ام و قـصد آن دارم   ام هست با ساواک کنار آمـده  در پروندهاست و دو ـ سه حکم اعدام  

در نـزد چپیهـا مـرا مخـالف         . که جریان انقالبی را از بین ببرم و یا به انحـراف بکـشانم             
مرا بایکوت کـرده    . کردند  جریان چپ معرفی و در نزد مذهبیها همکار پلیس معرفی می          

ای هم از ترس با من        دند، عده ز  ای این تهمت و خدعه را پذیرفته حرف نمی          بودند، عده 
ام مطلع بودنـد و اینکـه بـا پلـیس چـه برخـوردی                 شدند، چرا که از سابقه      هم کالم نمی  

برخـی مـرا از قـصر و        . شناختند  ام را می    ام و بازجوییهای مرا دیده بودند و روحیه         داشته
برایـشان  این افراد حرف نزدن با من       . برخی از کمیته و برخی هم در اوین به یاد داشتند          

قابل قبول نبود، اما تبعیت کورکورانه و اطاعت چشم بسته آنهـا از تـشکیالت، موجـب                 
بایـست یکـی را       ایشان بین تشکیالت و جریان مستقل  ما مـی         . تقویت بایکوت من شد   

پشت کردن به تـشکیالت برایـشان مقـدور نبـود، لـذا مـا را تحـریم                  . کردند  انتخاب می 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 398

دیـد رویـش را بـر         کردنـد، اگـر کـسی مـرا مـی            نمی کردند، حتی سالم و علیک هم       می
  .گرداند می

. خفقان به وجود آمده در درون زندان، بایکوت و انـزوا واقعـاً ناراحـت کننـده بـود                  
برخی نه از روی باور و شناخت بلکه فقـط صـرف دسـتور تـشکیالت بـا مـن حـرف                      

مـثالً یـک بـار      . ندشد  ای با من هم کالم می       یافتند، چندکلمه   زدند اما اگر فرصتی می      نمی
ابتدا توالتها  . شستم که یکی از جماعت مجاهدین آمد        شویی می   من دستهایم را در دست    

را چک کرد و وقتی مطمئن شد کسی آنجا نیست شروع به صحبت با من کـرد، همـین                   
  7.که کسی دیگر وارد شد سریع خود را به کاری مشغول کرد

داف اولیه و نیز غلط و نادرست بودن ما برای اثبات انحراف مجاهدین از اصول و اه    
شیوه متخذه ایشان برای تداوم مبارزه، حاضر بودیم که در حضور زندانیان بـه بحـث و                 

اما آنها با روشهای تخریبی همه گونه فرصت را از ما گرفته اجازه طـرح  . مناظره بنشینیم 
  .دادند هایمان را برای عموم نمی نظر و دیدگاه

رش مرام مارکسیـستی سـازمان در بیـرون از زنـدان و نحـوه               تغییر ایدئولوژی و پذی   
ترین بحث و محل مجادله مـا       برخورد با مارکسیستهای سازمان در داخل زندان، محوری       

  .بود
چـرا کـه    . مخالفت با این جریان انحرافی مرا در مقابل سران مجاهدین قرار داده بود            

لکه به نحوی درصـدد توجیـه و        آنها نه تنها حاضر به محکوم کردن این جریان نبودند ب          
وجـه    به هیچ .  هستند  اپورتونیست. گفتند اینها خائن هستند     می به دروغ . تطهیر آنها بودند  

اطالق واژه اپورتونیـست بـه افـراد، از همـین مقطـع             . گفتند که کافر و مرتد هستند       نمی
، گفتـیم کـه ایـشان مجاهـد بودنـد کـه بعـد از فرآینـدی خزنـده               اما ما می  . مصطلح شد 

ترسیدند که این تغییریافتگان را مرتـد         مجاهدین می . اند؛ لذا مرتد هستند     کمونیست شده 
های چپی نیز تعمـیم یابـد و          و ملحد بخوانند چرا که بیم داشتند این حکم به سایر گروه           

  .آنها در برابرشان قرار بگیرند و به موضع ضعف بیفتند
ی عادی سازمان پایین اسـت و       مرکزیت سازمان با این استدالل که سطح درک اعضا        

از همین رو بـود     . کردند  از به مناظره کشیده شدن مباحث جلوگیری می       (!) » فهمند  نمی«
. که برای نرسیدن صدای من به دیگر اعـضا، دسـت بـه بـایکوت و تخطئـه مـن زدنـد                     

های چپی عالقه به صـحبت و برقـراری رابطـه بـا مـن                 برخالف آنها، سران دیگر گروه    
کـنم و بـا       دانستند که کسی را سـرکوب نمـی         شناختند و می    ا مرا خوب می   چپیه. داشتند

گـاهی بـه بنـد آنهـا     . کـردم  گیرم، لذا با همه چپیها صحبت مـی   دلیل و منطق، موضع می    
  .کردم رفتم و سر صحبت را باز می می
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. هـای چپـی علیـه مـن بودنـد           مجاهدین با مشاهده این رابطه در پی تحریک گـروه         
دانیم و به خاطر شـما او         داند ولی ما شما را نجس نمی         را نجس می   گفتند عزت شما    می

ولـی مـن    . به من بزنند  » ضد چپی «خواستند مارک     با این حرفها می   ! ایم  را بایکوت کرده  
در حـالی کـه     (زدن و سـیگار کـشیدن بـا آنهـا             با تداوم روابط عادی خود با چپیها؛ قدم       

 توطئه آنها را    …شان  دادن به درددلهای  شان و گوش     نشستن بر سر سفره   ) سیگاری نبودم 
گفتنـد،   آنهـا خیلـی صـریح مـی       .چپیها هم واقعاً با من مشکلی نداشـتند       . کردم  خنثی می 

گویید نیست و موضع عزت شـفاف و روشـن اسـت و مـا قبـولش                   طور که شما می     این
گوید   زند چیزهایی که به شما می       داریم، او آدم درست و صادقی است، حرفهایش را می         

گوید، خوبی او در همین رک بودنش است، سیاسـی            ه مراتب بدترش را به خود ما می       ب
او دیدگاه خودش را دارد و ما هم دیدگاه خودمان را، او مخـل کارهـا و                 . کند  کاری نمی 

  . احترام ما را دارد و ما هم احترام او را. ایم  ندیده اهداف ما نیست، از او بدی
بـا اصـغر ایـزدی، فریبـرز سـنجری، علـی            )  خلـق  فداییان(های چپ     از سران گروه  

از گروه  (زاده    آزاد و دکتر غالم ابراهیم      زاده، شلتوکی، عبداهللا اندوری، بیژن فرهنگ       مهدی
بیشتر اوقات هم آنها خواستار صحبت و هـم کالمـی بـا             . کردم  صحبت می ) ستاره سرخ 

طـرف مـورد      نوان بی داد، من به ع     گاهی اوقات که بین چپیها اختالفی رخ می       . من بودند 
ایـن کـار را     : کردم  شان می   شدم تا حل اختالف کنم، حتی نصیحت        قبول آنها، واسطه می   

نکنید، زندان جای این کارها نیست، دشمن مترصد استفاده از این اختالفهاسـت، سـعی               
کنید مسائل را بین خودتان حل کنید و نگذارید که به بیرون درز کند و دشـمن را شـاد                    

   ...کنید و
 8بهمن بازرگانی، کاظم شـفیعیها    ) مجاهدین مارکسیست شده  (از سران چپیهای مرتد     

داند که من از چه موضـع قـدرتی بـا             خدا می . کردند  و ناصر جوهری با من صحبت می      
  .کردم اینها برخورد می

گفتم من مخالف مارکسیست شدن شما نیستم و اگرشـما واقعـاً صـداقت داشـته                  می
فانه برخورد خواهید کرد، و از آنجا که شما بعد از سالها مبارزه در      باشید با انتقاداتم منص   

تواند شما را اقناع کند و مبارزه را پـیش      اید که مذهب نمی     ای به این نتیجه رسیده      مرحله
اما حـرف  (!) اید، پس نشان از صداقت شماست  ببرد و به خاطر همین مارکسیست شده     

و نظر خود نباید دست به هر کار و جنایتی          من این است که شما برای رسیدن به هدف          
چرا مجید شریف واقفی را به آن صورت کـشتید، ایـن راه برخـورد بـا مخـالفین                   . بزنید
اعتراض من به این است که وقتی به این نتیجه رسیدید که فقط مارکسیسم علـم                . نیست

فـداییان  های چریکی مبارز مثل  مبارزه است و مذهب ارتجاعی است، چرا با دیگر گروه         
در . خلق ائتالف نکردید و یا حداقل گروهی با نامی غیر از نام مجاهدین تشکیل ندادید              
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های چپ داشتم، بـا شـما نیـز ادامـه      این صورت من همان برخوردی را که با بقیه گروه     
ولی شما آمدید یک سازمان به ظاهر مذهبی راه انداختید و جامعـه هـم بـه آن                  . دادم  می

در ایـن برهـه     . مند شـدید    از کمکهای مردم، بازار و روحانیون نیز بهره       اقبال نشان داد و     
تفاوت بودند و یا حتـی از آنـان در مبـارزه بـا                حداقل مذهبیها نسبت به مارکسیستها بی     

استفاده کردیـد و      کردند، اما شما از این فضا، امکانات و فرصت سوء           رژیم جانبداری می  
این کـار شـما هـم بـه مبـارزات           .  سوق دادید  سر بزنگاه سازمان را به سوی مارکسیسم      

مذهبی ضربه زد و هم جو ضد مارکسیستی پدید آورد و آثار سوء آن دامن شـما را هـم       
  .گرفت

من به سردمداران این جریان انحرافی اعالم کـردم؛ حـال بـا تمـام ایـن اوصـاف و                    
ود احوال، اگر شما این حرکت خودتـان را محکـوم کنیـد و نـام مجاهـد را از روی خـ                     

بردارید و تحت لوای سازمان فعالیت نکنید، و تحت هر اسمی دیگـر باشـید، دسـت از                  
  .   ها دارم دارم و همان برخوردی را خواهم داشت که با سایر گروه ضدیتم با شما بر می

  
  9فتوای تکفیر مارکسیستها

پس از علنی شدن جریـان تغییـر ایـدئولوژی و ارتـداد بخـشی از اعـضای سـازمان              
مـشکالت زیـادی پـیش      ) طرفدار توجیه و تطهیـر    (، در زندان برای مجاهدین      مجاهدین

روحانیون و علمایی که در این زمان از زندانهای مختلف به بنـد یـک اویـن آورده                  . آمد
شده بودند، در ارزیابی خود از وضعیت سازمان مجاهدین و تغییرات پیش آمده به ایـن                

. انـد  رخی از ایشان از سازمان مغبون شـده نتیجه رسیدند که در حمایت مادی و معنوی ب 
و سـهم   ) عج(کردند که چرا پولهای امام زمان         به اصطالح برخی احساس شرمندگی می     

اند، گروهی که بخش اعظمی از آن نهایتاً بـه           را در اختیار این گروه قرار داده       …خمس و 
  .مارکسیسم گرویدند

نی شـیرازی، طالقـانی، هاشـمی        از جمله منتظری، ربا    1355لذا ایشان در اوایل سال      
جویی افتادند   به فکر چاره1354 در اواخر …ی کنی، الهوتی و   رفسنجانی، انواری، مهدو  

و پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت به فتوایی رسیدند، که این فتوا بعدها محل حرف            
  . و حدیث و جریانات بسیاری شد

تـه محـوری بـود؛ یکـی تکفیـر           صادر شد حاوی دو نک     1355این فتوا که در خرداد      
کمونیستها و نجس دانستن آنها، که بر اساس آن نشست و برخاست، هم سفرگی و هـم                 

در محور دوم راجع به مجاهدین بـه ایـن نتیجـه            . شد  غذا شدن با مارکسیستها حرام می     
انـد اگـر      رسیده بودند، آنهایی که از این سازمان تا حاال در راه مبارزه کشته و اعدام شده               

شان به عنوان شـهید بـرده         اند، شهید نیستند و نباید اسم       گاهانه به طرف مارکسیسم رفته    آ
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انـد مـا اکنـون دربـارۀ آنهـا            اند و کشته شده     شود و اگر ناآگاهانه به سوی کمونیسم رفته       
توانیم بدهیم ولی کسانی که اآلن ادامـه دهنـده مـسیر گذشـته هـستند، جـزء                    نظری نمی 

کشته هم شوند شهید نیستند، مگر اینکه ایدئولوژی خودشـان را           مسلمانها نیستند و اگر     
قرار شد  . تغییر بدهند و باید تکلیف خودشان را معلوم کنند و از کمونیستها جدا بشوند             

این نظر و فتوا از بندی به بند دیگر و از زندانی به زندان دیگـر بـه طـور شـفاهی نقـل                        
  .شود

شناختند و معتقـد بودنـد کـه بـاالخره            میمجاهدین، روحانیون را به عنوان قشر دو        
کنند و در صدد بودند تـا تـضادهای موجـود را هـم رو                 روزی با این قشر تضاد پیدا می      

اند، گذشتگان    اما پس از صدور فتوا گفتند که این آقایان با اصول ما برخورد کرده             . نکنند
ا با اینها علنی کنـیم  از این پس مجبوریم که تضاد خود ر       . دانند  و رهبران ما را شهید نمی     

هستند » ستون سیا «و  » ارتجاع راست «،  »خرده بورژوا «اینها  : پس گفتند . و موضع بگیریم  
  .و اصالً اینها مبارز نیستند

ای طرفدار علما و به اصطالح مجاهـدین وابـسته بـه قـشر دو بودنـد،       در زندان عده 
شتند و معتقـد بودنـد       بودند که عرق مذهبی دا     …تعدادی بازاری و تعدادی هم کارگر و      

مجاهدین هم به رهبـری     . که باید حرف آقایان را گوش کنیم و از کمونیستها جدا شویم           
دانستند و با آن به مخالفـت          داری می   رجوی این کارها را ارتجاعی و در خدمت سرمایه        

این فتوا خواسته رسولی بازجو است و اینها دارنـد حـرف سـاواک را               : گفتند. برخاستند
  .اند  و سازش کردهزنند می

ترتیب در آن هنگام که زندان ملتهب، به هم ریخته و جو سیاسی خرابی پـیش                  بدین
توان کـه   ناای از زندانیان      آمده شکاف عمیق شده بود، موجبات بریده شدن و افتادن عده          

  .تحمل این اختالفات را نداشتند، فراهم آمد
  

  اصحاب فتوا و مجاهدین
من آن زمان در کمیته مشترک      . تلف و متفاوتی در برداشت    این فتوا آثار و تبعات مخ     

  .خبر بودم گیری فتوا بی کلبردم و از جزییات و نحوه ش به سر می
، عراقـی، الجـوردی،     10، تعدادی از جملـه کچـویی، عـسگراوالدی        1355در اواسط   

ــدری ــادامچی 11حی ــان(، ب ــشی12)بادامچی ــدی13 ، قری ــد محم ــاس  ، محم ــانی، عب گرگ
البته برخـی از ایـشان از    . ( را از بند یک به بند دو آوردند        …رفیعی و ، جلیل   14فر  مدرسی

این افراد با ورودشان جریان فتوا و اجرای آن را مطـرح کردنـد، از               )  بودند 2قبل در بند    
به این گروه باید تعدادی از اعضای گـروه         . این رو ایشان به اصحاب فتوا معروف شدند       

یشان طرفدار جدایی مطلـق از کمونیـستها بودنـد و           ا. دکتر اعظمی را افزود که لر بودند      
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گفتند همه چیز اعم از ظروف غذا تا برنامـه مالقـات و دستـشویی و حمـام بایـد از                     می
  . چپیها جدا باشد

رجوی و دیگر سـران سـازمان       . مجاهدین در برابر موضع اصحاب فتوا جبهه گرفتند       
ما چون این فتوا را     «: رجوی گفت . مخالفت شدیدی در برابر این فتوا و نظر ابراز کردند         

کنیم همان طور  دانیم با آن مخالفیم و مبارزه می ضد انسانی، ضد خلقی و ضد جنبش می   
دهیم، با ایـن اقـدام ضـد انقالبـی هـم              کنیم و در این راه خون می        که با رژیم مبارزه می    

  » .کنیم و لو اینکه کشته شویم مبارزه می
روزی، حـسین منتظرحقیقـی و دو ـ سـه نفـر      بهزاد نبوی، مهدی خمسی، صادق نـو 

خواستند بـه نحـوی بـا         دیگر از دوستان، طرفدار مسالمت، دوستی و وحدت بودند، می         
اما بهزاد در این میـان اشـتباه اسـتراتژیک کـرد کـه              . گذشت طرفین، جمع را حفظ کنند     

او در این اوضـاع و احـوال بـرای شکـستن انحـصارطلبی              . خیلی برایش گران تمام شد    
) بـرادر کـوچکتر  محمـد      (نژاد    وقتی با احمد حنیف   . ران مجاهدین دست به کاری زد     س
با اطمینان و اعتمادی که به احمد داشت شروع کرد به تحریک وی که اآلن               . اتاق بود   هم

مجاهد واقعی من «فرصت مغتنم و شرایط خوب و فضای مناسبی است تو اعالم کن که   
و ایجاد انـشعاب کـن،      » …گذاران هستم و     و بنیان  نژاد  دار محمد حنیف    هستم، من میراث  

. شوند ما هم پشت سرت هستیم، و به این ترتیب مسعود رجوی و دیگر سران ایزوله می
احمـد بعـد از     . مورد به احمد اعتماد کرده بـود        این زرنگی بهزاد کار دستش داد زیرا بی       

وی منتقل کرده بود و     این گفتگو، تمام حرفهای بهزاد را به موسی خیابانی و مسعود رج           
لذا بهزاد را بایکوت و شروع به تخریبش کردنـد          . آنها از این عمل خیلی ناراحت شدند      

گفتند فالن فالن شده تو خودت بـه دسـت مـا مـسلمان                زنند و می    و تهمتهایی به او می    
 خالصه اختالف و ضدیت عجیبـی بـین         …کنی و   شدی، حاال به ایدئولوژی ما انتقاد می      

  15.اد و هوادارانش افتاد و عمق گرفتسران با بهز
شناختم و با آنها دوستی داشتم و هم با طرز تفکـر       من هم طرفداران فتوا را کامالً می      

دانستم که در هـیچ صـورتی اینهـا           می. مجاهدین آشنا بودم ومدتها با آنها سر کرده بودم        
، )کردنـد   که نمی (ند  کرد  حتی اگر مجاهدین به فتوا عمل می      . توانند با هم کنار بیایند      نمی

. شـناختم  من این دو را کـامالً مـی  . توانستند با آنها زندگی کنند   باز هم اصحاب فتوا نمی    
گفتنـد ایـشان      دانستند می   کسی مثل الجوردی و کچویی اصالً مجاهدین را مسلمان نمی         

آویـزی بـود بـرای      به هر حال فتـوا دسـت  . خوانند و کمونیست هستند به دروغ نماز می  
  . ف و جدایی این دو گروهاختال

در ابتدا فتواییها در یک اتاق جمع نبودند و پلیس آنها را در اتاقهای مختلـف پخـش    
فقط موقع غـذا خـوردن در یـک جـا جمـع             . کرده بود و آمار آن هم دست خودش بود        
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مـن گـر چـه در    . خوردند، تعداد آنها به یازده نفر رسـیده بـود      شدند و با هم غذا می       می
پـسندیدم، ایـن شـیوۀ        مسائل با آنها هم عقیده بودم، اما تاکتیک آنهـا را نمـی            بسیاری از   

در عین حال که طرفدار جدایی کامل بودم ولی حساسیت         . برخورد برایم قابل قبول نبود    
این طور نبودم که اگـر دسـت خـیس مارکسیـستی بـه دسـتم بخـورد                . ایشان را نداشتم  

 از دست آنها به لباسم بریـزد سـریع بـروم و      الفور بروم و آب بکشم یا اگر قطره آبی          فی
تجزیـه و   . به نظر من مسائل جنبـه تقلیـدی و جنبـه عقلـی داشـت              . لباسم را آب بکشم   

تها در این برهه نـوعی برخـورد سیاسـی ـ     یستحلیل من این بود که اعالم نجاست کمون
م که  گفتم این مسئله بایکوت فکری است، اما ما چون در شرایطی بودی             می. فکری است 

قادر به تفکیک صحیح مسائل نبـودیم، مقلّـد بـودیم و چـون آقـای خمینـی و دیگـران                     
امـا قبـول نداشـتم کـه ایـن پرهیـز       . گویند اینها کافرند پس باید از ایشان پرهیز کنیم        می

  .موجب وهن دین شود و به دفع و طرد اعتقادی نداشتم
اگـر هـم اعتقـادی بـه        . شـتم کرد پرهیز دا    من از کارهایی که دافعه وانزجار ایجاد می       

کـردم و در سـر        کشیدم، صبر می    نجاست مارکسیستها داشتم دستم را پیش آنها آب نمی        
من در این مسائل با جمـع فتـوا اخـتالف           . کردم  فرصت دور از چشم آنها این کار را می        

مجاهدین هم کارها و برخوردهای فتواییها را با کمونیـستها، ضـدانقالبی و غیـر               . داشتم
خواسـتند    کسانی هم مثل بهزاد نبوی که درصدد وحدت بودند و می          . دانستند  ی می انسان

معـروف  » گـروه جوشـکار   « ایجاد کنند نتوانستند کاری از پیش ببرند، فقط بـه             مسالمت
  .خواهند بین انقالب و ارتجاع جوشکاری کنند گفتند اینها می می. شدند

شیدند که مجاهـدین را در یـک        ای ک   وضع به همین منوال بود تا گروه کچویی نقشه        
مجاهدین هـم متوجـه ایـن       . اتاق جمع کنند و در را به روی آنها ببندند و بایکوت کنند            

شـدند    آنها در اتاقها متفرق بودند و از مسائل با خبر می          . گیری کردند   نقشه شدند و پیش   
خواستند روی افرادی کـه هنـوز صـد در صـد در               جستند و می    و برای خود سمپات می    

این حرفها و برخوردها روی افراد دو طرف اثر کـرد و            . تیار آن گروه نبودند کار کنند     اخ
  . موجب دستپاچگی شد

فردی به نام حسین دُرگوشی را به زیر هـشت  . مجاهدین هم مرتکب اشتباهی شدند  
ای دائم از این اتاق به آن اتاق          او گفته بود عده   . فرستادند تا با سرگرد افشار صحبت کند      

ها  اندازند و مرتب مزاحم بچه سفره جداگانه می  . اند  ند و اعصاب ما را خراب کرده      رو  می
افـشار  . شوند، آنها را در یک اتاق جمع کنید که هم خودشان و هم ما راحت شـویم                  می

نـاراحتی شـما چیـست؟    . بعد از دو ـ سه روز، عسگراوالدی را خواست و از او پرسید 
مـا بـا    : شوید؟ عسگراوالدی گفته بود     ها می   احم بچه کنید؟ چرا مز    چرا این همه تردد می    

هم اختالفی نداریم، ما تعدادی هم پرونده هستیم، در زندان مشهد و قصر از مجاهـدین                
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خواهیم با آنهـا بـر سـر          خواهیم جدا باشیم، نمی     و مارکسیستها جدا بودیم، اینجا هم می      
. کنـیم   تـاق جمـع مـی     باشـد، شـما را در یـک ا        : افـشار گفتـه بـود     . یک سـفره بنـشینیم    

  .تر هستیم ما این طور راحت: عسگراوالدی گفته بود
اشتباه مجاهدین به میان کشیدن پای پلیس بود، چرا که پلـیس بیـشترین سـود را از                  

چند روز بعد پلیس . برد و سعی داشت که درگیریها و تضادها را تشدید کند      اختالف می 
گیرند،  خوانند و روزه می انی که نماز می   آمد و از آنجا که در ماه رمضان بودیم گفت کس          

خواننـد و   یا به پایین بروند و یا در یک اتاق جمع شوند، تا برای کسانی کـه نمـاز نمـی        
آن موقـع منظـور     . شوند مزاحمت ایجـاد نکننـد       گیرند و برای سحر بیدار نمی       روزه نمی 

خواسـت     مـی  خوانند و با این تفکیـک       فکرانش نماز نمی    پلیس این بود که رجوی و هم      
  .تضاد و اختالف موجود را تشدید کند

  
  جشنی برای آزادی

آقایان غیـوران،   . کشی من به اتاق آنها بروم       گروه کچویی مایل بودند بعد از این خط       
آمدنـد و     مرتضی تجریشی، عسگراوالدی، بادامچیان و کچویی تک تک بـه سـراغم مـی             

شان باشد تا بـه   فراد شناخته شده بین   مد که ا   آ  خواستند که پیش آنها بروم، بدشان نمی        می
ضمناً با ایـن حرکـت، سـمپاتهای ایـن خـط            . عنوان پایگاهی تبلیغی از آن استفاده کنند      

اما از آنجا که من به این تاکتیک اعتقادی نداشتم          . پیوستند  نیز به آنها می   ) مستقل(فکری  
صالح  قبول ندارم و     من با شما رفیقم، عالقه دارم، ولی برخوردهای شما را         : اعالم کردم 

دهم، با    من نیست که به جمع شما بپیوندم، اما به رفت و آمد خود به اتاق شما ادامه می                 
حرفهای مجاهدین را هم در برابر شما قبـول نـدارم، ولـی از              . خورم  شما غذا و میوه می    

و به صـالح هـم نبـود      . به صالح من نیست   ) پیوستن به جمع شما   (نظر سیاسی این کار     
سته و گریخته شنیده بودم که رژیم قصد دارد تا تعدادی از اصحاب فتـوا را آزاد                 زیرا ج 

  .کند
تعدادی از اصحاب فتوا از زمان قتل حسنعلی منصور در زندان بودنـد و ده ـ دوازده   

. شان هم زیاد بود گذشت، دیگر خسته شده بودند، سن و سال      شان می   سال از محکومیت  
کنند  شوند و کار مخفی نمی یرون بیایند دیگر چریک نمیدانست که اگر ایشان ب  رژیم می 

. و حداکثر در حد کارهای علنی و هیئت و جلسات تفـسیر و دعـا فعـال خواهنـد بـود                    
شان با مجاهدین اگر آزاد شوند و         دانست این تعداد به جهت مخالفت       همچنین رژیم می  

از طرفی  . ضرری نداشتند کنند، پس آنها برای رژیم        بیرون بروند علیه مجاهدین تبلیغ می     
خواست کمـی     می) المللی  برای فروکش کردن برخی اعتراضات داخلی و بین       (هم رژیم   

 را بـه زنـدان      …لذا افرادی چون عسگراوالدی، انواری، حیدری، عراقی و       . آزادی بدهد 
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 مـورد عفـو قـرار داده       16 بهمـن  15قصر برد و طی جشن سپاسی بـه مناسـبت سـالگرد             
  17.آزادشان کرد

شدم، در حـالی      پیوستم، با آنها آزاد می      ترتیب اگر من هم به جمع این گروه می         بدین
که در آن برهه اعتقادی به آزادی نداشتم و الزم بود که تحمل کیفر کنم و محکـومیتم را             

ای را به دالیلی جمع کرده و با خود همراه نموده بودم، جریانی مـستقل                 من عده . بکشم
اگـر در   . ته موضع مشخص و مستقلی اتخاذ کرده بـودم         راه انداخ  …از چپ و مجاهد و    
  .شد ای ضربه روحی وارد می شدم حتماً به عده این شرایط آزاد می

  
  در میان خطوط

مجاهدین هـم بـی   . شان نرفتم به هر روی من به جمع این افراد وارد نشدم و به اتاق       
تر   آنجا راحت . نجاستتو جایت آ  : گفتند  می. میل نبودند که من به جمع فتواییها بپیوندم       

. …فکـری نـداری و   خـوانی و هـم   هستی، در اینجا کسی با تو کاری ندارد، تو با ما هـم         
: گفـتم . شان باش   مسعود رجوی برایم پیغام فرستاد که رفقایت آنجا هستند، برو و همراه           

کنم   دهم برایم تعیین تکلیف کند، هر جور که دلم بخواهد زندگی می             به کسی اجازه نمی   
من هـر   . توانید مرا بیرون کنید      هر جمعی که مایل باشم، خواهم ماند، شما هم نمی          و در 

روم و تا زمانی کـه نخـواهم در همـین جمـع               ساعتی که خودم بخواهم به جمع آنها می       
 را تحریک کردند تا بـه سـراغم بیاینـد و    19 و مجید معینی  18آنها مهدی بخارایی  . مانم  می

تر هستی،  بروی راحتفالنی اگر تو آنجا  : گفتند. عدم کنند برای رفتن به نزد فتواییها متقا     
بـا آنهـا    . توانی زندگی کنـی     تر می   کنند، پیش رفقایت راحت     ها تو را اذیت می      اینجا بچه 

مگر شـما پلـیس     ! به هیچ کس ربط ندارد که من کجا باشم        : برخورد تندی کردم و گفتم    
دانم و کارم را هم بلدم،       خوب می من وظیفه خودم را     ! کنید؟  هستید که تعیین تکلیف می    

شـان   ها که نتوانستند تصمیم و سیاست بعد از این اصرارها و حیله  . تر ندارم   نیاز به بزرگ  
برای اذیت کردن من، دو نفر چپـی        آنها  . را بر من تحمیل کنند از راه دیگری وارد شدند         

ید، اگر بروید راسـتها     شما همین جا بمانید و نرو     : را در اتاق نگه داشتند و به آنها گفتند        
چپیهـا ماندنـد    . شما بمانید تا ما بتوانیم عزت را از این اتاق بیرون کنیم           . شوند  مسلط می 

هـای رده   در این اتاق غیر از مسعود رجوی، یکی ـ دو نفر دیگـر از بچـه   . من هم ماندم
ـ       آنها فکر می  . داد  باالی سازمان بودند که به آنجا حالت مرکزیت می         ودن کردند مـن بـه ب

خواستیم از این اتاق برویم ولی        ما می : آن دو چپی گفتند   . دهم  چپیها حساسیت نشان می   
من با . مانم از نظر من هیچ اشکالی ندارد شما بمانید من هم می        : گفتم. به ما گفتند بمانیم   

کردیم، حتی من شبها پهلوی یکـی از          زدیم، بحث و صحبت می      قدم می . اینها رفیق شدم  
رفتم؛ کتـاب   روزها معموالًدر اتاق نبودم و به این طرف و آن طرف می          . یدمخواب  اینها می 
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وقتی به . نشستم خواندم و یا در اتاق تلویزیون به تماشای اخبار و فیلمهای پلیسی می می
کننـد،    های سازمان دو تا دو تا، سه تا سه تا، پچ پچ مـی               دیدم که بچه    گشتم می   اتاق برمی 

گویی که یـک سـاواکی وارد اتـاق شـده           . کردند  ن را قطع می   اما با ورود من، حرفهایشا    
نشستم، با لباسهایم ور      خیال یک ساعت آنجا می      من هم بی  . شدند  است، همه ساکت می   

شـد    بعد از ساعتی که اعصاب آنها خرد می       . کردم  رفتم یا با کتاب خود را مشغول می         می
در هر اتاقی من دو ـ سه سمپات  . آمدم خورد، بلند شده بیرون می شان به هم می و برنامه

مجاهدین سعی داشتند که    .  در آن اتاق هم چهار سمپات داشتم        .داشتم که پراکنده بودند   
بـه آنهـا گفتـه      ) مـن و سـمپاتهایم    (ما  . شدند  ما را از آن اتاق بیرون کنند ولی موفق نمی         

ان نباشـد   مـ   بودیم جمع یک ضابطه دارد، ما این ضوابط را تا جایی که مخالف اعتقادات             
کنیم و هر جا که ببینیم مخالف اصول و عقایدمان باشد رعایت نخواهیم کرد،           رعایت می 

  .از کسی هم ترس و واهمه نداریم
آوردند کـه     در مالقاتیها غالباً برای افراد میوه می      . دادند  در اوین به ندرت مالقات می     

مـان    گفتند ما میـوه     فتند، می ر   وقتی به مالقات می    2اما افراد اتاق    . شد  بین همه تقسیم می   
گیریم، بـه چپیهـا هـم بـه خـاطر رعایـت               دهیم و از آنها هم میوه می        را به مجاهدین می   

این کار توهین بـه آنهـا بـود و چنـین            . گیریم  دهیم ولی نمی    مسائل انسانی فقط میوه می    
  .وضعی را نپذیرفتند

یـک بـار   . دادنـد   نمی2تاق دادند ولی به افراد ا شان را به چپیها می   مجاهدین نیز میوه  
ای آورد و      از مالقـات کـه برگـشت میـوه         2حسین منتظرحقیقی از طرفداران افراد اتاق       

) 1اتـاق شـماره     ( در آن موقع ارشد اتاق آنهـا         20رجایی. به اتاق دوییها هم بدهید    : گفت
به ها را تقسیم کرد و  او به خواسته منتظرحقیقی میوه. بود و به تیپ فکری ما نزدیک بود      

 دوییها داد، البته آنها قبول نکردند گفتند که اگر میـوه را بگیرنـد موجـب درگیـری                    اتاق
وقتی آمدم محمد حیاتی که ارشد اتاق ما بـود          . موقع تقسیم، من در اتاق نبودم     . شود  می

این میوه سهم حسین منتظر حقیقی است اما چون به اتـاق دوییهـا داده مـا از آن                   : گفت
زننـد، شـما اگـر         مجاهدین و سمپاتهای ما دست بـه ایـن میـوه نمـی             کنیم،  استفاده نمی 

ما که چهار ـ پـنج نفـر در آن    . ای نیست خوریم، مسئله ما گفتیم می. خواهید بخورید می
اتاقهای دیگر هم به    . مجاهدین، بقیه را برگرداندند   . اتاق بودیم سهم خودمان را خوردیم     

، از جمع نوزده نفـری، ده نفرشـان از          4اره  مثالً در اتاق شم   . کردند  همین شکل عمل می   
در اتاق شـماره یـک      . شان را برگردانده بودند     جمله بهزاد نبوی میوه را خورده بقیه سهم       

  . قدر ماند تا خراب شد ها در گوشه اتاق آن این میوه
ها در بازی یا سـایر مواقـع           به کار پانسمان وارد بود، وقتی بچه       21شاپور خوشبختیان 

در همین اوضاع و احوال، یکی از       . رفت  شد به کمک آنها می      ن زخمی می  دست و پایشا  
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کننـد، او دو   به او میوه تعارف مـی    . رود  می) شماره یک (ها برای پانسمان به آن اتاق         بچه
  .آورد دارد، یکی را خورده دیگری را با خود می عدد سیب بر می

) مثـل پرتغـال   (ترش     میوه توانستند  ها مریض بودند و نمی      در آن موقع دو نفر از بچه      
میوه مال من است به فالنی      : شاپور سیب را به مسئول میوه آن اتاق داد و گفت          . بخورند

تواند میوه دیگری بخورد لزومی هم ندارد که بگـویی            کند و نمی    بدهید که دلش درد می    
مـسعود  . کنـد   ارشد آن اتاق بـا مـسعود رجـوی مـشورت مـی            . سیب از کجا آمده است    

ایـن  .  شاپور یا باید خودش آن سیب را بخـورد و یـا آن را پـس دهـد                 ! نخیر: گوید  می
بابا، این : تا اینکه صدای شاپور بلند شد و گفت. سیب، سه ـ چهار روز در آن اتاق ماند 

مـن سـیب را     : خورید؟ بهـروز ذوفـن گفـت        شود، چرا آن را نمی      سیب دارد خراب می   
 او اعتـراض کـرد کـه چـرا سـیب را             شـاپور بـه   . خورم، برایم مهم نیست، و خـورد        می

مـشاجره و بحـث بـاال       . خوردی، من آن را برای مریضها آورده بودم و تو سالم هـستی            
مسعود رجوی و سمپاتهایش به طرفداری از بهروز وارد دعوا شدند و به شـاپور   . گرفت

! کـشی   میدان نیست که شاخ و شانه می        ای، اینجا چاله    گفتند تو اینجا عامل تحریک شده     
مـن از پـشت در حرفهـای آنهـا را           . عد با او گالویز شدند و او را تهدید به قتل کردند           ب

انـد، بـرو      تو آلت دست دیگران هستی و آنها تو را تحریک کرده          : به او گفتند  . شنیدم  می
دیدم که او را . منظور آنها من بودم . گویند خودشان جلو بیایند     بهشان بگو اگر راست می    

کردنـد   هفت ـ هشت نفری به میدانداری مسعود، هـی تکـرار مـی    کنند،  خیلی اذیت می
گوید خودش جلو بیایـد و حـرف بزنـد، تـا      کسی که تو را تحریک کرده اگر راست می    

خواهـد    شود ساکت ماند تا آنها هـر چـه دلـشان مـی              دیدم که نمی  . پدرش را در بیاورم   
همه به جای  .  اتاق شدم  یک دفعه در را باز کرده، بدون اینکه چیزی بگویم وارد          . بگویند

. نگاهی به همه انداختم، دو ـ سه قدم در طول و عرض اتاق برداشتم . خودشان برگشتند
بـاز در را بـاز کـردم و         . دوباره دعوا سر گرفـت    . نفس بلندی کشیدم و بعد خارج شدم      

سر و صدا خوابید و دعوا خاتمه       . برگشتم، این بار دیگر خارج نشدم و در جایی نشستم         
  .یافت

مـا چقـدر    : گفـتم   به خود مـی   . واقعاً این بازیها از نظر من مسخره و مشمئزکننده بود         
  !خدا چنین روزی را نرساند! خواهند فردا بر ما حکومت کنند بدبختیم، که اینها می

 به مناسبتهای مختلف،    2گرفتند، اما افراد اتاق       مجاهدین در اعیاد مذهبی، مراسم نمی     
گرفتند و مجاهدین را هـم         حتی عید نوروز مراسم می     …ومبعث، عید قربان، غدیر خم      

به یـاد دارم کـه در شـب عیـد     . رفتند کردند، ولی هیچ کدام نمی     برای شرکت دعوت می   
 به دیدن مجاهدین رفتند، ولی مجاهدین بازدید آنها را          2های اتاق     بچه) 56سال  (نوروز  

ن چپیها رفتند، مراسـم داشـتند و   پس ندادند، اما سه ـ چهار مرتبه در باال و پایین به دید 
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نمایش جمعی درست کرده به تماشا نشسته بودند، اتـاق دوییهـا را هـم شـرکت نـداده                   
کردند   شرکت می ) مجاهدین( آنها    به عنوان احترام در مراسم    ) اصحاب فتوا (اینها  . بودند

 و داشـتند   احتـرام متقابـل را نگـه نمـی        ) مجاهـدین (رفتند ولـی آنهـا        و به دیدارشان می   
  .دادند بازدیدها را پس نمی

چپیها بـین خودشـان اخـتالف بـه     )  اردیبهشت ـ روز کارگر 11(در روز اول ماه مه 
مجاهدین هم که آن    . توانستند مراسم برگزار کنند     شدند و نمی    آمد و درگیر می     وجود می 

م چپیها ه . گرفتند  گرفتند، برای اول ماه مه جشن می        قدر دگم بودند و هیچ مراسمی نمی      
کردند؛ میوه، شیرینی، صـبحانه مفـصل         در این روز پرخوری می    . آمدند  به این مراسم می   

مـا در ایـن مراسـم شـرکت         ! به نام کارگر بود و به کام اینهـا        . خوردند  می) کره و عسل  (
کارگر در فقر است و شما بـه        . کدام کارگر در چنین وضعی است     : گفتیم  می. کردیم  نمی

  ! آید ارگر بیچاره که کره و عسل گیرش نمیک! کنید نام او پرخوری می
مجاهدین، اتاق دوییها را بایکوت و هر نوع مراوده و صحبتی را با آنها ممنوع کـرده                 

دادند ولی به چپیها هـر        خواستند مجاهدین نمی    گیر می   مثالً اگر اتاق دوییها ناخن    . بودند
.  بگیـرد البالغـه  نهـج آن و  دکتر شیبانی توانسته بود یک قـر      . دادند  خواستند می   چه که می  

 را به شش بخش قسمت و هر قـسمت را جداگانـه   البالغه نهج. چون کتاب دیگری نبود   
هر کدام از ایـن قـسمتها در بـین شـش اتـاق              . با خمیر نان، جلد و صحافی کرده بودیم       

گـاهی  . مثالً از صبح تا ظهر در فالن اتاق و بعد از ظهر در اتـاق دیگـر بـود    . چرخید  می
 بود، چرا که این کتاب متعلق به مجاهدین نبود تا جلو            2 این مجلدات در اتاق      بعضی از 

خواستند به اتاق دوییها این کتـاب را بدهنـد و یـا               اگر مجاهدین می  . تبادل آن را بگیرند   
کردنـد و حاضـر نبودنـد در را بـاز کننـد و                بگیرند از طریق دریچه در ایـن کـار را مـی           

  .اصحاب فتوا را ببینند
 کـافر و ضـد انقـالب         !گفتنـد شـما نجـس        دوییها می   ینکه مجاهدین به اتاق   جالب ا 

  . شود گفتند اگر ما به اتاق دو برویم پاهایمان نجس می می! هستید نه چپیها
مجاهدین در هر اتاقی دو نفر چپی نگه داشته بودند تا افراد مستقل و یـا کـسانی را                   

در اتاق ما هم برای اینکه مرا اذیت        . کنند دوییها سمپاتی داشتند، اذیت       که نسبت به اتاق   
یکی از آنها محمـدعلی     . و وادار به خروج از آنجا کنند دو نفر چپی را حفظ کرده بودند             

هر روز یکی ـ دو نفر در هـر اتـاقی کـارگری     . ملکوتیان بود که خیلی خشن و تند بود
کردنـد، اتـاق را      انداختند و جمـع مـی       کردند، سفره را می     کردند، ظرفها را خشک می      می

   ….کردند و نظافت می
دانستند من مقلد و قایل به رعایت نجاست و پاکی مارکسیستها هستم،              از آنجا که می   

بـا  . دو نفر چپی اتاق ما را مسئول کرده بودند تا همیشه و هر روز ظرفها را خشک کنند                 
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گـویی    ه مـی  تو ک : پرسیدند  خوردم، مجاهدین عمداً می     این حال من غذا را همان جا می       
: گویـد   اسـالم مـی   : گفتم  می. خوری  اینها نجس هستند پس چطور در این ظرفها غذا می         

ظرفهـا را خـشک کننـد، مـن         ) چپیهـا (، من که ندیدم اینها      )تجسس نکنید (والتَجسسوا  
. کـنم   دهند این مـسائل را رعایـت کـنم کـه مـی              وظیفه دارم روزی که اینها کارگری می      

مجاهـدین  . شـدم   هـا مـی     رفتم و مهمـان بچـه       تاقهای دیگر می  معموالً در این روزها به ا     
  .کند عزت تاکتیکی برخورد می: گفتند می

من حتی قبل از صدور فتوا به خاطر استنباطی که از طرز تفکر مارکسیـستها داشـتم                 
کردم اما مراقب رفتارم بودم و تا به جای جذب، آنها را دفع               جانب احتیاط را رعایت می    

 برای آنها احترام قایل بودم و با بسیاری از ایشان دوست بودم و آنهـا                ضمن اینکه . نکنم
دادم اما برخی مـسائل را رعایـت          طلبان و خودمداران ترجیح می      را بر بسیاری از عافیت    

دانستند که مـن یـک سـری مـسائل را             کردم و خود چپیها هم می       کردم، تقیه هم نمی     می
مثالً از آنجا که کف پایم      . دانستند   را می  ام  کنم طوری که حتی اخالق شخصی       رعایت می 

توانستم با دمپایی نـازک راه بـروم، لـذا     زخم شده و بعد گوشت اضافه آورده بود و نمی       
پوشیدند   کردند و آن را نمی      دانستند و رعایت می     چپیها می . یک دمپایی مخصوص داشتم   

ن وضـعی بـرای   در چنـی . کردنـد  فهمیدنـد و آن را بـه پـا مـی     اما بعضی از ایـشان نمـی   
آوردم و حتی، با دمپایی دیگـری         رفتم و دمپایی را از پای طرف در نمی          گردی نمی   حیاط
اما بعـضی از ایـن      . کردم  شستم و پا می     کردم می   ام را پیدا می     رفتم، و هر وقت دمپایی      می

شان کهنه بسته یا رنگ مالیده و عالمت زده   آقایان برخوردهای خوبی نداشتند، به دمپایی     
اگرچـه  . کردند تا مـسئله بـه وجـود آیـد      بعضیها هم عمداً دمپایی آنها را به پا می        . ندبود

رفتنـد و در      پوشیدند، و یک دفعه این آقایان بـه حیـاط مـی               بعضیها توجه نداشتند و می    
بینـی کـه      مگر چشمت کور است؟ مگر نمـی      : گفتند  گرفتند و می    راهرو یقه طرف را می    

اگـر لباسـم را   . خوردهـا و مـسائل اعتقـادی نداشـتم         من بـه ایـن بر      …عالمت دارد؟ و  
رفـتم تکـان مـی     گرفتم و به حیاط مـی  انداختم، به دست می شستم روی بند آنها نمی   می

در اتـاق، چپیهـا شـطرنج و تختـه نـرد بـازی              . شـد   چرخاندم تا نیمه خشک می      دادم می 
ای از    ر گوشـه  کردند، من هـم د      خواندند و بحث می     کردند یا کتابهای مارکسیستی می      می

گاهی متکایی زیـر سـرم   .  آنها نشوم نشستم، تا مزاحم می) نزدیک در و بدترین جا (اتاق  
گذاشتم باالی سرم هم یک پالستیک بود که لباس شسته شده و نیمه خشکم را روی                  می

دانستند و کسی لباسش را جـای لبـاس مـن     آنها هم می. کردم تا خشک شود آن پهن می  
کردم، و به صورتی که آنهـا نفهمنـد           گذاشت من با او دعوا نمی        می گذاشت، اگر هم    نمی

  .کشیدم بردم آب می پالستیک را می
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شستند اما اصحاب فتوا به خاطر اینکه اینها مارکسیستها     در کمون، ظرفها را با هم می      
گفتند اول غذای ما را بدهید تا کفگیر و مالقه، به ظرفهای آنهـا                دانستند، می   را نجس می  

رفتنـد از آنجـا چـای         رد؛ در حالی که در انتهـای بنـد، سـماوری بـود و همـه مـی                 نخو
چای ما را در ایـن      : گفتند  آوردند و می    این آقایان یک کتری دم نگهبانی می      . داشتند  برمی

مـن  ! خـوریم   خورد، چـای نمـی      ما از آن سماور که دست چپیها به آن می         . کتری بریزید 
  !ستاینها چای نخورند بهتر ا: گفتم می

 را آب    رفتنـد و دوبـاره آن      شـستند آنهـا مـی       رفتنـد دیـگ غـذا را مـی          اگر چپیها می  
گفتم که این کارها و برخوردهای شـما          به آنها می  . گذاشتند  کشیدند و دم نگهبانی می      می

  .شود موجب سوءاستفاده ساواک می
  

  بایکوت 
 مجاهـدین بـه     در زمانی که هنوز تغییر ایدئولوژی سازمان رسمی و علنی نشده بود،           

دادند و روابط عمیقی با آنها برقرار کـرده بودنـد کـه معترضـین بـه آن بـه                      چپیها بها می  
  .شدند شدیدترین وجهی تنبیه و بایکوت می

در اوین هم این روند به مراتب شدیدتر ادامـه داشـت و مجاهـدین بـه هـر وسـیله                     
بـه هـر    . ایعه داغ بـود   بازار برچسب زدن و ش    . داشتند  ممکن مخالفین را از سر راه برمی      

: گفتند  اگر کسی بازاری بود می    . زدند  کسی که مخالف عقاید و نظر آنها بود برچسبی می         
: گفتند اگر تیپ روشنفکر و دانشجو بود می. »شکمباره«و یا » دار سرمایه«، »خرده بورژوا «
اینهـا  «: کردنـد  برای بـایکوت افـراد توجیـه مـی    » 22.خصلتهای او هنوز حل نشده است   «
خورند، باید مدتی در انزوا قـرار         ارسایی دارند، خصلتهای بورژوازی دارند، به درد نمی       ن

» ساواکی«،  »بریده«،  »پلیس«، زدن برچسبهای    ».شان کم شود    بگیرند تا تنبیه شوند و روی     
  . عادی بود…و

: گفتند چسبید، می ای به آنها نمی   ای که مواضع خوبی داشتند و هیچ وصله         درباره عده 
پلیس نسبت به ایشان حساس است سعی کنید زیاد بهشان نزدیـک نـشوید، ایـن                چون  «

گفتند اینها نامـه      درباره بعضیها که هنوز به دادگاه نرفته بودند، می        » .کار به ضررتان است   
دربـاره  . نویـسند   در حالی که نامه عفو را معموالً بعـد از محکومیـت مـی             . اند  عفو نوشته 

خبر رسـیده کـه ایـشان در        «: گفتند  می. آمدند  می) مشترک (مخالفانشان که تازه از کمیته    
: گفتنـد   یا می » .کرده است   کمیته با پلیس همکاری کرده است و در سلول گزارش رد می           

و یـا   » .اش خراب بوده و بدون کتک همه را لو داده و همه چیز را گفته است                 بازجویی«
یید چون ممکن است بـرود  این ضعیف است، مواظب باشید چیزی به او نگو    «: گفتند  می

و گزارش بدهد و چون هنوز دادگاه نرفته، سعی کنید قبل از تشکیل دادگاه به او چیزی                 



  
  
  
  

 411 □ مرزبندیهای ایدئولوژیک

خواستند صبر کننـد و   کشید تا فرد به دادگاه برود، اینها می دو ـ سه ماه طول می . نگویید
ا زمینه را   ه  با این وصله  . گیرد  او را در این مدت زیر نظر بگیرند تا ببینند چه موضعی می            

  .کردند آماده می
. با فالنی که تازه از کمیته آمده، صحبت نکنید چرا که ساواکی اسـت             : گفتند  مثالً می 

دانـستند    حال دلیل این حرف برای کسانی که موضع درستی داشتند مشخص بود و مـی              
کـرد و مواضـع آنهـا را قبـول      که آن شخص از جمله افرادی است که آنها را تأیید نمـی  

آوردند با او برخورد تشکیالتی و جمعی         هر وقت این بدبخت را به داخل بند می        . ندارد
  . کردند کردند و تمام بند او را بایکوت می می

بـرای پـسر و     . شـد   دهی شده و با نظام تـشکیالتی اجـرا مـی            بایکوت خیلی سازمان  
دختری که به خاطر شعارنویسی دستگیر شده بودند و دست در دسـت هـم داشـتند یـا                   

ایـن انقالبـی    «: گفتنـد   کـرد مـی     داشت و از روسری استفاده می       دختری چادرش را برمی   
ایـن  «: گفتند  گذاشت می   اما کسی را که ته ریش می      » .کند  است و دارد مسائل را حل می      

بـا وی حـرف     . دادنـد   حتی جواب سالم چنین کسی را هـم نمـی         » .مرتجع و دگم است   
گونه مـشورتی حتـی در مـسائل       هیچ. کردند  نمیزدند و هیچ مسئولیتی به او واگذار          نمی

نشستند، کسی حاضر به هـم کاسـه     باالجبار که سر یک سفره می     . کردند  صنفی با او نمی   
این از هر کاری بـرای زنـدانی   . دادند در ظرف جداگانه به او غذا می. شد  شدن با او نمی   

کـرد تـا      سـر مـی    این آدم مدتی در آن شـرایط      . آمد  ننگ به حساب می   . سیاسی بدتر بود  
تواند زندگی کند و به ناچار گـاهی اوقـات از اعتقـادات     فهمید در این جو نمی  اینکه می 

مجاهدین هـم از ایـن      . این تغییر موضع یا تاکتیکی بود یا عملی       . کرد  نظر می   خود صرف 
ناگهان کسی را که تا لحظاتی پیش سـاواکی  . کردند فرصت استفاده کرده روی او کار می   

شـد و     ود، بعد از نیم ساعت پچ پچ دو نفره مجبور بـه انتقـاد از خـود مـی                  و جاسوس ب  
 نیم سـاعت طـول      …شدند  یک دفعه همه با او دوست و برادر می        . خواست  معذرت می 

دادنـد کـه    کردند، گزارش می کشید که آنها هم موضع قبلی خود را رفع و رجوع می    نمی
انـد و آن فـردی را کـه جاسـوس و              اند و او را با کس دیگری عوضی گرفته          اشتباه کرده 

  .اند اند و به اینجا نیاورده همکار پلیس بود به قصر برده
شد   اگر کسی تحت این فشارها و محدودیتها حاضر به اظهار ندامت و پشیمانی نمی             

خواست، آن قدر بـه بـایکوت او ادامـه            کرد و از جمع معذرت نمی       و از خود انتقاد نمی    
غلـط  ! آقـا «: گفـت   شد و می    یا خسته می  : شد  ن حالتها دچار می   دادند که به یکی از ای       می

! حاال شد «: گفتند  شدند و می    در چنین حالتی آنها دست به کار توجیه می        » .کردم ببخشید 
او به حقیقت رسیده است، چون حقیقت روشن اسـت اگـر کـسی صـادق و ضـمیرش                   
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د بـه حقیقـت     رسد و این آدم هـم چـون صـادق بـو             روشن باشد باالخره به حقیقت می     
  ».رسید

در حالت بعدی فرد آن قـدر ضـعیف و سـست عقیـده بـود کـه در پـی بیـزاری از                      
کردنـد و وقتـی    چپیهـا هـم از ایـن فرصـت اسـتفاده مـی        . گرایید  مجاهدین به چپیها می   

دیدند کسی کمبود عاطفه و ارتباط دارد، با او ارتباط گرفتـه کمبودهـایش را جبـران                   می
گذاشتند و او ناخود آگاه و ناخواسته به دامن آنهـا             اختیارش می کردند و امکاناتی در       می
دانـستیم   ما از اول مـی   «: گفتند  در این حالت مجاهدین با قیافه حق به جانب می         . افتاد  می

چـسباند، مـا از اول        که این فرد مسلمان نیـست، بـه دروغ خـودش را بـه مـذهبیها مـی                 
های سمپاتی کـه در جریـان کـار           بچه» .شود  دانستیم که سرانجام وی به کجا ختم می         می

شـان درسـت از آب در آمـده     بینـی  و پیش! اند کردند که اینها معجزه کرده  نبودند فکر می  
. گیرنـد  کننـد و تـصمیم مـی     کردند که مجاهدین، علمی و آگاهانه فکر می         فکر می ! است
یگـری کـه    در حالـت د   . اند  دانستند که آنها خود زمینه چنین اعراضی را پیش آورده           نمی

فرد نه حاضر به قبول مجاهدین و نه چپیها بود و از ضعف اعتقـادی و شخـصیتی هـم                    
رسید که جز به نجات جان خویش و آزادی و رفتن به نـزد زن           برد، به جایی می     رنج می 

شد و اقـرار بـه        لذا حاضر به نوشتن عفونامه می     . کرد  و بچه، به هیچ چیز دیگر فکر نمی       
افتـاد، کـه پـشیمان اسـت و           لیس به غلـط کـردن و نفهمیـدن مـی          کرد و نزد پ     اشتباه می 

این فـرد   «: شدند  در این حال مجاهدین باز مدعی می      ! خواهد به مملکت خدمت کند      می
ایـن  » .کار بود، حرف ما در مورد او درست و بایکوت حقش بود             از ابتدا بریده و سازش    

 دالیل فکر کننـد، حقـایق زیـر         ها و   داد که افراد به ریشه      تبلیغات و توجیهات اجازه نمی    
  .ماند آوار دروغ و شانتاژ مخفی می

نوشتند و بـه      اغلب چپیها بودند که نامه می     .  به بعد بیشتر شد    55عفونویسیها از سال    
اما از این سال به بعد بـر اثـر شـدت            . داد  ندرت از میان مذهبیها کسی تن به این کار می         

. ذهبیها هم کسانی حاضر به عفونویسی شدند      دیکتاتوری و فشار داخل زندان، از میان م       
کرد، برخی را با یک نامه، بعضی را به توجیه و دالیل              پلیس با همه یکسان برخورد نمی     

کشید؛ اول از آنها، خبرچین و جاسـوس          کرد و بعضی را هم به لجن می         مختلف آزاد می  
هـای   مـصاحبه تعـدادی را بـه      . کـرد   ساخت و بعد از اسـتفاده از آنهـا، آزادشـان مـی              می

ــه شخــصیت و حــد انعطــاف و   تلویزیــونی و مطبوعــاتی مــی کــشاند، ایــن بــستگی ب
  .پذیری زندانی داشت سازش

کرد که چرا مبارزی که عمـری مجاهـدت          این در حالی بود که هیچ کس تحلیل نمی        
کرده، سختی کشیده و بازجویی و شکنجه را از سر گذرانده و چند سالی هم در زنـدان                  
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شـود، و      به یک باره حاضر به عفونویسی و حتی همکاری با رژیم می            بوده است چطور  
  .شود های مبارز ترجیح داده از انقالب و انقالبی بودن، متنفر و بیزار می رژیم را به گروه

ای بودند که بایکوت و دیکتاتوری هر چند طـوالنی، تـأثیری در رونـد و رویـه                    عده
مشکل اساسی مجاهـدین هـم بـا        . رفتند  میفکری و اعتقادی آنها نداشت و به راه خود          

البتـه  . شان کنند مال توانستند هر انگ و برچسبی را به آنها بزنند و لجن  ایشان بود که نمی   
توانـستند روی پـای خودشـان         ولـی نمـی   . مجاهدین در میان خود مخالفینی هم داشتند      

همـه کـسانی   . ندشد کردند و تسلیم می    بایستند لذا به طور تاکتیکی و به ظاهر کرنش می         
تعـدادی هـم اصـالً      . تفـاوت بودنـد     خیلیها بی . فکر نبودند   که در جمع بودند با اینها هم      

. گرفتنـد   دادنـد و یـا موضـع نمـی          مخالف بودند  منتهی این اختالف خود را بروز نمـی          
با مخالفی که با آنها کاری نداشـت        . زیستی داشتند   مجاهدین با مخالفین فاقد موضع، هم     

بـا ایـن فـرد حتـی        . کردنـد   گیری نمی   کرد، کاری نداشتند و جبهه      ان هم نمی  اگر تأییدش 
خطـر بـود و جـو را خـراب            این فرد بـرای مجاهـدین بـی       . کردند  خوش و بش هم می    

چـه  : گفتنـد   شد که چرا این طور است؟ می        وقتی درباره چنین فردی سؤال می     . کرد  نمی
طـور    خواهـد ایـن     ر نیست، دلش می   کار دارید او سر به کار خود دارد، اهل مطالعه و کا           

  .زندگی کند
چون کتابی آموزشـی در ایـن   . ، بادامچیان به زبان عربی مسلط بود     2از زندانیان اتاق    

گذاشـتند کـه اعـضا و         مجاهدین نمی . داد  ها درس عربی می     زمینه آنجا نبود، وی به بچه     
ی زبان عربی بودنـد     اصالً آنها مخالف فراگیر   . شان در این کالس شرکت کنند       ی      سمپاتها
ها با فراگیری زبـان عربـی    ترسیدند بچه چرا که می. ها عربی بخوانند   گذاشتند بچه   و نمی 

. دهند، آشنا شـوند  آن به خوردشان می به مزخرفاتی که آنها به نام تفسیر و برداشت از قر        
 فردی  وقتی. کردند  خواندند از آیات، تفاسیر مارکسیستی می       اینها وقتی آیات قرآن را می     

یافت که آنها چه تفکر انحرافی و التقاطی را در لوای تفسیر بیـان   خواند، در می عربی می 
پرداختنـد، بـایکوت      کنند، لذا افرادی را کـه عامـداً و عالمـاً بـه خوانـدن عربـی مـی                    می
  .کردند می

ا کرد، اما با آنهـ  بهروز ذوفن از نفرات اتاق ما، تاکتیک اتاق دوییها را خیلی تأیید نمی        
داد و  گیر، نـخ و سـوزنی مـی    زد، ناخن مراوده داشت و گاهی با بعضی از ایشان گپ می 

کـاری چنـد جلـسه بـرای          بهـروز از روی بـی     . کـرد   گرفت، ولی کامالً تأییدشان نمی      می
خیلی احساسی و عاطفی بود و وابستگی شـدیدی         . آموختن عربی پیش بادامچیان رفت    
افتـاد و    گاهی به یاد راحتیهـای بیـرون زنـدان مـی    .به خانواده، مادر و یا نامزدش داشت 

مجاهدین پس از وقـوف از حـضور        . زد  حتی بعضی شبها مادرش را در خواب صدا می        
شبها پانزده، بیـست نفـر      . او آدم بدخوابی بود   . وی در کالس بادامچیان بایکوتش کردند     
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 و لگدی به    او در خواب دست و پایی، لنگ      . خوابیدیم  در یک اتاق به صورت کتابی می      
آوردنـد   انداخت، لذا برای او حرفهای ناچسب غیر اخالقـی در  این طرف و آن طرف می    

ربـط و     کشش این حرفهـای بـی     . بهروز خیلی حساس و عاطفی بود     . و بایکوتش کردند  
 وضع بهروز به لحاظ روحـی و جـسمی خیلـی وخـیم        23.بیجا را نداشت، و مریض شد     

  شـدند یـک     اری از او نبودند حتی حاضر نمـی       یک از مجاهدین حاضر به پرست       هیچ. شد
مـان بودنـد بـه او         اتفاقاً همـان دو نفـر چپـی کـه در اتـاق            . قاشق آب به حلق او بریزند     

بعـد از چنـد روز موسـی        . کردنـد   دادند و کمکش مـی      رسیدند و به او آب و غذا می         می
 یـک طـرف سـکه   ) برخوردهـا ( با بهروز صحبت و اتمام حجت کرد که ایـن      24خیابانی
توانی در عـین مخـالف بـودن  بـا مـا               طرف دیگر سکه هم این است، یعنی تو می          است،

تفاوت باشی، موضع نگیری و در پی ارتباط با اتاق دوییها هم نباشی، مـا هـم رابطـه                     بی
ولی اگر بخواهی با مخالفین ما برنامه داشته باشی . سابق خود را با تو پی خواهیم گرفت

او هـم چـون تحمـل و    . و همین کاسه در انتظارت هستو رفت و آمد کنی همین آش       
بدون هیچ توضـیحی کـالس عربـی را         . طاقت این همه فشار روحی و روانی را نداشت        

  25.شان را دنبال کردند آنها هم با او رابطه سابق.  نرفت2تعطیل کرد و دیگر به اتاق 
  

  !، عزت، رسولی26مثلث ربانی
یستها و تخطئه اتاق دوییها، موجب شـد        مواضع مجاهدین در قبال حمایت از مارکس      

تا برخی روحانیون در برابر مجاهدین مواضع تندتری بگیرند و دربـاره ارتبـاط آنهـا بـا                  
  .مارکسیستها هشدار بدهند

برداری خود از این شـرایط و فـضا    در این اوضاع و احوال، ساواک هم به دنبال بهره      
او مرا به   . مورد بود   شتر موارد الکی و بی    برد، که بی    رسولی گاهی مرا به بازجویی می     . بود

نشستم و از  دو ـ سه ساعت می . آیم اینجا بنشین اآلن می: گفت برد و می داخل سلول می
  !پاشو برویم: گفت آمد و می بعد نگهبان می. شد او خبری نمی
گفـتم کـه در       کـردم و مـی      هـا توجیـه مـی       گشتم باید غیبتم را برای بچـه        وقتی برمی 

: گفـتم  می. کرد گفتم ولی کسی قبول نمی     جریان را به آنها می    .  گذشته است  بازجویی چه 
. رفتم آنجا، اما هیچ بحثی پیش نیامد و دو ساعت عالفـم کردنـد بعـد هـم برگرداندنـد                   

های رسولی بود تا وضعیت مرا نـزد سـایر زنـدانیان زیـر                معلوم بود که این هم از حیله      
  .جاد کندسؤال ببرد و بین من و ایشان اختالف ای

، در ادامه همین بازیهـا، یـک روز وقتـی وارد اتـاق              56 یا اوایل سال     55اواخر سال   
بـا  . سـالم کـردم و نشـستم      . بازجویی شدم، دیدم رسولی و ربانی شیرازی آنجا هـستند         

چـرا بـا ایـشان      : رسـولی پرسـید   . شناسـمش   ربانی صحبت نکردم، وانمود کردم که نمی      



  
  
  
  

 415 □ مرزبندیهای ایدئولوژیک

پرسـی و      بلنـد شـد و بـه سـویم آمـد و احـوال              کنی؟ آقای ربانی خـودش      صحبت نمی 
  .روبوسی کرد

علت این مالقـات و     . شناختم و در زندان قصر با هم بودیم         من ربانی را از بیرون می     
در بنـد دو همـه      : دیدار از آن رو بود که روزی رسـولی بـه بنـد یـک رفتـه گفتـه بـود                    

. زنـده نیـست   عـزت کـه     : ربانی گفتـه بـود    . اند فقط عزت مذهبی است      کمونیست شده 
کی گفته زنده نیست، او     : رسولی گفته بود  .وانمود کرده بود که خبر دارد من زنده نیستم        

: او بـه ربـانی گفتـه بـود        . سُر و مُر و گنده در بنـد دو اسـت فقـط کمـی کـسالت دارد                 
مدتی است ! بله: خواهی مالقات بدهم تا او را ببینی؟ او هم از روی سادگی گفته بود            می

  !ام دهکه او را ندی
آن روز، آقـای رسـولی گفتـه بـود کـه تـو       : در اتاق بازجویی، ربانی رو به من گفت       

من که راضی نبودم، ربانی فهمید کـه        : با تندی گفتم  . خواستم ببینمت   مریض هستی، می  
روم، کـار دارم؛ شـما        مـن چنـد دقیقـه مـی       : رسـولی گفـت   . موضوع از چه قرار اسـت     

هـر موقـع    : بـه نگهبـان هـم گفـت       . واستید بروید حرفهایتان را با هم بزنید، هر وقت خ       
حدس من این بـود کـه رسـولی در اتـاق میکروفـون کـار                . توانند برگردند   خواستند می 
گفـتم و     از این رو صحبتها و مطالب را آهسته و نزدیک گوش ربانی مـی             . گذاشته است 

راحت شـود،   برای اینکه خیالم    . گفتم تا حتماً پلیس بفهمد      مباحث عادی را بلند بلند می     
دادم در صندلی یا میـز نزدیـک بـه مـا       مان را هم عوض کردیم، چرا که احتمال می          جای

  .میکروفون کار گذاشته باشند
گویـد، همـان      اهللا مـی    ابتدا به آقای ربانی گوشزد کردم که رسولی که اآلن به تو آیت            

ن بـا تـو     اهللا گفـت    زد، فکر نکن با دو تـا آیـت          کسی است که تا دو سال پیش شالقت می        
هـا بزنـی      ، که یک وقت چیزی و حرفی علیه بچه        27خوب شده است، نگذار گولت بزند     

استفاده   خواهند از تو سوء     این برخورد و رفتار اینها اآلن برای آن است که می          . یا بنویسی 
این مطلـب را    ) روحانیون زندانی در بند یک    (به سایر آقایان    . حواست جمع باشد  . کنند

. ریزنـد    روز دیگر کارشان تمام شود، همه شما را در سطل آشغال مـی             بگو، اگر اینها دو   
خواهی بگویم کـه      ما حواسمان جمع است، شنیدیم در بند دو ناراحتی، می         : ربانی گفت 

دانم که تو ناراحت من هستی ولی من هیچ وقت            می! نه: تو را به بند یک بیاورند؟ گفتم      
هم به خاطر مـن چنـین تقاضـایی از آنهـا     کنم، تو    و به هیچ وجه از پلیس تقاضایی نمی       

) مجاهـدین (تر هستم، وظیفه دارم اینجـا بمـانم و در برابـر اینهـا                 نکن، من اینجا راحت   
بخـشی از   (فکر نکن حاال کـه اینهـا        : به او تأکید کردم   . بایستم، نباید میدان را خالی کنم     

هتر همین بـود    اند  اوضاع خراب شده است، بلکه برای ما ب           مارکسیست شده ) مجاهدین
شان را مشخص کنند، گرچه این جریان ضربه بزرگی برای مـا هـم بـود                  که اینها تکلیف  
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بروز این اتفاق در این زمان بهتر از آن         . ولی هشداردهنده بود تا حواسمان را جمع کنیم       
انـد    افتاد، اگـر اآلن صـد نفـر تغییـر کـرده             است که دو سال یا چهار سال دیگر اتفاق می         

  .و سال دیگر دو هزار نفر تغییر کنندممکن بود د
این است از آنجا    ) روحانیون در بند  (نظر آقایان   : ربانی هم آهسته و خصوصی گفت     

 مسلمانها با کمونیستها با هم باشـند و          ایم صالح نیست بچه     که ما ضربات زیادی خورده    
ا آنها زندگی   باید جدا از هم زندگی کنند چون آنها از نظر اسالم کافرند و نجس، نباید ب               

این همان نقل فتوای مبنی بر کفر و نجاست مارکسیستها بود که روحانیون مستقر              . (کنند
   در برابر جریان تغییر ایدئولوژی سازمان صـادر کـرده          1354در بند یک اوین در اسفند       

  ).بودند
بایـد عـادی و معمـولی       ) غیرمارکسیستها(روابط با مجاهدین    : آقای ربانی تأکید کرد   

، چون آقایان طالقانی و منتظری، ایـدئولوژی مجاهـدین را ایـدئولوژی صددرصـد               باشد
انـد و خودشـان را        دانند، به همین دلیل اگر اینها قبول کنند که اشـتباه کـرده              مذهبی نمی 

ولی اگر بخواهند بر همان نظـر قبلـی اصـرار           . اصالح کنند، ارتباط با آنها اشکالی ندارد      
توانند از مجاهدین هـم جـدا    ه کارهای آنها اعتقاد ندارند، می مسلمانهایی که ب   کنند، بچه 

  .شوند
طـور    ای این   فکر نکنید که حاال چون عده     . نباید خودتان را ببازید   : من به ربانی گفتم   

بلکه اآلن بهترین موقعیت اسـت      . شود کرد   کاری نمی ) اند  تغییر ایدئولوژی داده  (اند    شده
اند، سواد دارنـد،      که در آن بند جمع شده     ) حانیونمقصود رو (سمبلهای اسالم   . برای کار 

بینش دارند، کتـاب هـم دارنـد، بنـشینند مطالعـه و بررسـی کننـد و ایـن دگرگـونی را                       
از خودشـان هـم انتقـاد کننـد کـه       . اند  یابی کنند که چطور چنین افرادی چپ کرده         ریشه
اآلن جـزوه   : گفـتم . شان در این میان چه بوده و تا چه حد تقصیرکار بوده و هستند               نقش

بروید و بنـشینید    . اند   حتماً پیش شما هست و به شما هم داده         تغییر مواضع ایدئولوژیک  
اند چیـست     و بر کلمه به کلمه جزوه دقت کنید ببینید اشکاالتی که آنها به مذهب گرفته              

فکـر نکنیـد کـه چـون در بیـرون           . از موضوع منحـرف نـشوید     . و به آنها جواب بدهید    
شـدگان را قبـول    ل و مبارز سیاسی ـ مذهبی وجود دارند و نظریات چـپ  های فعا گروه

ندارند، همین بس است و دست روی دست بگذارید و بپندارید آنها کامالً اسالمی فکر               
  . کنند می

او هم شروع به کوبیدن چپیها و دفاع از . در همین اثنا رسولی دوباره به اتاق برگشت 
) عوامـل رژیـم   (ی بفهمانم که موضع ما در برابر اینها         من برای اینکه به ربان    . مذهب کرد 

کنم شما اظهار نظر  خواهش می«: گفتم. باید چطور باشد، شدیداً با رسولی برخورد کردم  
شما دیگر برای دفاع از مذهب صالحیت ندارید، دفاع شما مورد قبول نیست،             . نفرمایید



  
  
  
  

 417 □ مرزبندیهای ایدئولوژیک

من ! گویم نه مسلمانم، میاگر شما بگویید من   . مذهب مورد قبول شما مذهب من نیست      
من نه شـاه را  . کردم دانستم با شما مبارزه نمی مسلمان نیستم، اگر من شما را مسلمان می     

شما که این همه ادعا     . دانم و نه شما را، ایدئولوژی شما ایدئولوژی ما نیست           مسلمان می 
 اصـلی   اید؟ من معتقدم که شما در این مملکـت مـروج            دارید، برای اسالم چه کار کرده     

شما اگر آزادی بدهید تا مذهب آن طـور کـه هـست و بایـد باشـد،                  . مارکسیسم هستید 
شـما بـرای    . شـود   معرفی شود، دیگر جایی و امکانی برای بروز مارکسیـسم مهیـا نمـی             

های شما    اید؟ فرهنگ شما فرهنگی مبتذل و مادی است، همه آموزه           مذهب چه کار کرده   
شود، بـا مبلغیـنش هـم کـاری           وفور هم یافت می   در سطح دانشگاه کمونیستی است، به       

ندارید، در حالی که اگر از کسی جزوه شریعتی بگیریـد، بـه پـنج ـ شـش سـال زنـدان        
  .کنید محکومش می

 را در بند توزیع کرده بودند و مـن هـم آن   جوانان رستاخیزاتفاقاً در آن روزها مجله   
تمدن پویا و تمدن ایستا نوشته بـود  ای راجع به  یک استاد دانشگاه مقاله . را خوانده بودم  

و در آخر خدا را نفی کرده گفته بود اینها زاییده ذهن بـشر اسـت و بهـشت و جهنمـی                      
وجود ندارد و بشر برای فرار از ترس مرگ، بهـشت و جهـنم را بـرای خـود سـاخته و                  

  .پرداخته است
ایـن  ) رسـتاخیز (گیـر شـما     ایدئولوژی شما این است، حـزب همـه    : به رسولی گفتم  

ایدئولوژی را دارد و این آقا حرفهایی را که در این مجله زده است در هیچ کجای دیگر                  
گویم شما خود مروج مارکسیـسم هـستید،    توانسته است بنویسد، به این دلیل که می     نمی

  .ین هم ایدئولوژی حزب حزب شاهنشاه است و ا28حزب رستاخیز
! تـر   آهـسته : در اینجا بحث من با رسولی خیلی تند شده بود که ربانی به مـن گفـت                

رسولی کـه خیلـی     . طور برخورد و تکلیفم را مشخص کنم        نه، من باید با این، این     : گفتم
کـنم، دوبـاره      برمت و اعـدامت مـی       کم آورده بود شروع به پرخاش و تهدید کرد که می          

زودتر اعدامم کن تـا     . برو بابا، مرا از تاکسی خالی نترسان      :  گفتم … و  دگاهفرستمت دا   می
مردیکـه  : گفـت ! افتمهـا   از شرت راحت شوم، این قدر مرا نترسان، یک موقع پـس مـی             

  ! …بلند شو برو گم شو! خفه شو! قرمساق بی همه کس
خـود  دانستم که مجاهـدین    مطالب آقای ربانی برایم جالب بود و تازگی داشت، نمی         

 از 29اند، مثالً حـسین جوانبخـت   آگاه) قایل شدن به جدایی از مجاهدین هم      (از این نظر    
از بند یک، کـه هـم پرونـده         » سیدمحمدعلی قریشی «افراد هیئت ما که در بند دو بود با          

قبل از آن جوانبخت در وضـعیت       . کردند   می  بودند هنگام رفتن به دادگاه تبادل اطالعات      
رسـد،    دین مرتبه به مرکزیت گفتم که این پسره دارد به پـوچی مـی             من چن . مناسبی نبود 

خورد، مفت گـران      گفتند این به درد ما نمی         می. ای بگذارید و حفظش کنید      برایش برنامه 
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حتی از اینها خواسته بودم در هفته نیم ساعت یا یک ساعت با او صـحبت کننـد                  . است
م که روابط و اوضـاع تغییـر کـرد و او را             اما بعد از دادگاه وی، دید     . کردند  که قبول نمی  

روزی سه ـ چهـار سـاعت هـم بـا او برنامـه       . ارشد اتاق کردند و به او مسئولیت دادند
برانگیز بود، اما بعدها فهمیدم       این تغییر وضعیت و برخورد همیشه برایم سؤال       . گذاشتند

 که این مطالب را بـه       که او چون مسائل بند یک را به آنها انتقال داده بود از او خواستند              
بــه عبــارتی بــا او معاملــه کــرده بودنــد، و در ازای آن بــه او بهــا داده . دیگــران نگویــد

  .هایی برایش گذاشته بودند برنامه
هـا را بـرای    در هر شب و روز یکی ـ دو نفر از بچه . ساواک در اوین واقعاً فعال بود

مـسعود  . دادنـد  ند خبـر مـی  زدند و از داخل ب    بردند، بعضی حرف می     سؤال و جواب می   
بردنـد، تحلیـل و جـزوه و کتـاب در             رجوی از جمله کسانی بـود کـه او را خیلـی مـی             

 مرتـدین را در     تغییر مواضع ایدئولوژیک  او حتی جزوه    . گذاشتند تا بخواند    اختیارش می 
. گفت که در بازجویی بوده اسـت        گشت نمی   منتهی هر وقت برمی   . همان جا خوانده بود   

! سـر درد دارم   : گفـت   داد و مـی     هداری بودم، و چند تا قرص هم نشان می        گفت من ب    می
. یافتنـد  های پایین اطالعـی نمـی     شدند و بچه    فقط سران سازمان از کارهای او با خبر می        

خواست کسی از حرفهای ما مطلع شود، اما          بردند رسولی نمی    مرا هم که به بازجویی می     
از کـسی نـدارم و همـه مـسائل را بـه همـه               ای    من به او گفته بودم که تـرس و واهمـه          

  . گویم می
با اینکه من با سران سازمان از جمله مسعود رجوی سر سازگاری نداشتم و روابطـم                

گیرانـه آنچـه را       زدم، اما با دیدی احتیاطی و پیش        قطع بود، و حتی با وی حرف هم نمی        
اگر کسی هم سـؤال     . کردم  که در بازجویی دیده و شنیده و گفته بودم برایش تعریف می           

اما وقتی دیدم که اینها از حرفهای مـن  . ام گفتم همه حرفها را به مسعود گفته       کرد، می   می
گویند و حتـی   شان نیست به دیگران نمی کنند و چیزهایی را که به صالح استفاده می   سوء

. مکنند، تصمیم گرفتم مسائل را به همه بگوی دهند و مغلطه می  مسائل را وارونه جلوه می    
گفـتم    چـه خبـر؟ مـی     : پرسـید   آمد و می    گشتم و کسی می     لذا هر وقت از بازجویی برمی     

برویم داخل اتاق، تا در آنجا صحبت کنیم، یـا وقتـی همـه دوره سـفره جمـع بودنـد و                      
  .گفتم گرفتم و همه مسائل را در جمع می خوردند پنج دقیقه وقت می شان را می غذای

تر به مسعود گفـتم و فهمانـدم           ماوقع را خصوصی   بعد از مالقات با ربانی و رسولی،      
اصـالً فکـرش را     . بـه خـاطر آنهاسـت     ) بیان شده توسط آقـای ربـانی      (که این وضعیت    

از ایـن  ) مثـل جوانبخـت  (کردم که آنها خـود در جریـان باشـند و از طریـق دیگـر        نمی
م، چون  گوی  من این مطالب را به دیگران نمی      : به مسعود گفتم  . گیری باخبر هستند    موضع

درباره شماست، شما هم کاری کنید قبل از آنکه صدای ایـن جریـان بلنـد شـود، از آن                    
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مرجـع هـستند، موضـع آنهـا بازتـاب وسـیعی            ) روحانیون(جلوگیری کنید چون ایشان     
بـرای مـا مـشکلی      : رجوی گفـت  . خواهد داشت و شما را با مشکل مواجه خواهد کرد         

هر غلطی  ! است، اصالً من اینها را قبول ندارم      کنیم که درست      آید، کاری را می     پیش نمی 
شما . نه نشد : گفتم. رویم  خواهند بکنند، به ما ربطی ندارد، ما مسیر خودمان را می            که می 

باید سریع و صریح موضع خود را مشخص کنید، به هر جهـت مـن ایـن مطالـب را بـا        
  .گویم گذارم و به کسی هم نمی کسی در میان نمی

 کار اساسی برای حل مشکل نبودند، فحشهایی هم بـه طالقـانی،             مجاهدین دنبال راه  
انـد، اینهـا ضـدانقالب هـستند،          گفتند اینها خر شـده      دادند، می    می …ربانی و منتظری و   

خیانت طالقانی از منتظـری و ربـانی     : گفتند  گرفتند، می   درباره طالقانی موضع تندتری می    
آنهـا  . فهمنـد   سی ندارند، چیزی نمـی    چون منتظری و ربانی اصالً شعور سیا      . بیشتر است 

کند با ماست و طرفدار ماست و خودش         او که ادعا می   ! اما طالقانی چه  . دشمن ما هستند  
او چـون آگاهانـه ایـن فتـوا را          . داند چرا  حاضر شده فتوا را امضا کند          را سیاستمدار می  

ض بـود و    از آنجا که آقای طالقـانی مـری       . امضا کرده، پس گناهش بیش از دیگران است       
بـه او  ) یکی ظهر و یکی شـب (کرد و روزانه دو سیخ کباب بیفتک          ساواک احترامش می  

گفتند طالقانی خر یک سیخ کباب بیفتـک شـده و فتـوا را امـضا                  دادند، مجاهدین می    می
کردنـد،    طـور برخـورد مـی       آنها طالقانی را عامل پلیس معرفـی و بـا او ایـن            . کرده است 

  .برخوردشان منافقانه بود
ای بخورد، این مطالب را به دیگـران انتقـال     ز آنجا که قصد نداشتم به سازمان ضربه       ا
وقتی آنهـا نتوانـستند مـرا از        . منتظر بودم تا آنها تکلیف خود را مشخص کنند        . دادم  نمی

 بفرستند از همین موضع برای تخریبم استفاده کردند و جار           2اتاق بیرون کنند و به اتاق       
که جناح مثلث رسولی و عزت و ربـانی         : د و رفتند به چپیها گفتند     و جنجال راه انداختن   

هـای    به بچه . کند  ها را پیاده می     کشند و عزت آن نقشه      تشکیل شده است و آنها نقشه می      
خواست ولی  شان می خیلی دل. مواظب باشید به عزت چیزی نگویید: گفتند دیگر هم می

  .توانستند که بگویند عزت ساواکی است نمی
گیری من سخت برآشفته شده بود و خیلـی دلـش             موضعاز  طرف دیگر، رسولی     از  

خواسـت    هر وقت رسولی مـی    . خواست که حالم را بگیرد و در بین جمع خرابم کند            می
رسـولی  . رفـتم  کرد، من هم سریع به دستشویی می        وارد بند شود، جلو در سر و صدا می        

خواستم او را ببینم و با او دست          ه نمی من ک . داد  شد و با همه دست می       به اتاقها وارد می   
نشـستم تـا او      گاهی تا یک ربـع در توالـت مـی         . رفتم  بدهم، از روی نفرت به توالت می      

گفتند   ها می   گرفت، بچه   آمد، سراغم را می     رسولی هم متوجه بود و هر وقت که می        . برود
ـ           . دستشویی رفته است   رش آفتـابی   بعد از چند بار سرکشی، وقتی رسولی دید که در براب
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بروید صـدایش   ! رود؟  آیم عزت دستشویی می     چرا هر وقت من می    «: گوید  شوم، می   نمی
داخل شدم ولـی    . دستانم را شسته به اتاق برگشتم     . ها به دنبالم آمدند     بچه. کنید که بیاید  

چطـوری  «: رسـولی گفـت   . خودم را با خشک کردن دستانم مشغول کـردم        . سالم ندادم 
آیم تو بـه دستـشویی        چطور هر وقت من می    «: گفت» !بد نیستم  «:گفتم» !نامرد قرمساق؟ 

دانم برای خودم هم مسئله شده است که چرا هـر وقـت صـدای                 نمی«: گفتم» !روی؟  می
او در مقابـل بیـست ـ سـی نفـر از      » .کـنم  شنوم احتیاج به دستشویی پیدا مـی  شما را می

 بودند و انتظار داشتند کـه  ها همه سرخ شده بچه. ها که آنجا بودند حسابی خیط شد   بچه
رسولی چند فحش و بد و بیراه به        .  من بیفتد، که چنین نشد      اآلن با شالق و کابل به جان      

  .من داد و خارج شد
بینی، خـیطم     مردیکه قرمساق چرا تو هر وقت مرا می       : رسولی بعداً که مرا دید گفت     

آقـای  : کنـی؟ گفـتم   ر میخواهم بزنمت، تو این طور با من رفتا         حاال هم که نمی   . کنی  می
او . رو شـوم  خواهم با تـو روبـه     آیی، سراغ مرا نگیر، من نمی       رسولی، هر وقت به بند می     

دهـم و بـرایم فرقـی         دانست، به هر حال جـوابش را مـی          زد چرا که می     دیگر کتکم نمی  
هـا    جلـو بچـه   » .خواهم تو را به زیـرزمین ببـرم         عزت امشب می  «: گفت  اگر می . کند  نمی

» .خور من ملس است     توانی مرا بزنی، کتک     بیشتر از گذشته که نمی    «:  می دادم  جوابش را 
تو چقـدر پررویـی، کـاری نکـن کـه بـه             «: گفت  لذا دیگر چیزی نداشت که بگوید، می      

: پرسـید   می» .من از خدایم است که به آنجا بروم       . بفرست«: گفتم  می» !انفرادی بفرستمت 
در . تـر بـودم   در آنجا به خـدا نزدیـک     » .هستمتر    چون من آنجا راحت   «: گفتم  می» چرا؟«

) دو(نه تو باید در همـین بنـد         «: گفت  می. انفرادی عبادت، حال و صفای دیگری داشت      
  .باشی تا مجاهدین پوستت را بکنند

وقتی وارد اتاق بازجویی    . باری دیگر مرا همراه بهروز ذوفن برای بازجویی خواستند        
خواسـت تـسلط خـود را بـر       پلیس با این کارها می    . اند  شدیم، دیدیم ربانی را هم آورده     

بـه خـصوص بـه سـبب        . بینی ایجاد کنـد     زندان نشان دهد و در میان زندانیان حالت بد        
  . خراب کردنم نزد سایر زندانیان بودند ای که از من به دل داشتند خیلی در پی کینه

ی حرفهـای  رسـولی کمـ  . پرسی کـردیم  ما با آقای ربانی فقط سالم و علیک و احوال  
ای بـود کـه او را    حاضـر جـوابی مـن مـسئله       . نامربوط به ما زد من هم جوابش را گفتم        

ای باید دوبـاره      تو حرفهایت را نزده   : رسولی گفت . کرد  همیشه از دست من عصبانی می     
بنشینی و حرفهایت را از نو بنویسی و تحلیلت را راجع بـه کمونیـست شـدن سـازمان                   

بعد مرا به یک سلول و دوستم را به سـلول           . رم که بنویسم  من چیزی ندا  : گفتم. بنویسی
اما من سـاعتی در آنجـا       . بهروز را در سلول رها کردند و به سراغش نرفتند         . دیگر بردند 

نشستم که رسولی آمد و تا ساعت یک بعد از نیمه شب با من کلنجار رفـت؛ کتـک زد،                    
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ام و    خـسته : گفـتم . دیمفحش داد، ناسزا و بد و بیراه گفت، آخرش هم هردو خـسته شـ              
فرستمت، فکرهایت را بکن، چهارشـنبه صـدایت          به انفرادی می  : گفت. کند  سرم درد می  

کند که در انفرادی باشـم یـا          من چیزی برای گفتن ندارم، برایم فرقی نمی       : گفتم. کنم  می
حاال بلند شو برو داخل بنـد،       : از سلول بیرون رفت و دوباره برگشت، گفت       . در عمومی 

بازیها دیگر    شب  این خیمه : گفتم. گو که چهارشنبه تو را برای بازجویی خواهم آورد        اما ن 
  ! گویم که چیزی نگو، بگو چشم مردیکه قرمساق بهت می: گفت! چیست؟

بـرو تمـام   : بـه بهـروز گفـتم   . موقع رفتن به بند، بهروز را هم آورد و با هم برگشتیم     
بهروز گر چه قبالً ارتباطـاتی بـا        . ارمجریان را تعریف کن، هر چه تو بگویی من قبول د          

چرا کـه دربـاره او هـم از مـن سـؤال      . اش در ارتباط با من نبود من داشت، اما بازجویی 
وقتی وارد بند شدیم . نکردند، پس اگر از او بازجویی هم کرده بودند درباره خودش بود      

د اما من فقـط     عزت و مرا برای بازجویی از هم جدا کردن        «. بهروز جریان را تعریف کرد    
اش را هـم مـن توضـیح دادم کـه رسـولی در                بقیـه » .در سلول بودم و بـازجویی نـشدم       

. خواست و اینکه روز چهارشنبه هم برای بازجویی صدایم خواهد کرد            بازجویی چه می  
خواسـتند حرفهـایم را قبـول         موضع داشتم نمی  ) مجاهدین(از آنجا که من در برابر اینها        

گیری نکرده بود، باور کردنـد کـه سـه             را که در برابر آنها موضع      کنند اما حرفهای بهروز   
امـا  . به هر حال چهارشنبه شـد . ساعت در سلول خوابیده و کسی با او حرف نزده است        

  . از احضار و بازجویی خبری نشد
  

  اهالی بند یک
مجاهدین در اوین برای اهالی بند یک هـم جـو تبلیغـاتی مـسمومی درسـت کـرده                   

اگر کـسی سـمپات     » .ها و مرتجعین و ساواکیهاست      بند یک؛ بند بریده   «: ندگفت  می. بودند
نوشتند   بردند، شاید صد یا دویست نامه به اداره زندان می           اینها بود و او را به بند یک می        

انـد،    بند یکیهـا بریـده    : گفتند  می. کردند که او را از بند یک به بند دو بیاورند            و تقاضا می  
اند بـرای آزادی، بـا سـاواکیها همکـاری کننـد و در برابـر                  شدهکسانی هستند که حاضر     

بنــد «مارکسیــستهایی بیایــستند کــه اهــل مبــارزه هــستند، آنهــا بــه طعنــه، بنــد یــک را 
  .خواندند می» !هان آزادیخوا

انـد، آن    بردند، گویی آنها را به جهنم بـرده         وقتی برخی از مجاهدین را به بند یک می        
بـرعکس  . کردند از سـاواکیها ناراحـت نبودنـد         س ناراحتی می  قدر که از بند یکیها احسا     

 شویم تا از دست اذیت و آزارهای         خواست که به بند یک منتقل       آنها، ما خیلی دلمان می    
مجاهدین چنان زندان در زندانی درسـت کـرده بودنـد کـه سـاواک           . اینها راحت گردیم  

ی دیگـر بودنـد تهدیـد       خواست کسانی از تیپ ما را اذیت کنـد کـه در بنـدها               وقتی می 
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گویی عزرائیـل   » !تان را بکنند    تان به بند دو پیش مجاهدین تا پوست         فرستیم  می«: کرد  می
  . شان را بگیرد خواست جان می

خواهنـد    فکر کردم می  . ، روزی به من گفتند وسایلت را بردار و بیا         1356اردیبهشت  
در سـالن وقتـی بـه       . ظی کـردم  ها خـداحاف    وسایلم را برداشته از بچه    . مرا به کمیته ببرند   

مرا به بنـد یـک   ! از آن طرف نرو: رفتم تا از ساختمان خارج شوم، گفتند        طرف پایین می  
خواهم در همان بنـد باشـم، یـا          آیم و می    بردند، وقتی به نگهبانی رسیدم گفتم دیگر نمی       

 آقایـان   در بند یک که   : گفتند. بفرستید) 4 و   3بندهای  (مرا به قصر و یا به بندهای دیگر         
نپذیرفتند و به اجبار مرا بـه       . خواهم آنجا بروم    باشد ولی نمی  : گفتم! فکر با تو هستند     هم

  .بند یک بردند
در بند یک روحـانیونی     . دلیل امتناعم از رفتن به بند یک، شرایط و جو آن موقع بود            
ن بـا  در بند دو مجاهدی. حضور داشتند که فتوای تکفیر مارکسیستها را صادر کرده بودند     

من برای خالی نکردن صحنه و نیز بـرای  . اصحاب فتوا رو به روی هم قرار گرفته بودند   
حـال در چنـین     . نپذیرفتن تاکتیک اتاق دوییها حاضر نشده بـودم کـه بـه آنهـا بپیونـدم               

! گرفتند که عزت هم آزادیخواه شده است        رفتم اینها بانگ می     شرایطی اگر به بند یک می     
  .اند تا آزادش کنند او را به بند یک برده

آمـد،    کاری از دست من بر نمـی      . پلیس برای اجرای این دستور زندان، اصرار داشت       
در این بند روحانیون در طبقه باال و غیر مـذهبیها در طبقـه              . به ناچار وارد بند یک شدم     

برای اینکه نگویند فالنی بریـده اسـت، بـه طبقـه پـایین و نـزد غیـر                   . پایین قرار داشتند  
  .آمد و دوباره خواست که به طبقه باال بروم. ها رفتم، اما ساواک دست بردار نبودمذهبی

 و تعـدادی از     … و 30روحانیونی چون آقایان منتظری، رفسنجانی، طالقـانی، الهـوتی        
 من در این بنـد      1356تا اواخر شهریور    . های مذهبی زیر دادگاهی در بند یک بودند         بچه

ا به خصوص منتظری و هاشمی روی هم رفته خوب   بودم و روابطم با برخی از آخونده      
  .آمد شان زیاد خوشم نمی بود، و با بقیه هم زیاد کاری نداشتم و از خصلتهای

» نفـری « بردند که طالقانی و منتظری و فردی به نـام  5در بند یک مرا به اتاق شماره      
های بند دو     ات بچه در موقع مالق  . گفتند  می» اتاق بزرگ «این اتاق را قبالً     . در آنجا بودند  

مواظب عزت باشید، ساواکی است، پیش شما آمـده         «: با آنها مالقات کرده و گفته بودند      
احتیـاط  . لذا طالقانی تا مدتی از وجـود مـن در آن اتـاق ناراحـت بـود            » .تا گزارش کند  

امـا  . زد  شد و حـرف نمـی       کرد و به من نزدیک نمی       کرد و یا به قول خودش تقیه می         می
گر چـه خـودم از      . کردند  یون با من روابط خوبی داشتند و اظهار رضایت می         بقیه روحان 

بودنم در آنجا ناراحت بودم اما فرصتی بود تا برخی از مسائل بنـد دو و شـرایط و جـو                     
هـای    عالوه بر این، برنامـه    . زندان را برای ایشان تشریح کنم و از تجربیاتم سخن بگویم          
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سـعی  . رسـیدم   رهای شخصی با فرصت بیشتری مـی      به کا  دیگری نیز در این بند داشتم؛     
آقای طالقانی پیرمرد بـود و شـستن        . داشتم که به برخی آقایان در کارهایشان کمک کنم        

رفتم، بـرایش     کرد می   گاهی که لباسهایش را در حمام خیس می       . لباس برایش سخت بود   
، احتیاطاً دوبـاره  ام یکی ـ دو بار دیدم آقای طالقانی لباسی را که برایش شسته . شستم  می

از . کـرد   کشی و شستشوی من خیالش را راحت نمی         وسواس داشت و آب   . کشد  آب می 
گفتم خودتان ایـن کـار    کشیدم، می شستم دیگر آب نمی آن به بعد وقتی لباسهایش را می     

  . را بکنید
ای دو ـ سه جلسه در درس اخـالق آقـای     هفته. خواندم در آنجا کتاب و روزنامه می

چند نفر بودیم کـه از آقـای طالقـانی درخواسـت کـردیم کـه                . کردم  رکت می منتظری ش 
دانست که شرایط مساعد  می. ای دو ـ سه ساعت تفسیر قرآن بگوید، که قبول نکرد  هفته

نیست و اگر ما به کالس او برویم، سمپاتهای مجاهدین هم شرکت خواهند کرد و بـین                 
  .ما و ایشان دعوا و درگیری رخ خواهد داد

گذاشـت و بـا وی بـه عنـوان یـک آدم سیاسـی                 اک به طالقانی خیلی احترام می     ساو
اما با امثال آقای منتظری برخـورد خیلـی بـدی          . کرد نه در خط آقای خمینی       برخورد می 

بردند اما با طالقـانی چنـین         خواستند او را به جایی ببرند چشم بسته می          وقتی می . داشت
اش را نگرفتنـد   از آقای طالقانی لباس روحـانی     . کردند و همیشه احترامش را داشتند       نمی

شد  اگر منتظری مریض می. دادند که لباس روحانی بپوشد    اما به آقای منتظری اجازه نمی     
ای سه ـ چهار   ترین ناراحتی داشت هفته بردند، اما طالقانی اگر کوچک او را به دکتر نمی

ـ     بردند و همه خواسته     مرتبه او را به دکتر می      غیـر از زن و     . کردنـد   رآورده مـی  هایش را ب
توانـستند    اما تمام فامیل طالقانی می    . توانست با منتظری مالقات کند      فرزندان، کسی نمی  

داد بـه دسـت او        آوردند که پلیس اجازه نمی      برای منتظری از اصفهان گز می     . او را ببینند  
ظـری اگـر چیـزی      خانواده منت . کردند  آوردند قبول می    اما برای طالقانی هر چه می     . برسد
  . دادند تا از طریق او به دست منتظری برسد آوردند به خانواده طالقانی می می

ای با ما که در طبقه باال بـودیم           دسته. مذهبیهای بند یک، زندان اوین دو دسته بودیم       
 نفر بـودیم و  26 ـ  25ما حدود . ای که سمپات مجاهدین و در طبقه پایین بودند و دسته

که در دو خـط فکـری کـامالً متمـایز از هـم قـرار داشـتیم، اگـر در         . بودندآنها پنج نفر   
گفتیم و بعد     زدیم و حدیث می     کردیم، حرف می    شدیم، برنامه اجرا می     مراسمی جمع می  

آمدند و جداگانه و خصوصی       رفتند، تازه این پنج نفر می       ها می   شد و بچه    مراسم تمام می  
این پنج  . نشستند  ی که پشت به آقای منتظری می      زدند در حال    دور آقای طالقانی حلقه می    

حسن عنایت، حمید رضا اشراقی، مصطفی فومنی حائری، علیرضا         : نفر عبارت بودند از   
، عالوه بر ایـن در طبقـه بـاال تعـدادی از جملـه سـید عبـاس                   31کبیری و وحید الهوتی   
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نـژاد، هـادی هاشـمی، محـسن دعـاگو            ، علوی خوراسـگانی، احمـد هاشـمی       32ساالری
آبادی، علی جوادی رکعی که هوادار مجاهدین و مخالف فتوا بودند، گرچه وضـع                ضفی

) دامـاد آقـای منتظـری     (اینها به تندی خود مجاهدین نبود، اما کسی مثل هادی هاشـمی             
گفت اگر ما صبحها نمازمان قضا بشود و بعداً بخوانیم بهتـر از ایـن اسـت کـه بلنـد                       می

ن چپیها از خواب شود، یا اینکه ما نباید نمازمان          یمان باعث بیدار شد     شویم و سر وصدا   
شـویم، نمـاز را بایـد آهـسته         ) چپیهـا (را بلند بخوانیم و موجب آزار و نـاراحتی اینهـا            

  .ای نداریم گفتند ما اصالً با چپیها مسئله این آقایان واقعاً در این حد بودند و می. بخوانیم
ندند، خودشان در اتـاق دیگـری،       خوا  این چند نفر پشت سر آقای منتظری نماز نمی        

البته وقتی مـن بـه ایـن    . کردند افتاد و بقیه به او اقتدا می شان جلو می نوبتی هر روز یکی   
  . برده بودند2نژاد را به بند  بند رفتم هاشمی

اینها هیچ یک در بیرون از زندان به مجاهدین وابسته نبودند، ولی در زندان سـمپات                
ایـشان وقتـی وارد اتـاق روحـانیون          .ما جـدا کـرده بودنـد      آنها شده و صف خود را از        

کردنـد،    شدند با منتظری و هاشـمی رفـسنجانی و امثـال آنهـا سـالم و علیـک نمـی                     می
   33.شدند رفتند و دور آقای طالقانی جمع می یکراست می
شـود نمـاز       که در قصر بودم شنیدم که در روز عید فطر آن سال قرار می              56در سال   

نماز بود،  ند خوانده شود طبق مناسبتهایی از این دست آقای منتظری پیش     عید در حیاط ب   
 سـمپات    امـا ایـن بـار ایـن چنـد نفـر مـذهبی             . کرد  و آقای طالقانی هم به وی اقتدا می       
اگر نماز به امامت آقای منتظری خوانده شود، پلـیس          : مجاهدین مخالفت کردند و گفتند    

ایـن موضـعی    . ویی و انفرادی کشیده شود    فشار خواهد آورد و ممکن است کار به بازج        
بـرد و    کسی را ببرد ما را میاگر قرار است پلیس: آقای منتظری گفت  . کارانه بود   محافظه

برد، نگـران نباشـید شـما را کـه            نمازم یا آخوندها را می      با شما کاری ندارد، مرا که پیش      
مـا فقـط   «: یتاً اعالم کردنداما ایشان نپذیرفتند و بعد از چند روز رفت و آمد نها       ! برد  نمی

جالب بود که آنهـا     » .کنیم  در صورتی که آقای طالقانی برای نماز جلو بایستد شرکت می          
بـه ایـن ترتیـب آقـای     . نماز ساده هـم قبـول نداشـتند    آقای منتظری را در حد یک پیش  

توانـست تـوی      خواسـت، مـی     طالقانی اگر می  . منتظری هم حاضر نشد نماز را اقامه کند       
   34.اینها بزنددهان 

  
  :نوشتها یپ
  : شهید محمد کچویی در این خصوص گفته استـ 1
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گذرد و اآلن     دانستند که در داخل سازمان چه می         اعضای باالی سازمان می    1352دان قصر از سال     در زن «

گفتند، حتی اعـضای مارکسیـستی کـه          وقت نمی   چقدر از افراد سازمان مارکسیست هستند و این را هیچ         
  . خواندند زیاد بودند نماز می

] قلعه صحیح است    قزل[های اوین    وقتی مسعود رجوی در سلول     51گفت در سال      بهمن بازرگانی می  
چرا نماز بخوانم و به مـردم دروغ بگـویم، مـن دیگـر              ] منی که مارکسیستم  [گفتم مسعود     بودیم، من می  

اآلن مصلحت سازمان،حرکت و مبارزه مـا نیـست، تـو حـاال دو              : خوانم، مسعود برگشت گفت     نماز نمی 
دازه کافی ضربه خورده است حال از نظـر          به ان  1350سال دیگر بخوان یعنی در شرایطی که سازمان در          

او حتـی در زنـدان مـشهد    ] به این ترتیب. [ای که داریم تو دیگر ضربه این جوری به سازمان نزن     مبارزه
مبارزه اصالت داشـت و     ] امثال رجوی [برای اینها   .  مارکسیست است   ایستاد، کسی که اصالً     پیش نماز می  

  ».مسئله مکتب و اسالم دِسر کار بود
   )1358صاحبه با محمد کچویی ، زمستان م(
خانواده او بازاری و متمول بودند، اما مـرگ پـدر     .  در ارومیه متولد شد    1324بهمن بازرگانی به سال     ـ  2

بهمن هنگامی که در دانشکده فنی دانشگاه تهـران در  .  آورد  در کودکی برای او دشواریهای فراوانی پدید      
 علی باکری و انجمن اسالمی دانشجویان به سـازمان مجاهـدین            کرد از طریق    رشته مهندسی تحصیل می   

در . التحصیل شـد و بـه اسـتخدام وزارت اقتـصاد در آمـد                از دانشگاه فارغ   1346در سال   . خلق پیوست 
مـدتی  .  عضو کادر مرکزی و نیز عضو تیم نه نفری گروه ایدئولوژی سازمان بـود 1348 و 1347سالهای  

این جوان متوسط القامه، الغر اندام با صورتی سفید و کـشیده و             . وی بود مسئولیت شبکه تبریز بر عهده      
، به همـراه نـه نفـر دیگـر بـرای      1349لهجۀ مشخص ترکی او پس از ماجرای هواپیما ربایی سازمان در         

  . های الفتح در لبنان، سوریه و اردن رفت آموزش نظامی به پایگاه
ادر مرکزی، مسئول گروه منطقه سازمان بود که به         پس از بازگشت به ایران، عالوه بر عضویت در ک         

سـازی گـسترش آتـی        اصطالح مسئولیت شناسایی مناطق مختلف ایران و تماس با توده مـردم و زمینـه              
  . جنبش انقالبی مردم را به عهده داشت

 دستگیر شد و از آنجا که عضو کادر مسلحانه سازمان نبود 1350بازرگانی در فاصله شهریور تا آبان 
کرد، رژیم به سبب تالشهای خانواده او متقاعد شـد کـه از     در بخش سیاسی ـ ایدئولوژیک فعالیت می و

یک خانواده دو نفر را اعدام نکند لذا حکم او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت ولی حکـم                      
  . اعدام در حق برادرش محمد به اجرا گذاشته شد

امـا  .  به مارکسیسم روی آورده بود1350 است که قبل از سال بهمن از جمله کادرهای اولیه سازمان    
در زندان متعهد شد که تا چند سال اعتقادات خود را علنی نسازد و موجب رویگردانی ملت مسلمان از                   

  : اهللا میثمی در کتاب خاطراتش در خصوص عقاید بازرگانی نوشته است لطف. جنبش نشود
قاتی قوی بود، ولی از نظر ایدئولوژیک بـه معنـای دانـش قرآنـی     بهمن در زمینه استراتژیک و دانش طب «

در اویـن،   . آمـد   او در زمینه ریشه یابی و منشأیابی، فرد صـاحب نظـری بـه حـساب مـی                 . ضعف داشت 
 در آن جزوه با الهام از نظریه پاولوف کـه           … نوشت که ریزنویسی شده بود       منشاء ایمان ای به نام      جزوه

 نتیجه گرفته   … کار کرده بود و منشاء ایمان را به محیط خارج نسبت داده بود             درباره بازتابهای انعکاسی  
یک عمل مکـانیکی نیـست، بلکـه انـسان دارای ابعـاد تـاریخی اسـت و هـر                      بود که شناخت انعکاسی،     

بازتاب، همان نیست که    . شود  ای که در مغز انسان منعکس شود در آن ضریب تاریخی، ضرب می              پدیده
 بعدها متوجه شدم که این مطلب را لنین هم مطرح کرده است که مغز، یک اندام             …منعکس شده است    

 بهمن در آنجا نقطـۀ وحـدت        …یک عمل مکانیکی صرف نیست      اجتماعی و تاریخی است و انعکاس،       
 او در خصوص عملیات نیز معتقد بود که عملیات باید طوری باشد کـه               …اصولی جمع مجاهدین بود     
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شود که ما بسیاری از روشنفکرها را که          مبارزه با فساد موجب می    : گفت   می … روشنفکرها را بسیج کند   

  » …گاه تنها جنبۀ فکری به خودمان بگیریم مبارز هم هستند از دست بدهیم و آن
بهمن بازرگانی پس از آزادی و پیروزی انقالب از فعالیتهـای سیاسـی کنـاره گرفـت و بـه زنـدگی                      

  . ر رفتمرفهی روی آورد و به خارج از کشو
 ؛ نجــاتی، 737 و 433-432 و 417و 383؛ جعفریــان، 127-125، 121، 38، آنهــا کــه گرفتنــدمیثمــی، (

 و کـد بازیـابی   66 و  54، صـص    2/1089زادگـان، کـد بازیـابی         ؛ پرونده اصـغر بـدیع     407 و   395-396
   )Abrahamian , 89-91 ؛ 145، تاریخچه مختصر گروهکها؛ 24 ص 3/1089
پس از پایان دبیرستان در دانشکده علوم       .  در اصفهان به دنیا آمد     1327سالم، به سال    محمود طریق اال  ـ  3

اداری و مدیریت بازرگانی پذیرفته شد و در دوره دانشجویی به سازمان مجاهـدین خلـق پیوسـت و از                    
او بـا قـدی متوسـط    .  مـصون مانـد    1350وی از ضربه شهریور     . شد  کادرهای درجه دو آن محسوب می     

 متواری گردید و به زندگی مخفی روی آورد، امـا در            1351یشی و رنگ مو مشکی از سال        رنگ چشم م  
تنـدروی او   .  دستگیر و در جریان تغییر ایدئولوژی سازمان مرتد شد و به مارکسیسم گرویـد              1354سال  

او پـس از پیـروزی انقـالب جـزء          . شـهرت یافـت   » محمود طریق الکفـر   «در زندان به حدی بود که به        
مادر او در یک برنامه تلویزیونی  . بود، که دستگیر، محاکمه و اعدام گردید      » راه کارگر «روهک  مرکزیت گ 

  . خواهان اعدام فرزندش شده بود
   ) ، محمود طریق االسالم…؛ جزوه عکس و 130 تاریخچه مختصر گروهکها،(
 در  1326 به سال    فرزند اسماعیل ) »ابراهیم جواهری «ناصر و در برخی منابع      (ـ محمد ابراهیم جوهری     4

ایـن  . التحصیل شد   تکنیک فارغ   پس از اخذ دیپلم در رشته مهندسی برق از دانشگاه پلی          . تهران متولد شد  
جـذب سـازمان مجاهـدین    ) اواخر دهـه چهـل  (جوان قد بلند و چشم و مو مشکی در دوره دانشجویی       

س از آزادی از زنـدان      پـ .  دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد        1350خلق شد، و در ضربه شهریور       
او یکـی از    .  مخفـی شـد    1351بالفاصله فعالیت خود را در سازمان از سر گرفـت و از نیمـه دوم سـال                  

و   )سـید (اهللا میثمـی، بهـرام آرام         بود که در کنـار لطـف      ) خانه شیخ هادی    (اعضای خانه تیمی سرشاخه     
 مارکسیـست شـد، و از       1352او از جملـه کـسانی اسـت کـه از سـال              . کـرد   سیمین صالحی فعالیت می   

  . کارگردانان تغییر ایدئولوژی و دستیار تقی شهرام در این امر بود
 هنگامی که جوهری و همراهش در مسجدی نزدیک میـدان مخبرالدولـه بودنـد               1353 مرداد   27در  

او به دنبال تعقیب و گریزی سنگین به خانه شیخ هادی رفـت، امـا               . چاشنی بمب همراهشان منفجر شد    
جا نیز حادثه انفجار تکرار شد و خانـه و منطقـه پیرامـونی آن در محاصـره مـأمورین پلـیس قـرار                        در آن 

. جوهری با پلیس درگیر شد و به سختی مجروح گردید، اما توانست از حلقه محاصـره بگریـزد                   . گرفت
یس بـه  جراحتهای او رو به وخامت و در آستانه مرگ بود که خود را به بیمارستان رساند و در آنجـا پلـ            

  . بعدها این اقدام او شدیدترین انتقادات سازمان را به همراه داشت. وی دست یافت
او در دادگاه به حبس ابد محکوم شد و در زندان به کمون مارکسیستها رفت و با آنان محشور شـد                     

  .بود تا به خارج از کشور گریخت» راه کارگر«و پس از پیروزی انقالب نیز جزء کادر مرکزی گروهک 
آنهـا کـه     محمد ابراهیم جوهری؛ میثمـی،       …؛ جزوه عکس و     122و  121،  گروهکهاتاریخچه مختصر    (

   )438، 386، 332 ، 326، رفتند
ای لیبـرال و دمکـرات از         رغم داشـتن خـانواده      او علی .  در تهران متولد شد    1321بهزاد نبوی به سال     ـ  5

ایی را در دبـستان فردوسـی و تحـصیالت          تحصیالت ابتـد  . نوجوانی به ادای فرایض اسالمی روی آورد      
دانـشگاه صـنعتی امیـر      (تکنیک     به دانشکده پلی   1339به سال   . متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان برد       

در دانشگاه عالیق و فعالیتهای سیاسی او شدت گرفت، مدتی به عـضویت جبهـه ملـی                 . راه یافت ) کبیر
التحـصیل شـد و ضـمن         ارشد در رشته الکترونیک فـارغ      با درجه کارشناسی     1344در سال   . سوم درآمد 
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 با تعـدادی از  40در اواخر دهه . عضویت در انجمن اسالمی مهندسین، به حرکتهای مسلحانه روی آورد      

تـشکیل  » جبهـه دمکراتیـک خلـق ایـران         «دوستان دوران دانشگاه گروهی مخفی با رویه مسلحانه به نام           
بهزاد نبوی به دلیل فعالیت در ایـن  . ان از رهبران اصلی آن بودند     دادند که مصطفی شعاعیان و نادر شایگ      

او در زنـدان جـذب      .  دستگیر شد و چندین مـاه در سـلول انفـرادی بـه سـر بـرد                 1351گروه در مرداد    
موسی خیابانی و پرویـز یعقـوبی رابطـین او در تـشکیالت سـازمانی درون زنـدان                  . مجاهدین خلق شد  

  . ز زندان رهایی یافت و به امواج انقالبی مردم پیوست ا1357او در دوم آذر . بودند
عـضویت  : دار مناصب و مسئولیتهایی بوده است از جمله         نبوی پس از پیروزی انقالب اسالمی عهده      

در شورای مرکزی کمیته انقالب اسالمی، عضویت در شورای سرپرستی سـازمان صـدا و سـیما، وزیـر                   
 صنایع سنگین، نمایندگی مجلس شورای اسـالمی و نایـب           مشاور، سرپرست ستاد بسیج اقتصادی، وزیر     

  .. رئیسی آن در دوره ششم و 
وی در جریــان تــسخیر النــه جاسوســی، مــسئول اجــرای مــصوبه مجلــس در مــورد گروگانهــا و  

  . کننده بین دولت و نهادهای انقالبی بود هماهنگ
گـذاران و     ن از سیاسـت   اسـت و اکنـو    » سازمان مجاهدین انقـالب اسـالمی     «نبوی از پدیدآورندگان    

   .رود هدایتگران این سازمان به شمار می
   .47بنگرید به سند شماره ـ 6
شـان   ـ شاپور خوشبختیان در خصوص فشارهای سازمان مجاهدین در درون زندان و بایکوت مخالفین 7

  : گوید می
مانـد و اگـر یـک      میکردند، لذا او در اوین تنها های سازمان کسی را بایکوت می      ای همه بچه    در مرحله «

این در شرایطی است که هر آن احتمال فـشار مجـدد سـاواک              . نفر در بند تنها بماند خیلی سخت است       
فردی که بایکوت شده و از منجالب عصبی بلند شود برود زیر دستگاه شکنجه، باید فـشار                 . وجود دارد 

کردند که آنها     رفتند و تقاضا      مضاعفی را تحمل کند که برخی مثل محمد مهرابی در اثر چنین برخوردی              
کسی هم مثل عزت برای غلبه بر بایکوت و تنهـایی، صـبح         . را به انفرادی ببرند تا در وسط جمع نباشند        

کـاری کـه   . گذراند تا ظهر شود و بیاید برای ناهار و بعد خـواب           رفت به اتاق تلویزیون وقتش را می        می
  . کلمه کمی برای آن است»ناجوانمردانه«مجاهدین در حق عزت کردند کلمه 

  » .بردم من از مشاهده این رخدادها و برخوردها پی به عمق فضاحت مسائل درون سازمان می
  ) 12/9/1383مصاحبه با شاپورخوشبختیان، (

  : گوید حسین جوانبخت نیز از دوران مهجوریت عزت در زندان اوین چنین می
او با رجـوی در یکجـا بـود امـا در     . کرد نهایی مییک جور احساس ت  .  غریب بود   عزت در زندان واقعاً   «

البتـه ایـشان روحیـه خیلـی مقـاومی          . فکری نداشت و من برای او ناراحت بودم         هم. جمع آنان تک بود   
  » .کردند شهید کچویی را هم که از قصر به آنجا آوردند با عزت برنامه داشتند، صحبت می. داشتند

   )29/9/1383، یمصاحبه با حسین جوانبخت(
دانـشجوی رشـته جغرافـی      . ای بازاری در قزوین متولد شد        در خانواده  1327ها به سال    یکاظم شفیع ـ   8

وی از جمله کسانی است که  در        . دانشگاه تهران بود که با سازمان مجاهدین خلق آشنا و جذب آن شد            
ارس رفت تـا از      بنابر سیاستهای سازمان به همراه تیمی به کشورهای حاشیه خلیج ف           1349اواخر خرداد   

 آنها با یک بدشانسی مورد 1349 مرداد 5های سازمان الفتح برود، اما در   آنجا به بیروت و نهایتاً به پایگاه      
شوند که ادامه این قضیه به هواپیماربایی در مسیر دبی ـ بنـدر    سوءظن پلیس دبی قرار گرفته دستگیر می

دگاه بغداد به زمـین نشـست آنهـا بـه دسـت بعثیهـا       وقتی هواپیما به اجبار در فرو. گردد  عباس منجر می  
از شکنجه و مـرگ رهـایی       ) نماینده ساف (تا آنکه با دخالت ابونضال      . افتادند و به سختی شکنجه شدند     

کـاظم  . های الفتح در مـرز اردن و لبنـان رفتنـد    شفیعیها به همراه دیگر دوستانش از آنجا به پایگاه    . یافتند
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ظامی به کشور بازگشت و به فعالیت خود در سازمان ادامه داد تا آنکه در  های آموزش ن    پس از طی دوره   
او بـه دلیـل ورود بـه فعالیتهـای مـسلحانه            .  توسط ساواک دستگیر و محاکمه شـد       1350ضربه شهریور   

های الفتح محکوم به حبس ابد گردید و به عنـوان اولـین گـروه کـادر رهبـری                     سازمان و اعزام به پایگاه    
 در زندان مشهد تغییر ایـدئولوژی داد و بـه           1352وی قبل از    . ل زندان قصر انتخاب شد    سازمان در داخ  

او متعهد شد تا دو سال از بروز اعتقادات جدیدش خودداری کند، تا شأنیت مـذهبی                . مارکسیسم گروید 
  . سازمان نزد مردم مسلمان ایران زیر سؤال نرود

ازمان چریکهای فدایی خلق پیوست امـا از آنهـا          به س  1357شفیعیها پس از آزادی از زندان در سال         
  . های منشعب از فداییان همکاری کرد هم جدا شد و پس از مدتی با دیگر گروه

؛ میثمـی،   737و433 و   405؛ جعفریان   146-145،  تاریخچه مختصر گروهکها  ؛  102-92نجات حسینی،   (
   )WWW.Irandidban.com ،»…تفسیر خشونت «؛ 195 آنها که رفتند،

  . نحوه و بازتاب صدور این فتوا بنگرید به پیوست ششمبرای اطالع بیشتر از علل، ـ 9
 در کودکی به همراه خانواده بـه    . در تهران به دنیا آمد     1311 سال   اهللا عسگراوالدی مسلمان به     حبیبـ  10

تأثیر شیخ محمد     او تحت . ند، سپس به تهران بازگشت    دماوند رفت و تحصیالت ابتدایی را در آنجا گذرا        
مند شد و به کسوت طلبگـی در آمـد و بـیش از سـطح پـیش                    حسین زاهد به تحصیل علوم دینی عالقه      

کـرد و عـصرها بـه دروس          او هنگام تحصیل به دلیل شرایط بد اقتصادی خانواده روزها کار مـی            . نرفت
  . پرداخت  می حوزوی

 1327اهللا کاشانی بود و به همین منظور در اواخـر سـال               از طرفداران آیت   1320وی در اواخر دهه     
 مدت یک دهه از پـرداختن بـه فعالیـت           1332 مرداد   28او پس از وقوع کودتای      . دستگیر و زندانی شد   

نامه انجمنهای ایالتی و والیتی دوباره بـه           در مخالفت با تصویب    1341سیاسی خودداری کرد اما در سال       
گذاران هیئتهای مؤتلفه اسـالمی اسـت کـه پـس از       وی از جمله بنیان   . تهای سیاسی بازگشت  عرصه فعالی 

وی در زندانهای مـشهد و تهـران مواضـع          .  دستگیر و زندانی شد    1343ترور حسنعلی منصور در اسفند      
شد که به  کرد و از جمله اصحاب فتوا محسوب می تند و صریحی علیه سازمان مجاهدین خلق اتخاذ می       

 پـس از شـرکت در جـشن سـپاس در            1355عسگراوالدی در بهمن    . ت مارکسیستها اعتقاد داشت   نجاس
  . داری و بنکداری در بازار بازگشت زندان اوین مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد و به امر تحصیل

 دبیـر   1383عسگراوالدی پس از پیروزی انقالب جمعیت مؤتلفه اسالمی را مجدداً احیا کرد و تـا سـال                  
اهللا مهدوی کنـی و دوره کوتـاهی از کابینـه             های دکتر باهنر، آیت     او در کابینه  .  آن را بر عهده داشت     کلی

 هنگـامی کـه بـه عنـوان نـامزد           27/4/1360او همچنین به تاریخ     . میرحسین موسوی وزیر بازرگانی بود    
نـافقین قـرار    قـصد م    دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری به فعالیت تبلیغاتی مشغول بود مورد سـوء            

توان به قائم مقامی      از دیگر مسئولیتهای مهم عسگراوالدی در جمهوری اسالمی می        . گرفت و زخمی شد   
اهللا مهدوی کنی در ستاد پشتیبانی و امداد نقاط آسیب دیـده در جنـگ، سرپرسـتی سـازمان اوقـاف                   آیت

 اشاره  …مام خمینی و  عضویت در شورای مرکزی کمیته امداد ا      ) معاونت نخست وزیر در دوره رجایی     (
  . کرد

   )18، 13780، شمـ کیهان؛ 5، ص 610، شمـ جمهوری اسالمی(
او زمانی که در بازار تهـران بـه         .  به دنیا آمد   1319ابوالفضل حاجی حیدری، فرزند محمود در سال        ـ  11

کار فروش حبوبات اشتغال داشت با هیئتهای مؤتلفـه اسـالمی آشـنا شـد و بـه جمـع آنـان پیوسـت و                         
 پس  20/11/1343او به همراه تنی چند از اعضای هیئت در تاریخ           . یتهای مبارزاتی خود را آغاز کرد     فعال

از ترور حسنعلی منصور، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و حمل اسلحه غیر مجاز دستگیر و به حـبس                    
  .  مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد1355حیدری در بهمن . ابد محکوم شد

   )266 رات احمد احمد،خاط(
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پـدر وی   . ای مذهبی و همدانی تبار در تهـران زاده شـد             در خانواده  1320اسداهللا بادامچیان به سال     ـ  12

پرداخت و در محافل مذهبی حاضر        فرش فروش بود و اسداهللا نیز از جوانی در مغازه پدر به فعالیت می             
ی خواهر شهید صادق امانی است که هـدایت      مادر او بانوی فاضله و مجاهد صدیقه امانی همدان        . شد  می

-43حرکت اعتراض آمیز دختران و همسران اعضای دستگیر شده هیئتهای مؤتلفه اسـالمی را در سـال                  
  .  به عهده داشت44

ای به فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی روی آورد و با تعـدادی          اسداهللا نیز به سبب داشتن چنین خانواده      
با تشکیل هیئتهای مؤتلفه اسالمی وی نیز به فعالیـت  . کرد فعالیت مییعیان گروه شدر  از دوستان خویش    

نامه انجمنهـای ایـالتی و والیتـی          در این گروه سیاسی پرداخت و در حرکت اعتراض آمیز علیه تصویب           
 بود و در قیـام مردمـی        1342پیمایی عظیم روز عاشورا در سال         او از طراحان و مجریان راه     . شرکت کرد 

حـق  (همچنـین در اعتـراض بـه تـصویب قـانون کاپیتوالسـیون              .  حضور جدی داشت   1342  خرداد 15
 همراه و هم نظر هیئتهای مؤتلفه بـود لـذا    1343و تبعید حضرت امام خمینی در سال        ) قضاوت کنسولی 

او نیز جزء دستگیر شدگانی بود که به شدت   ) نخست وزیر وقت  (پس از اعدام انقالبی حسنعلی منصور       
  . قرار گرفتمورد شکنجه

 1346او در سـال  . بادامچیان در زندان به انسجام زندانیان مسلمان و تدریس عربـی اهتمـام داشـت          
 فرهنگـی دسـتگیر و      -اندازی کانونهای علمی    آزاد شد اما بار دیگر به دلیل تداوم فعالیتهای سیاسی و راه           

نمایندگان کمیسیون حقوق بشر    با تغییر شرایط سیاسی کشور و فشار        . به پنج سال زندان محکوم گردید     
پیماییهـای    مـسئول تبلیغـات راه  57 و 56بادامچیـان در سـالهای   .  از زندان آزاد گردید  1356در سالهای   

  .تهران بود و در هنگامه پیروزی انقالب اسالمی به عضویت ستاد مرکزی کمیته استقبال از امام درآمد
ی سیاسی مطرح بـوده اسـت و در مـسئولیتهای           ها   او پس از پیروزی انقالب اسالمی یکی از چهره        

مختلفی نظیر معاونت اجتماعی ریاست قوه قضائیه، نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای امنیت کـشور،                
عضو شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسالمی، دبیر اجرایی و دبیر سیاسی جمعیت مؤتلفـه اسـالمی،                

ه مجلس در دور دوم مجلـس شـورای اسـالمی و رئـیس        عضو هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی، نمایند      
  .  ایفای نقش کرده است…کمیسیون احزاب و 

 بـه چـاپ     …از بادامچیان آثاری پیرامون انقالب اسالمی، تدریس زبان عربـی، تـشکل و تحـزب و               
   . استشمارسیده است، او همچنین مدیر مسئول هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

 در زندان شکنجه شد و بـر  1343که در سال (مدعلی قریشی برادر سید کاظم قریشی است        سیدمحـ  13
 و در ارتباط با حسین پیش بـین دسـتگیر شـده    53سید محمدعلی در سال  ). اثر ناراحتی قلبی فوت شد    

   .بود
 وی از شاگردان و همکاران    .  در تهران متولد شد    1317فر، فرزند محمد علی در سال         عباس مدرسی ـ  14

 بـه  20/11/1343او پس از ترور حـسنعلی منـصور دسـتگیر و در تـاریخ     . شد صادق امانی محسوب می 
وی بعـدها   . اتهام توطئه علیه امنیت کشور و بر هم زدن اساس حکومـت بـه حـبس ابـد محکـوم شـد                     

  . برد صاحب افکار انحرافی و الحادی شد و به دامن منافقین غلتید و اکنون در خارج از کشور به سر می
  : فر چنین گفته است اسداهللا بادامچیان در مورد عباس مدرسی

وی قبل از ارتباط با مؤتلفه جوانی ژیگول بود و مقید           . او جزء شورای مرکزی اولیه هیئتهای مؤتلفه بود       «
ولی از زمانی که با شهید حاج صادق امانی آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و                 . به مبانی اسالمی نبود   

تراشـید، محاسـن      اش پدید آمد و به شدت و به حد افراطی مذهبی شد؛ سر می               میقی در روحیه  تحول ع 
مدرسـی حتـی   . کـرد  پوشید و انگشتر عقیق و فیروزه بـه دسـت مـی    کرد و قبای پالتویی بلند می    بلند می 

ول و او به دنبـال ایـن تحـ   . اش را سوزاند تا عکسی از آن تاریخ برایش به یادگار نماند       عکسهای گذشته 
  . انقالب، تحصیل دروس دینی را در محضر مرحوم سیدعلی شاهچراغی آغاز کرد
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او در زنـدان    . فر در جریان اعدام انقالبی حسنعلی منصور دستگیر و به حبس ابـد محکـوم شـد                  مدرسی

مدرسی . قصر با پرویز نیکخواه رفیق شد و به تدریج از او تأثیر گرفت و از نظر مذهبی دچار تزلزل شد                   
دین شد؛ گرچه همچنـان بـه مبـارزه شـدیداً      برد، بی زمانی که در زندان  کرمانشاه در تبعید به سر می       در  

هنگامی کـه شـهید صـادق اسـالمی و آقـای        . معتقد بود و محکم و مقاوم ایستاد و با رژیم سازش نکرد           
م مدرسی تغییر   به نظر «: حسن عالی مهر از مالقات او در کرمانشاه بازگشتند، شهید اسالمی به من گفت             

بعدها معلوم شد که افکار او دوبـاره دسـتخوش تغییـر شـده              » .حالش یک حال دیگری بود    . کرده است 
مدرسی وقتی که باز به زندان بازگشت، تحت تأثیر افکار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به             . است

پس از بـروز حـوادث      .  شد مجاهدینداری سازمان     او پس از آزادی از زندان مسئول خزانه       . آنها پیوست 
  » . به خارج از کشور گریخت و گویا اآلن در فرانسه است59 و 60سالهای 

   )434، خاطرات احمد احمد(
  .آویزی شد برای مخالفینش حتی بعد از پیروزی انقالب هم همان تخریبها در خصوص بهزاد دستـ 15

ارم چرا که از زمانی کـه او را دیـده و            اما من تخریب و نظر مجاهدین را نسبت به دیانت بهزاد قبول ند            
کرد و حـرف      اش نداشتم و او همواره ظواهر و شعائر اسالمی را رعایت می             ام شکی در مسلمانی     شناخته

   )راوی. (مجاهدین در مورد او بیخود و با غرض بود
  و در محل دانشکده حقـوق      1327 بهمن   15در مراسم جشن سالگرد تأسیس دانشگاه تهران که در          ـ  16

برگزار شده بود، ناصر فخرآرایی منتسب به حزب توده، محمدرضا پهلوی را با پنج گلوله مـورد هـدف                   
  .قرار داد که در اثرآن شاه زخمی گردید و ضارب به دست محافظین و اطرافیان شاه کشته شد

د تربتـی   گفت و شـنود محمـو  پنج گلوله برای شاه،: برای اطالع بیشتر از این رویداد تاریخی بنگرید به (
   )1381سنجابی با عبداهللا ارکانی، تهران، خجسته، 

 نفـر   66» روز رفع خطر از وجود شاهنشاه آریامهر      « بهمن به اصطالح     15رژیم شاه به بهانه سالروز      ـ  17
مـورد عفـو قـرار داد و        » سپاس«از زندانیان سیاسی را پس از شرکت دادن در مراسم جشنی معروف به              

  . آزادشان کرد
   ).ع از هدف و نحوه برگزاری این جشن و نظریاتی پیرامون آن بنگرید به پیوست هفتمبرای اطال(

و از اعـضای    ) عامل اعدام انقالبی حـسنعلی منـصور      (مهدی بخارایی برادر کوچک محمد بخارایی       ـ  18
 در درگیـری مـسلحانه بـه شـدت مجـروح و      1353رده باالی سازمان مجاهدین خلق بود کـه در سـال    

و بیش از هفت ماه در بیمارستان شـهربانی بـستری بـود و دو عمـل جراحـی بـر روی او                       ا. دستگیر شد 
او پـس از    . هـایش شـد     ها و یکی از کلیه      صورت گرفت که موجب خارج کردن قسمتی از معده و روده          

او قایل به تقدس و احترام به رهبران انقالبی         . انتقال به زندان اوین در کمون مسعود رجوی جای گرفت         
رو رجوی بـود وسـرانجام در درگیـری مـسلحانه             وی پس از پیروزی انقالب نیز دنباله      . ست بود مارکسی

  . دستگیر، محاکمه و اعدام شد
   ) 428-424، خاطرات احمد احمد؛ 257، 136، خاطرات جواد منصوری(

 در یکی از محالت     1326مجید معینی از کادرهای درجه یک سازمان مجاهدین خلق ایران؛ به سال             ـ  19
او از طریق مصطفی جوان خوشدل و محمد مفیدی جـذب سـازمان    . جنوب و فقیرنشین تهران زاده شد     

گردید و به شناسایی، عضوگیری افراد برای سازمان و نیز تهیه انواع امکانات از قبیل سالح، پـول، مـواد             
رضـایی  کرد او نقش جدی در تکثیر و توزیـع دفاعیـات مهـدی                 مبادرت می  …شیمیایی، خانه تیمی و     

 دستگیر شد و با توجه به وسعت فعالیتهـا و اطالعـاتش بـا شـالق، آپولـو،           1351 بهمن   15داشت و در    
رحمانه تحت شـکنجه قـرار گرفـت و مقاومـت و اسـتقامت                خوابی و مصلوب کردن بی      قفس آهنی، بی  

پـس از پیـروزی     او  . ای از خود نشان داد و در میان زندانیان و مبارزین مشهور و  زبانزد شـد                  العاده  فوق
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انقالب فعالیت خود را با مجاهدین از سر گرفـت و کاندیـدای ایـن سـازمان در انتخابـات اولـین دوره                    

  . مجلس از تهران بود
  : جواد منصوری نوشته است که

 در شـمار اعـضای      1364اما نام وی در خـرداد       » . در یک درگیری مسلحانه کشته شد      1360او در سال    «
: بهـزاد نبـوی دربـارۀ وی گفتـه اسـت        . اندیدای هیئت اجرایی سازمان است     ک 1368مرکزیت و در سال     

گذشـت ولـی هـر        اش مـی    ی  مجید معینی، بچه مسلمان خیلی مقاومی بود، با اینکه چهار ماه از دستگیر              «
ایـن بـا ایـن      . انداختنـد   آوردند، داخل سلول می     هوش می   زدند و بی     تا شالق می   30بردند    شب او را می   

 در زندان قصر کـه      1356 در سال    …، بچه خیلی متدین و پاکی بود        خواند  ماز شب می  حالش هر شب ن   
نشـست و   دیدمش دریافتم که این آدم با آن آدم متدین نماز شب خوان فرق دارد، او حاال شبها بیدار می          

  ».خواند  می…و چگونه انسان غول شد، تاریخ دنیای باستان : کتابهای مارکسیستی مثل
  : رباره عقوبت او در خاطراتش چنین نوشته استجواد منصوری د

خورد، لباس مندرس بـه       انگیز است، او نان و نمک یا نان و پیاز می            سرنوشت مجید معینی بسیار عبرت    «
کرد و با چند ساعت خواب در شبانه روز و فعالیت وسیع مبارزاتی و مقاومـت عجیـب خـود در         تن می 

چنـان    ولی هنگامی که جذب سازمان مجاهدین شـد آن        . ن بود جریان بازجویی، الگوی بسیاری از جوانا     
  ».تغییر کرد و منحرف شد که باور کردنی نیست

   )240،9،شمـ بامداد  ؛ 80، خاطرات جواد منصوری ؛ 11-10، 10خاطرات بهزاد نبوی، نوار (
ین رجایی را مجاهد  ) شهید  : ( عزت شاهی گفت  . 1358این بخش از مصاحبه مربوط است به سال         ـ  20

 دسـتگیر شـده     53ارتباط داشت و در سـال       ) پوران بازرگان (نژاد و همسرش      او با حنیف   .لو داده بودند  
نژاد    دو سال در کمیته مشترک بود و خیلی اذیتش کرده بودند تا اطالعاتی درباره زن حنیف                –یکی  . بود

به پنج سال محکـوم     ) عادی  ( در دادگاه اول    . بدهد، اما او مقاومت کرد و مطلب درخور اعتنایی لو نداد          
نژاد و کسان دیگری ارتبـاط        هنگامی که وحید افراخته دستگیر شد، اعتراف کرد که رجایی با حنیف           . شد

اگر اطالعات افراختـه قبـل از دادگـاه اول بـه     . داشت، اما این اعتراف دیگر برای ساواک سودی نداشت    
به هـر حـال پـنج سـال در دادگـاه دوم             . شد  یدست ساواک افتاده بود احتماالً او به حبس ابد محکوم م          

   .نیز تأیید شد) تجدید نظر(
پس از طی تحصیالت ابتدایی .  در محله سلسبیل تهران به دنیا آمد      1327شاپور خوشبختیان به سال     ـ  21

 دیـپلم فنـی گرفـت و بعـد بـه تحـصیل در انـستیتو                 1345به هنرستان صنعتی تهران رفـت و در سـال           
 در دوره شبانه رشـته مکانیـک       49در سال   . ر رشته اتومکانیک فوق دیپلم گرفت     تکنولوژی پرداخت و د   

) شریف(عالوه بر تحصیل شبانه، روزها در دانشگاه صنعتی آریامهر          . دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد     
در همین دانشگاه با تعدادی از مجاهدین نظیـر مجیـد شـریف واقفـی، محـسن فاضـل،                   . اشتغال داشت 

 و هادی روشن روان آشنا شد و عالئق و فعالیتهای سیاسی خود را به سوی همکاری با   حسین مشارزاده 
  .سازمان سوق داد
او در  .  دستگیر و روانه زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری و بعد زندان قصر شـد             1352او در سال    

. شـد  از زندان آزاد شد و در تأسیسات حرارتی در یک شرکت ساختمانی مـشغول بـه کـار                    1356سال  
کـرد و از طـرف    پیماییها و تظـاهرات شـرکت مـی    گیری نهضت اسالمی، در کنار مردم در راه هنگام اوج 

وی پـس از  . پیماییهـا و تظـاهرات بـود    جامعه روحانیت مسئول تنظیم روابط مساجد غرب تهران در راه       
 غرب تهـران    مدتی مسئول کمیته  . پیروزی انقالب و پس از تشکیل سپاه به بخش اطالعات سپاه پیوست           

. آوری اسلحه و مهمات از مـردم و تحویـل بـه دولـت بـود                 مسئول جمع ) باغ شاه (بود و در پادگان حر      
سازی اراک بود و در ستاد فوریت جنـگ وزارت سـپاه نیـز فعالیـت                  خوشبختیان مدتی قائم مقام ماشین    
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ر بخـش خـصوصی     اکنون به کـار د    ...همچنین وی مدتی مدیر عامل شرکت پارس آرین بود و           . کرد  می

  .مشغول است
   )12/9/1383مصاحبه با شاپور خوشبختیان،(

   .داری است منظور از بین نرفتن خصلتهای بورژوازی و خوی و منش سرمایهـ 22
گـذرد، بـاز بـرای مـن بیـان آن شـرایط دردنـاک و                  با اینکه نزدیک به سه دهه از ایـن جریـان مـی            ـ  23

   )راوی. (کننده است ناراحت
داری متواضـع و      پدر او مغـازه   .  در شهر تبریز به دنیا آمد      1326ی نصیر اوغلی به سال      ـ موسی خیابان  24

تحـصیالت ابتـدایی و دبیرسـتان را در زادگـاهش گذارنـد و برنـده بـورس                  . فداکار در بازار تبریز بـود     
در دانـشگاه بـا     . تحصیلی دولتی در رشته فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه تهران شد و بـه تهـران آمـد                 

خانـه  . (کنندگان در خانه جمعی شهرآرا بـود        او از شرکت  . سازمان مجاهدین خلق آشنا و جذب آن شد       
ای بود که چند عضو آشنا با هم در آن گرد هم آمده تا به تدریج با قطع روابط غیرسـازمانی                جمعی خانه 

  ). فراهم آیدشان و برقراری مباحثی چون انتقاد از خود و انتقاد از تشکیالت زمینه رشد سازمانی
 طبق سیاست سـازمان، تعـدادی از اعـضای سـازمان از جملـه موسـی خیابـانی                   1349در اواخر خرداد    

هـای   نشینهای حاشیه خلیج فارس به بیـروت و اردن رفتـه بـه پایگـاه      یابند تا از طریق شیخ      مأموریت می 
.  بندر لنگه به دبـی رفتنـد        از طریق  جایشان بعد از سفر دریایی پرمخاطره با لن       . سازمان الفتح وصل شوند   

آنهـا  .  دبی دسـتگیر شـدند       موسی خیابانی و پنج نفر دیگر از همراهانش توسط پلیس          1349 مرداد   5در  
 هواپیمـایی کـه     1349چند ماه در دبی زندانی و مورد بازجویی قرار گرفتند و سـرانجام وقتـی در آبـان                   

یل ساواک نماید، با دخالت سه نفر دیگـر از          برد تا تحو    دستگیر شدگان را از دبی به سوی بندرعباس می        
خیابانی و هشت همراه او توسـط اسـتخبارات حـزب           . مجاهدین و نفوذ آنها، ربوده و به عراق برده شد         

از مرگ و شکنجه رهایی     ) ابونضال(بعث عراق شدیداً شکنجه شدند اما با دخالت نماینده سازمان الفتح            
  . ی اردن و لبنان شدندهای الفتح در مرزها یافته راهی پایگاه

 1350موسی خیابانی پس از طی دوره آموزشهای چریکی به کشور بازگشت، اما در ضربه شهریور                
در تمـام طـول مـدت زنـدان، او از حامیـان پروپـاقرص               . دستگیر و محاکمه و به حبس ابد محکوم شد        

لوژی سـازمان در    گیـری رجـوی، تغییـر ایـدئو         و همراه با موضـع    . مسعود رجوی و دست راست او بود      
دانست و از آن به کودتا     ) نه انحرافی و ارتدادی   (طلبانه    خارج از زندان را حرکتی اپورتونیستی و فرصت       

  . یاد کرد
 هنگامی که علمای حاضر در بند یـک اویـن نظـر بـه نجاسـت مارکسیـستها دادنـد،                     1354در سال   

رو ما بودید و اآلن        و شما بودید که دنباله     ما احتیاج به شما روحانیون نداریم     «: خیابانی با عصبانیت گفت   
  . و به مقابله با فتوا برخاستند» .هم شما هستید که باید به دنبال ما حرکت کنید

بـه تبریـز رفـت و      ) تـر محمـد     برادر کوچک ( به همراه احمد حنیف نژاد       1357او پس از آزادی در      
 22دختر حاج خلیل و خـواهر       (ذر رضایی    با آ  1358او در سال    . شعبه سازمان را در آن شهر ایجاد کرد       

در اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی از تبریز نامزد شد و تـا مرحلـه                . ازدواج کرد ) ساله رضاییها 
  .دوم پیش رفت  اما در این مرحله نتوانست رأی الزم را به دست آورد

زمان بـود و در سـال       موسی به عنوان کادر مرکزی سازمان بعد از مسعود رجوی نافذترین فـرد سـا              
 و چنـدین عملیـات مـسلحانه تیمهـای سـازمان علیـه ارکـان                 شد،   رهبر عملیاتی آن محسوب می     1360

 به همـراه    1360 بهمن   19سرانجام در   . کرد  دهی می  مختلف نظام جمهوری اسالمی را هدایت و سازمان       
 به محاصره در آمدند     های تیمی    در یکی از خانه     )همسر مسعود رجوی  (و اشرف ربیعی    ) همسرش(آذر  

  . و همگی در درگیری مسلحانه کشته شدند
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؛ مـصاحبه بـا     27،  … حقایقی چند ؛  102-92 و   59؛ نجات حسینی،    96-95 ،   53 آنها که رفتند،      میثمی،(

   )Abrahamin, 172-182 ؛ 30/9/1383الدین میرباذل،  سید کمال
شاهی بیـان شـد تنهـا در          ی آقای عزت  های بایکوت، سرکوب و تخطئه نظرِ مخالف که از سو           شیوهـ  25

ها حتی بعدها که این سازمان رویاروی نظام جمهوری اسـالمی   شد بلکه این شیوه  اعمال نمی1350دهۀ  
ایران ایستاد نیز با شدت وحدت بیشتری برای استیال بر تمام شئون اعضا از طرف سـران انحـصارطلب                   

وق بـر ایـن سیاسـت و روش، زنـدانهایی در      آنهـا حتـی در عـراق بـرای تفـ          . سازمان دنبال شده اسـت    
های استقرار خود بویژه در قرارگاه اشرف دایر کردند و بسیاری از همراهان خود از جملـه هـادی           پایگاه
شان بودند اما با سیاستهای سـران و          حائری و علی زرکش را که منشاء کارهای بسیار بزرگی برای            شمس

   .کشیده و سرکوب کردندکردند به بند  رهبران سازمان مخالفت می
تحصیالت خود را از مکتـب خانـه آغـاز          .  در شیراز به دنیا آمد     1301عبدالرحیم ربانی شیرازی در     ـ  26

. کرد و در دوازده سالگی به فراگیری علوم اسالمی روی آورد، و در همین ایام در بازار به کار پرداخت                     
 تحصیل علوم دینی به سوی فعالیتهای سیاسـی      او در هفده سالگی وارد حوزۀ علمیه شیراز شد و درکنار          

 تـالش    »دین  «ها به نام گروه       گری به همراه سایر گروه      های بابیت ، بهاییت و صوفی       رفت و در طرد فرقه    
 بـه  1327در . ایها به میدان آمد و با آنها به مبارزه پرداخـت              گیری تبلیغات توده     با اوج  1320در  . کرد  می

اهللا   آیـت . اهللا محقق داماد حاضـر شـد        اهللا العظمی بروجردی و آیت       درس آیت  حوزۀ علمیه قم رفت و به     
ربانی از حضرات آیات شیخ محمد کاظم شیرازی، سید عبداهللا بالدی و حاج آقا بزرگ طهرانـی اجـازۀ                   

العظمی بروجردی به طرح و تبلیغ مرجعیـت امـام خمینـی              اهللا  وی پس از درگذشت آیت    . اجتهاد گرفت 
های روحانی بود که علیـه رژیـم شـاه مبـارزه              ترین چهره    یکی از فعال   50 و   40 دو دهۀ    او در . پرداخت

کرد و در مدت پانزده سال تبعید امام همواره با ایـشان در ارتبـاط بـود، و بارهـا و بارهـا دسـتگیر و               می
د و  کاشمر، جیرفـت، فیروزآبـا    : او حدود ده سال در زندان بود و در شهرهای مختلفی چون           . زندانی شد 

  . سردشت در تبعید به سر برد
با پیروزی انقالب اسالمی ربانی شیرازی با نظر امام برای فرو نشاندن غائله کردسـتان و آذربایجـان                  

با شروع غائله استان فارس، حضرت امام به وی مأموریت دادند تا به بررسی              . به این مناطق رهسپار شد    
او سپس بـه عنـوان نماینـده مـردم فـارس بـه مجلـس                . اوضاع و رفع مشکالت مناطق مزبور اقدام کند       

او در . سـپس از سـوی امـام بـه عـضویت در شـورای نگهبـان درآمـد                 . خبرگان قانون اساسی راه یافت    
 در راه بازگشت از جهاد سازندگی از سوی گروهک فرقان مورد سـوء قـصد نافرجـام قـرار                    8/1/1360

ای مـضاعف بـه     پـس از بهبـود بـا انگیـزه    وی. گرفت، و به شدت زخمی و در بیمارستان بـستری شـد          
 هنگامی که   17/12/1360اهللا ربانی شیرازی، سرانجام در        آیت. تالشهای انقالبی و اسالمی خود ادامه داد      

از او آثـار    . از شیراز عازم تهران بود در بین راه دلیجان و محالت اتومبیلش واژگـون شـد و درگذشـت                  
، تصحیح و تعلیـق چهـل جلـد از          وسائل الشیعه  از کتاب    بسیاری از جمله تعلیق و تصحیح هشت جلد       

، و نیـز    حرکـت طبیعـی از دو دیـدگاه       تـألیف   قضاء الحق فی ترجمه الصدق،      ، تألیف   بحار االنوار کتاب  
  . های پراکنده دیگر به جای مانده است مقاالت و نوشته

   )79 ـ 78، )دباغ (خاطرات مرضیه حدیدچی(
اهللا ربـانی در قیـد         صورت گرفته است، زمانی که هنوز آیـت        1358این بخش از مصاحبه در بهمن       ـ  27

آقای شاهی تأکید دارد که در آن قصد توهین و اسائه ادب به کـسی را نداشـته اسـت، فقـط            . حیات بود 
لذا نقل این گفتار بـه جهـت رعایـت اصـل     . درصدد آن بوده که فضای موجود آن زمان را عیناً بیان کند      

   .داری تاریخی است امانت
 با فرمان شاه مبنی بر انحالل دو حزب ایران نـوین و حـزب مـردم                1353حزب رستاخیز در اسفند     ـ  28

شاه در جمع خبرنگاران گفت که در آینده دولتی تک حزبـی بـر سـر کـار خواهـد بـود و                       . تشکیل شد 
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 ایـن   .خواهنـد بـود   » هواداران مخفی حزب توده   «کسانی که مایل نباشند به حزب واحد بپیوندند، حتماً          

نگـاران خـارجی      وقتـی روزنامـه   » .همین فردا کشور را تـرک کننـد       «خائنین یا باید بروند زندان یا اینکه        
اش در خصوص نظام دو حزبی سخت مغایرت دارد، شـاه             پرسیدند که این سخنان شاه با اظهارات قبلی       

اب کننـد و بریزنـد      های پنج ساله اعتـص      بچه! دمکراسی، دمکراسی ! آزادی اندیشه ! آزادی اندیشه «: گفت
  » . دمکراسی؟ آزادی؟ معنی این کلمات چیست؟ من کاری با آنها ندارم…!توی خیابانها 

  : دهنده حزب واحد تعریف کردند که  طراحان و مشاوران شکل
دای را    های سوسیالیسم و سرمایه     است، بهترین جنبه  » مرکزیت دمکراتیک «حزب رستاخیز معتقد به اصل      

) فرمانـدار (کند، و بـه رهبـر بـزرگ           ای دیالکتیکی ایجاد می     ین حکومت و مردم رابطه    آمیزد، ب   در هم می  
رهنمـون  » تمـدن بـزرگ   «خود را تکمیل کند و کشور خود را به سـوی            » انقالب سفید «دهد تا     یاری می 

  ) ؟(!شود
  )404-403آبراهامیان، یرواند، (

   .هارمبرای اطالع از بیوگرافی حسین جوانبخت بنگرید به پیوست چـ 29
 در اشکور از توابـع      1306االسالم والمسلمین حسن الهوتی اشکوری فرزند نصراهللا به سال            ـ حجت 30

پس از تحصیالت ابتـدایی بـه فراگیـری علـوم           . ای روحانی و پرجمعیت به دنیا آمد        گیالن و در خانواده   
اهللا   ضر آیـت  دینی پرداخت و چند سالی در حوزه علمیه قزوین گذراند، سـپس بـه قـم رفـت و از محـ                     

در اعتـراض بـه     . ، بهره برد و به درجه اجتهاد نایـل آمـد          )ره(العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی       
او پـس از آزادی بـه فعالیتهـای انقالبـی         .  دستگیر و مدتی روانه زندان شد      1342دستگیری امام در سال     

  . وی علیه رژیم پهلوی بودرانی  سمنان و دماوند از جمله کانونهای فعالیت و سخن. خود ادامه داد
او پیش .  در زندان به سر برد1357 دستگیر و به سختی شکنجه شد و تا آبان        1354الهوتی در سال    

 از طرفداران و هواداران سرسخت مجاهدین خلق بود اما پـس از تغییـر ایـدئولوژی ایـن                   1354از سال   
او از جمله روحانیونی بـود کـه در         . سازمان و گرایش به مارکسیسم، الهوتی به مخالفت با آن برخاست          

  .  حکم به نجاست مارکسیستها دادند1354بند یک زندان اوین در سال 
وی در دورۀ اول . اهللا الهوتی پس از پیروزی انقالب در تشکیل سپاه پاسداران همـت گماشـت          آیت

د ناکام قرار مجلس شورای اسالمی نمایندگی مردم رشت را به عهده داشت و یک بار نیز مورد سوء قص 
   . به دلیل سکته قلبی درگذشت6/8/1360وی سرانجام در . گرفت

 –بـه دلیـل وضـع سیاسـی       . ای روحانی و مذهبی به دنیا آمد        وحید الهوتی فرزند حسن در خانواده     ـ  31
 سـالگی بـه قـصد خلـع سـالح بـه             18-17در  . اجتماعی خانواده، خیلی زود پا به میدان مبارزه گـذارد         

احمـد احمـد    . او را بـه سـختی شـکنجه دادنـد         .  قم حمله برد ، اما خـود بـه دام افتـاد            پاسبانی در شهر  
فریادهای او را زیر شکنجه، گوش خراش تعبیـر کـرده اسـت کـه چـارچوب بـدن انـسان را بـه لـرزه                          

وحید در زندان جذب سازمان مجاهدین خلق شد و پس از پیروزی انقـالب بـه همراهـی و         . آورد  درمی
 دستگیر، اما بعـد  1360اخت و رویاروی نظام جمهوری اسالمی ایستاد و در آبان سال   فعالیت در آن پرد   

با مأمورین به قراری ساختگی در ساختمان پالسکو رفت و در آنجا خود را به قصد خودکشی از طبقـه                    
سوم به پایین انداخت ولی زنده ماند بعد او را بـه بیمارسـتان بردنـد در آنجـا خـود را از تخـت پـایین                   

   .داخت و مردان
 کـاردار موقـت ایـران در        1365 تـا شـهریور      1360االسالم سید عباس ساالری، از شـهریور          حجتـ  32

 عالوه بر سفارت ایـران      1369بود که به درجه سفارت ارتقا یافت، و در سال           ) آرژانتین(بوئنوس آیرس   
   .در آرژانتین سفیر آکرودیته ایران در اروگوئه نیز بود
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پـذیرفت بایـد بـا آنهـا        ی طالقانی آدم با تقوایی بود و نباید این برخورد و جو را مـی              از نظر من آقا   ـ  33

خواهید به اینجا بیایید باید احترام همه را داشته باشید، اما ظاهراً              گفت اگر شما می     کرد و می    برخورد می 
   )راوی. (خودش از این کار و برخورد راضی بود

مـسعود آدم  . کردنـد  لت آقـای طالقـانی سـوء اسـتفاده مـی      سازمان از ایـن ویژگـی و خـص         رهبران ـ34
او در برابر کـسی کـه واقعـاً دشـمنش بـود،             . رفت  خورد و زود لو می      سیاستمداری بود اما زود گول می     

سالم علیکم  : گفت  ایستاد و می    دست به سینه می   . شد  ریخت تا زانو دوال می      پشت سر طرح قتلش را می     
تری   تر و صریح    ولی خب موسی آدم قاطع    . شما دست به سر ما بکشید     . های شما هستیم    ما بچه . حاج آقا 

. کردند  که هر دو به نحوی از خصلت آقای طالقانی سوء استفاده می           . تر  خشک و نظامی، ولی صادق    . بود
 )راوی(





  
  
  
  
 

  
  
  


