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  آغازین حرکت: پیوست اول
، یه کننده ارشـد سـازمان صـدا و سـیما          ابراهیم پورمنصوری؛ مجری، کارگردان و ته     

ای به لحاظ اقتصادی نـسبتاً    در تهران زاده شد و در خانواده    1321اهللا به سال      فرزند ذبیح 
 دانشکده ادبیات دانشگاه    او پس از اخذ دیپلم از دبیرستان مروی در        . ضعیف رشد یافت  

سپس بـا  . التحصیل گردید تهران پذیرفته شد و در رشته کارشناسی ادبیات انگلیسی فارغ         
بورسیه سازمان رادیو وتلویزیون برای طی دوره تکنولوژی آموزشی رهـسپار میـشیگان             

انیمیـشن دانـشگاه نیوجرسـی     ) تخصـصی (سپس در مقطع کارشناسی ارشد      . امریکا شد 
صیل شد، اما قبل از اتمام ایـن مقطـع بـه دلیـل وقـوع انقـالب اسـالمی،                    مشغول به تح  

کاره رها کرد و به ایران بازگشت تا در امور مربوط بـه نظـام نوپـای                   تحصیالتش را نیمه  
لذا مجدداً در صدا و سیما مـشغول بـه کـار            . ای گردد   دار وظیفه   جمهوری اسالمی عهده  
یاری را تهیه و کارگردانی و اجرا نموده اسـت،          ها و فیلمهای بس     شد و تا به امروز برنامه     
، دبیرسـتان خـضرا   آیـت اهللا گیالنـی، سـریال        » احکام در اسالم  «از جمله برنامه پربیننده     

  . گذار دوره انیمیشن در صدا و سیما است ؛ طراح و پایه… وبهاران در بهارسریال 
اقدامی نو به    در   1358پورمنصوری به همراه گروهی از همکارانش در زمستان سال          

اهللا شـاهی، شـهید محمـد         های مبـارز و انقالبـی از جملـه عـزت            سراغ تعدادی از چهره   
 رفت تا بتواند از سویی روند مبارزه، و از سوی           …کچویی، خویشان آیت اهللا طالقانی و     

هـای کـارش     او درباره علل و انگیـزه     . دیگر چهره مرموز و کریه ساواک را واکاوی کند        
  :گفت

ز شده بود، و من هم به خاطر اینکه خود را در این پیروزی سهیم بدانم،                انقالب پیرو 
آید برای  تحصیالتم را در امریکا رها کرده به ایران برگشتم تا هر کاری که از دستم برمی        
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روزی در  . آن انجام دهم، در آن زمان، من در شبکه دو سیما مشغول به کار شـده بـودم                 
ا شور مردم در خیابانها، بحثهای مختلفی بین ما در          گروه اجتماعی شبکه درباره حضور ب     

  .گرفت، من آنجا پیشنهاد دادم که بیایید از بافت ساواک فیلم تهیه کنیم
قبل از هر اقدامی به مدیر گروه گفـتم کـه بگذاریـد مـا اول تحقیقـی پیرامـون ایـن                      

ـ : گفـتم ! بدو هستی؟ : گفت! آره: شجاعتش را دارید؟ گفتم   : گفت. موضوع بکنیم  و کـه   ت
  !پس بدو: داد دستم گفت» ناگرا«یک دستگاه ضبط صوت . دانی، من بدو هستم می

ما هم رفتیم سراغ زندانیهای قبل از انقالب، اولی را که پیدا کردم او کسان دیگـر را                  
در این میان بود که عـزت بـه دلیـل           . کردند  معرفی کرد و بعد هم یکدیگر را معرفی می        

او آدم بـسیار باهوشـی بـود، گرچـه          . به من معرفـی شـد     هایی که شده بود       نوع شکنجه 
تر بود، او     تحصیالت آکادمیک نداشت ولی تحلیلهایش و خاطراتش از همه برایم جالب          

گفـت و ایـن از        دروغ نمـی  . نشـست   باکی بود، حرفهایش به جانم می       ترس و بی    آدم بی 
ر به چشم کـسی  اگ! گویند  وقت دروغ نمی دانی که چشمها هیچ  می. چشمهایش پیدا بود  
  .گوید یا نه توانی بفهمی که دروغ می زل بزنی راحت می

ای صـد     کمی که کار پیش رفت، برای خودمان هدفی ترسیم کردیم و آن تهیه برنامه             
و . یافـت  شد و تا انقالب اسالمی ادامه مـی   شروع می1342 خرداد 15قسمتی بود که از  

دیم، درسـت ماننـد برخـی سـریالها و          افـزو   شد باز هم به قسمتهای آن مـی         اگر الزم می  
شود، مجـری و بـازیگرانی را    سازند، و چندین سال اکران می  هایی که اروپاییها می     برنامه

بانهـای    کار وسعت یافت، ما حتی سـراغ زنـدان        . کنند ولی برنامه پا برجاست      عوض می 
در وهلـه اول مـا فقـط ضـبط          . رژیم شاه، و اعضای حزب تـوده مثـل کیـانوری رفتـیم            

  .کردیم نشستیم و گوش می کردیم بعد می یم
هـای دوسـتان وی در جنـوب شـهر            با عزت در محل کمیته و نیز در یکـی از خانـه            

 بعد از ظهـر بـه بعـد    8 ـ  7با شهید کچویی هم در منزلش، از ساعت . کردم مصاحبه می
 در شد که همسر ایشان برای ما قدر دیر می  گاهی آن. شب گاهی تا یک ـ دو بعد از نیمه 

هنگـام خـوردن    . ماندیم  رفت و ما می     کرد و می    آورد و عذرخواهی می     یک دیس غذا می   
قدر محو گفتن بود که در میانه دیس پلو           قدر محو شنیدن و شهید کچویی آن        غذا من آن  

  .خورد قاشقهایمان به هم می
داد کـه چطـور       توضیح مـی  . گفت بسیار تعجب آور بود      مطالبی که عزت برای ما می     

ر شد و هنگام دستگیری یک دختربچه کشته شد، یـا اینکـه چطـور بـه صـورت                   دستگی
 او بـدون    …زدنـد و    کردند و به نقـاط حـساس بـدنش شـالق مـی              صلیب آویزانش می  

اند و سـبک      زد، مصلحتی در کارش نبود، اآلن خیلیها محتاط شده          رودربایستی حرف می  
  .ودطوری نب موقع این کنند چه بگویند، ولی عزت آن سنگین می
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ام را فراموش کرده بودم و از روی دل دنبال این کار بـودم،   من برای این کار خانواده   
شدم، اما تمام ایـن عالقـه     مند می   کردم بیشتر به آن عالقه      هرچه که بیشتر به آن ورود می      

ای که مد نظر داشتیم سرمایه زیادی نیاز بـود و      از طرفی برای ساخت برنامه    . ثمر ماند   بی
  .خورد  سال است که خاک می24گر تغییر مدیریتها سبب شد که این نوارها از طرف دی

  )28/8/1383مصاحبه با ابراهیم پورمنصوری، (
  

  عال.گروه ال: پیوست دوم
 1315محمدعلی هاشم بیگ لشکری، مشهور به امیر لشکری  فرزند حسن به سـال               

 28کـه پـس از کودتـای        پدرش کارمند عالی رتبه دادگستری بود،       . در تهران به دنیا آمد    
مرداد با نهضت مقاومت ملی همراهی کـرد و از زمـره طرفـداران مـصدق بـه حـساب                    

  .آمد می
 با عضویت در جبهه ملی دوم شـروع         1340امیر لشکری نیز فعالیت خود را از سال         

رنگ شدن گرایشهای مذهبی در این جبهه، از آنان جدا             به دلیل کم   1342کرد، و از سال     
صیالت ابتدایی خود را در دبـستان مولـوی و سـیکل اول متوسـطه را در                 او که تح  . شد

دبیرستان پیرنیا گذرانده بود به دلیل عالئق سیاسی نتوانست سیکل دوم را در دبیرسـتان               
  .  از دبیرستان اخراج شد1335مروی در رشته ریاضی به پایان برساند و در سال 

هـای فعـال سیاسـی     روهمشاهدات وی از عملکرد ضـعیف و ظـاهری احـزاب و گـ        
لـذا بـا دوسـتانی چـون        . موجب شد تا او تصمیم بـه فعالیـت سیاسـی مـستقل بگیـرد              

 محفلی را   …خراسانی، محمد رضا مقدم،  احمد کروبی، حاج امیری و            اشرف محمدعلی
لشکری به جهـت حـضور در ایـن         . معروف شد » عال.ال«تشکیل داد که بعدها به گروه       

دار از افـراد گـروه بـه          م شاه، پس از چند دسـتگیری دامنـه        گروه و فعالیتهایش علیه رژی    
قلعه برده شد و پس از طی مراحـل شـکنجه و          دست ساواک گرفتار آمد و به زندان قزل       

او در دادگاه به شش سال زنـدان محکـوم شـد و از              . بازجویی به زندان قصر منتقل شد     
کـومیتش مـدت یـک     او پس از طـی دوره مح      .  به زندان شیراز تبعید شد     1350شهریور  

 زمانی که پای نمایندگان حقوق بشر       1356 فروردین   18گاه در     کرد آن » ملی کشی «سال  
  .به زندانها باز شد، او نیز از زندان رهایی یافت

دوستان لشکری به دلیل خصلت عاطفی و اخالقی و دلسوزیهای پدر مĤبانه از او بـه                
  .کنند یاد می» پدر«عنوان 

قالب به چرخه تولیـد کـشور بازگـشت و بـا حـضور در               لشکری پس از پیروزی ان    
ــه    ــدیره بعــضی کارخانجــات، ب مــدیریت برخــی شــرکتها و عــضویت در هیئتهــای م
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او پس از تثبیـت جریـان صـنعت تولیـد           . گذاری چرخه تولید پوشاک پرداخت      سیاست
نساجی و پوشاک در بخش دولت، به بخش خصوصی بازگشت و به اداره کارگاه خـود                

  .مشغول شد
میر لشکری در خصوص عملیات برهم زدن بازی فوتبال ایران و اسرائیل و انفجـار               ا

در فـروردین  ) آموزشـی (بعد از دو ـ سه کار تعلیماتی  «: گفت» عال.ال«دفتر هواپیمایی 
 که بازیهای فوتبال جام ملتهای آسیا در ایران برپا بود، تصمیم گرفتیم اقدامی              1349سال  

 فروردین بود که فینال بازیها در استادیوم امجدیه برگـزار       21  احتماالً. تبلیغی انجام دهیم  
. شد ما تراکتهایی را که علیه اسرائیل چاپ کرده بودیم در میان جمعیـت پخـش کـردیم                 

بعد از پایان بازی ایران ـ اسرائیل هم هنگام خروج از ورزشگاه در میان جمعیت شروع  
هـدایت  ) استاد نجـات اللهـی    ( ویال   به شعار دادن کردیم و جمعیت را به سمت خیابان         

ابتدا . را در آنجا شناسایی کرده بودیم     » عال.ال«ما از قبل دفتر هواپیمایی اسرائیل       . کردیم
بنای تخریب کامل آن را داشتیم اما در این شناسایی برایمان مشخص شد کـه در طبقـه                  

بسنده کـردیم تـا     ای ارمنی ساکن هستند، لذا فقط به آتش زدن آن             دوم این دفتر خانواده   
  .به این خانواده آسیبی نرسد

رفتـیم  ) انقـالب (عال از سـر خیابـان شاهرضـا         .برای رفتن به خیابان ویال و دفتر ال       
ای کـه آمدنـد، تحـت     با همان عده. موفق نشدیم کل جمعیت را به خیابان ویال بکشانیم        

ادیـم، سـپس بـا      عال را فراری د   .پوشش جمعیت ابتدا دو مأمور یا نگهبان مقابل دفتر ال         
  ».مولوتف آنجا را به آتش کشیدیمل کوکت
  )3/10/1383مصاحبه با امیر لشکری، (
  

 یکی از مبارزینی که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلـق دسـتگیر و               طاهره سجادی 
 چنین بیان داشته    1349زندانی شد خاطرات خود را از بازیهای ایران و اسرائیل در سال             

  :است
این بـازی   . ی ایران و اسرائیل نیز، مردم نفرت خود را نشان دادند           در جریان باز   …«

بـسیاری از   . ترین بـازی فوتبـال تـا آن زمـان بـود             از نظر سیاسی و مذهبی هیجان انگیز      
گاه تماشاچی فوتبـال نبودنـد، بـرای ابـراز نفـرت خـود از اسـرائیل بـه                     کسانی که هیچ  

 و دوستانش هم برای اولـین بـار         1راندر آن روز غیو   . رفتند) شیرودی(استادیوم امجدیه   
من و خواهرم هم کنار رادیو برای شکست اسـرائیل و پیـروزی             . به استادیوم رفته بودند   

  .کردیم ایران دعا می
ای از جوانان تماشـاچی یـک چـشم خـود را              آن روز در استادیوم غوغایی بود، عده      
  :زدند مانند موشه دایان بسته بودند و فریاد می
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  .گفتدایان  موشه
  ـ چی گفت؟

  .ـ در گوش من گفت
  ـ چی گفت؟

  .ترسم ـ من از ایران می
این بازی با یک گل به پیروزی ایران انجامید و مردم شهرهای بزرگ از فوتبالیـستها                

دانی از پیروزمندان بر دشـمن، از آنـان اسـتقبال کـرده، اتومبیـل                 دعوت کرده، برای قدر   
  .دادند  به آنها هدیه می…پیکان، فرش و

  )44 و 43سجادی، (
  

  :عال گفت. درباره لو رفتن گروه اللشکری
بعد از بازیهای آسیایی فوتبال و عملیاتی که ما صورت دادیم، حدس زدم کارگـاهم               

پل شناسـایی شـده باشـد، لـذا از روی احتیـاط جـای                 واقع در خیابان خیام کوچه تخته     
واقـع  ) قدس( کوروش   روی فروشگاه   جدیدی را در طبقه دوم گاراژ هدایت کشور روبه        
 متـر شـامل     100جای جدید حـدود     . در خیابان مولوی اجاره و به آنجا نقل مکان کردم         

 صبح بیشتر اسباب و 5یک روز ساعت   ) 1349(چهار اتاق بود که در اواسط اردیبهشت        
ایـن  . اثاثه و وسایل کارگاه را به آنجا بردیم، طوری که صاحب ملک هـم متوجـه نـشد                 

 غافلگیرانه در همین محل     49ماه    ؤثر نیفتاد، و من روز بیستم اردیبهشت      تدبیر و احتیاط م   
  .توسط ساواک دستگیر شدم

حیران بودم که چطور ساواک اینجا را پیدا کرده است؟ ما در آن ایام اعالمیـه بـسیار                  
تنظـیم کـرده بـودیم کـه        ] گذاران امریکایی به ایران     ای علیه ورود سرمایه     اعالمیه[مهمی  

الجوردی آن را به تعداد زیادی چـاپ کـرد و توسـط فـردی بـه نـام          . بودخیلی مفصل   
نسخ چاپ شده را به من رساند، من هم آنها را بـا موتـور بـه                 ) آهن فروش (» استاد آقا «

کروبـی تعـدادی از     . در آنجا سهمیه هرکس را مشخص کردیم      . منزل احمد کروبی بردم   
دانشجوی جوانی کـه در  . ه دوستانش دادها را به کوی دانشگاه تهران برد و ب   این اعالمیه 

از . شـود   ها دستگیر می    کرد، هنگام پخش تعدادی از این اعالمیه        رشته حقوق تحصیل می   
 بعد از ظهر قرار بود عـزت بـرای    2آن روز ساعت    . رسند و از او به من       او به کروبی می   

 بـه یکـی از      من این پـول را دادم     . یک سری کارها بیاید از من هفتصد تومان پول بگیرد         
. کروبی هم از این برنامه و ماجرای پول خبر داشـت          . شاگردهای کارگاه که بدهند به او     

کروبـی را  : پرسـیدند . ساعت یک بعـد از ظهـر بـود کـه مـأمورین ریختنـد بـه کارگـاه         
فهمیدم . شود  آره، چطور مگر؟ گفتند باید با ما بیایی بعداً مشخص می          : شناسی؟ گفتم   می
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در مغـازه سـی ـ چهـل کتـاب      ! دانـستم  فته است اما تا چه حد، نمیکه قضایای ما لو ر
اتفاقـاً یکـی از کارتنهـا پـر از     . را داخل یک کارتن گذاشته بودم داشتم که هرچندتای آن 

. وقتی مرا با خود همراه کردند یک جعبـه کـارتن را هـم بـه دسـتم دادنـد                   . اعالمیه بود 
کننـد کـه عـزت را در     نجا مراجعه مـی  دوباره مأمورین به آ2 بعد از ظهر  2ساعت حدود   

خواهند، او    شناسند و توضیح می     بینند، آنها عزت را به عنوان شاگرد مصدقی می          آنجا می 
اش را    کند به دادن فحشهای آبـدار بـه مـن کـه، بـدهکار اسـت و بـدهی                    هم شروع می  

!  آقـا دهـد کـه   آید و هفتصد تومن به او می در اینجا یکی از شاگردان مغازه می   . دهد  نمی
خواهند که همراهـشان   با این حال از او می! اوستای ما این پول را داده که بدهیم به شما 

   …برود و
  )3/10/83 مصاحبه با امیر لشکری، (
  

آمـوزی کـه تحـصیالت ابتـدایی خـود را از              دانش،  )تهران. 1329 (محمدرضا مقدم 
ر و آذر در رشته ریاضی مدرسه تدین آغاز کرد، و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان بَدِ     

فعال بود و به سبب آن      » عال.ال«سپری کرد یکی از کسانی است که در گروه موسوم به            
  :گیری این گروه گفت او از نحوه شکل. دستگیر و زندانی شد

مند به فعالیتهای مـذهبی و        های خوش ذوق و عالقه      در دبیرستان با چند نفر از بچه      «
کانون دین و دانش    ) …ه حسینی، قاسم امیر خوانساری و     شا(سیاسی آشنا شدم و با آنها       

آموزان   این کانون با شکل گیری فعالیتهایش پذیرای جوانان و دانش         . اندازی کردیم   را راه 
کسانی چـون احمـد رضـایی، رضـا رضـایی، جـواد            . مند به فعالیتهای سیاسی بود      عالقه

 ملل اسـالمی در سـال       هنگامی که حزب  .  به این کانون آمد و شد داشتند       …منصوری و 
 کشف شد از آنجا که تعدادی از آنها سابقه فعالیت در کانون را داشتند، ما از بـیم                   1344

بعد در ارتباطاتی که با آقایـان لـشکری و الجـوردی و             . لو رفتن، کانون را منحل کردیم     
برخی دیگر داشتیم، توقف فعالیتها را به صالح ندانستیم، تـصمیم گـرفتیم کـه بـه کـار                   

دهی کردیم که هیچ تیمی تیم دیگر را          ای سازمان   فی روی بیاوریم و تیمهای پنج نفره      مخ
در همین دوران من    . کاری بود   جمعی که به وجود آمد واقعاً مقید به مخفی        . شناخت  نمی

به سربازی در سپاهی دانش کرمان رفتم و در موضوع برهم زدن بازی ایـران و اسـرائیل        
هنگامی که گروه لو رفت مـن در      . های آن کامالً مطلع بودم      حضور نداشتم ولی از برنامه    

کرمان بودم و جالب اینکه وقتی مرا دستگیر کردند و به ساواک کرمان بردند نه مأمورین                
دانستم که چه اتفاقی      از اصل موضوع و فعالیتها و سوابق اطالعی داشتند، نه خود من می            

بـرزخ  . دادم  ربط می   ربط آنها پاسخهای بی     ی بی لذا به سؤالها  . اند   که دستگیرم کرده    افتاده
در آنجا کامالً تجاهل کردم که آدم سـر بـه زیـر و              . عجیب و وضعیت بسیار سختی بود     
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آوردنـد بـاور کردنـد کـه مـن آدم             ای هستم حتی مأمورینی که مرا بـه تهـران مـی             ساده
  .گناهی هستم و حتی دستبند را از دستم باز کردند بی

ز دستگیری به سوی تهران حرکتم دادند، یک شب را در سـاواک  بعد از دو ـ سه رو 
. اصفهان سپری کردیم، بعد به تهران آمدیم و مرا مـستقیم بـه زنـدان قـزل قلعـه بردنـد                    

یک . قلعه و یک شب در سلول عمومی بودم         حدود یک ماه و نیم در سلول انفرادی قزل        
ومیت یک سال را در زندان شب هم مرا به زندان موقت شهربانی بردند و بعد باقی محک  

  ».قصر گذراندم
او . مقدم پس از آزادی و تکمیل دوره سربازی وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد             

های مبارز در ارتباط بود، و به فعالیتهای          در دوران دانشجویی با بسیاری از افراد و گروه        
 ماه در کمیته    7دت   مجدداً دستگیر و به م     54او در سال    . پرداخت  سیاسی دانشجویی می  

 در  1356مشترک ضد خرابکاری زندانی شد پس از آزادی بـه تحـصیل ادامـه داد و در                  
وی پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی در           . التحصیل گردیـد    رشته مهندسی شیمی فارغ   

دار مـسئولیتهای مختلفـی از جملـه مـدیریت            صنعت نفت مشغول بـه فعالیـت و عهـده         
 1381وی در سـال     . قامی مدیریت عامل شـرکت نفـت شـد        م  ریزی تلفیقی و قائم     برنامه

  . موفق به اخذ دکتری اقتصاد انرژی از دانشگاه یلبرگ هلند شد
  )5/11/1383مصاحبه با محمدرضا مقدم، (
  

 سـالگی   11در  .  در اصفهان به دنیا آمد     1326 به سال    رحیم فرزند   حسن کالهدوزان 
ـ     . پدرش را از دست داد     ستان قدسـیه و دوره متوسـطه را در         تحصیالت ابتدایی را در دب
او از نوجوانی بـه فعالیتهـای سیاسـی عالقـه داشـت و در بـازار           . دبیرستان ادب گذارند  

اصفهان تحت نظر حاج عباس انصاری به توزیـع اعالمیـه در حمایـت از نهـضت امـام                   
 بـه  1342وی پس از آزادی حضرت امام از حبس و حصر در سال            . پرداخت  خمینی می 
  . هی از اصفهان به دیدار ایشان در قم شتافتهمراه گرو

راه و  ( بـرای تحـصیل در رشـته فـوق لیـسانس عمـران               1345کالهدوزان در سـال     
 علیدر ایـن زمـان بـه واسـطه محمـد          . وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد     ) ساختمان
اهللا شـاهی آشـنا شـد و بـه جلـسات       اش بـا عـزت   خراسانی از دوستان دبیرستانی    اشرف
عال اونیـز در    . ی و اصلی آنان راه یافت، و پس از آغاز دستگیری اعضای گروه ال             هفتگ

او در خاطراتش از فعالیتهای آن زمـان        .  دستگیر و روانه زندان شد     1349 اردیبهشت   26
 اشرف خراسانی با ایـن گـروه آشـنا شـدم،            علیتوسط آقای محمد  «: این چنین یاد کرد     

جلسه در خانه یکی دیگـر از دوسـتان بـه نـام             . یمقرار شد که با هم جلساتی داشته باش       
شد، که در آن جلسات آقایان لشکری، احمد کروبـی، جهـانگیر              آقای ستاری تشکیل می   



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 582

آقـای عـزت   . حجاریان، محمد علی جابرزاده انصاری و آقای میرهاشمی شرکت داشتند       
عالیت این  تقریباً ف . شاهی جزء این جلسه نبود و گویا او درجلسات اصلی و مرکزی بود            

شدیم    شروع شد، اسمی هم برای آن نداشتیم فقط دور هم جمع می            1347گروه از سال    
  . کردیم و فعالیت می
ترین فعالیت ما هم کاری بود که در هنگام بازیهای ایران و اسرائیل در اوایل         شاخص

در جلساتی که داشـتیم تـصمیم بـه    ) 1348اواخر ( صورت دادیم، قبل از آن    1349سال  
م زدن بازی اسرائیل در ایران گرفتیم، شروع به چـاپ اعالمیـه در محکومیـت ایـن                  بره

  .بازی کردیم
ها در روز بـازی ایـران و اسـرائیل تعـدادی نیـز از هـسته        برای عملیاتی شدن برنامه  

او بـا خیلیهـا ارتبـاط داشـت، کوکتـل       . مرکزی مثل آقای عزت شاهی وارد عمل شـدند        
  . در اختیار بقیه قراردادمولوتفها را هم او تهیه کرد و

. اما دستگیری اعضای گروه هم به خاطر نوع روابطی بود که میان افراد وجود داشت              
را در اختیار افراد گروه بـه       ] گذاران امریکایی    ورود سرمایه   در پی محکومیت  [ها    اعالمیه

. قـرار دارنـد   ... اضافه تعدادی دیگر از جمله فاطمی، حمید اخوت، رجبی، میرهاشمی و          
دهـد و از   هـایی بـه او مـی    آقای کروبی با فردی در دانشگاه تهران مرتبط بود که اعالمیه        

البته بیشتر افـراد  . بعد یکی یکی ما هم لو رفتیم و دستگیر شدیم. رود طریق او هم لو می  
 روز دیرتر، و علتش هم این بود که اول سراغ           4 اردیبهشت دستگیر شدند اما من       22در  

  .آیند شود در تهران هستم به سراغم می روند، بعد که معلوم می من به اصفهان می
کرد و من زیاد به ایـن مغـازه           عزت شاهی آن زمان در مغازه حسین مصدقی کار می         

او آدم بـسیار  . ای از دسـت سـاواک فـرار کنـد     او توانسته بود به طـرز ماهرانـه  . رفتم  می
 بدنی قوی بود، گویـا موقـع        باهوش و زرنگی بود، چون کارگر هم بود به لحاظ قدرت          

  ...سوار شدن به ماشین با دست محکم زده بود روی دست آنها و فرار کرده بود و
زندان قزل قلعـه    . های اولیه خبری نبود     البته وقتی من دستگیر شدم دیگر از آن فشار        

شلوغ بود، هر دو نفر را به یک سلول انداختند، در ایـن هنگـام مـرا بـا یکـی دیگـر از                        
پـس کـی از مـا       : بـه او گفـتم    . گروه به نام رحیم پیران به یک سـلول انداختنـد          اعضای  

. بازجویی کردند و پرونده را بستند و تمام شـد : گفت. کنند تا راحت شویم  بازجویی می 
من هم خوشحال شدم، ولی بدون بازجویی هم نگذاشتند بمانم، خیلی سراغ عزت را از               

که پرسیدند انکار کردم ولی وقتی خودشان خبـر    دانم، هر چه      نمی: من گفتم . من گرفتند 
  .از جلسات ما دادند و گفتند اینها را بنویس من هم نوشتم

خیلی چیزها چهار ـ پنج سال بعد لو رفت، ساواک اصالً نفهمید که مـا یـک گـروه     
 55سـال   . اسـلحه داشـتند ولـی لـو نرفـت         ] های اصلی گروه    بچه[براندازیم، حتی اینها    
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در آن ابتدا خیلی جدی دنبال عـزت  . اتهام اطالع از وجود اسلحه بردندمیرهاشمی را به    
اما کـم کـم فهمیدنـد کـه او از بقیـه             . نبودند، چون اطالعات خیلی دقیقی از او نداشتند       

  .مرموزتر است
  )14/9/1383مصاحبه با حسن کالهدوزان، (
  

 در دوران   »ستاری«اش با فردی به نام         در اصفهان، دوستی   1329 متولد   حمید اخوت 
 در رشـته متـالوژی      1348ال  وقتی او در س   . دبیرستان سبب ورود به فعالیت سیاسی شد      

عال .ن آمد از طریق ستاری با گروه ال        فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و به تهرا        دانشکده
هـای سـاواک        او تأکید دارد که این نام بعدها در زندان و براسـاس پرونـده             . 3مرتبط شد 

کند که ارتبـاطش بـا گـروه فقـط از            او همچنین تصریح می   .  مصطلح شد  برای این گروه  
طریق ستاری بود و اصالً تصوری از گروه در ذهنش نداشـت و ایـن مـسائل بعـدها در             

  .زندان مشخص شد
ها نزد او بود که هنگام توزیع، دسـتگیر و بـازجویی شـد و چـون                   بخشی از اعالمیه  
وی در دادگاه به یک     .  بیان ارتباطش با ستاری شد     ها نبود، مجبور به     امکان انکار اعالمیه  

سال زندان محکوم شد و پس از آن، تحصیالتش را در مقطع کارشناسی به پایان رسـاند    
 به کانادا رفت و در رشته مهندسی صـنایع فـوق            1361و پس ازپیروزی انقالب در سال       

غول وی اکنون به فعالیت در یـک شـرکت خـصوصی در اصـفهان مـش               . لیسانس گرفت 
  .است
  )1383مصاحبه با حمید اخوت، دی (
  

  ها اعالمیه: پیوست سوم
  اعالمیه توزیع شده در هنگام بازی فوتبال ایران ـ اسرائیل

  پیروز باد نهضت انقالبی خلقهای فلسطین «
مردم مبارز تهران، اکنون بر کسی پوشـیده نیـست کـه صهیونیـسم دشـمن سـوگند                  

 اسرائیل در سالهای اخیر به      هر حمالت راهزنان  این موضوع د  . خورده ملل مسلمان است   
نحو بارزی به ثبوت رسیده است لیکن هیئت حاکمه ما بنا بر سرشت مرتجعانه خود بـا                 

شرمانه سعی دارد که ملل مسلمان عرب را دشـمن و             یک سری تبلیغات و مانورهای بی     
 اسرائیل بـه ایـن      اخیراً با دعوت از تیم فوتبال     . اسرائیل را دوست مردم ایران جلوه دهد      

امّا ملت آگاه ایران به حکم همبـستگیهای عمیـق          . گونه عملیات خود وسعت داده است     
گونه تبلیغات پوچ و بی اساس را نخورده و با شرکت             مذهبی و تاریخی خود فریب این     
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 فروردین از انجام این مسابقات جلوگیری به عمل         ...فعال خود در اعتراض عمومی روز     
  .خواهند آورد

  »...قرار باد همبستگی خلقهای ایران و فلسطینبر
  

  اعالمیه گامی دیگر در راه تشدید غارتگری 
 با یورش   32 مرداد سال    28هیئت حاکمه ارتجاعی ایران که به دنبال کودتای خائنانۀ          

وحشیانه به نیروهای ملی و انباشتن زندانهای قرون وسطایی خود از عناصـر آزادیخـواه               
ی خود را در حلقوم ملت ستمدیدۀ ما فرو بـرد، هـر روز گامهـای                مبارز، چنگال اهریمن  

کودتـای  . بلندتری در جهت تحکیم منافع امپریالیسم انگلـیس و امریکـا برداشـته اسـت            
 مرداد نقطۀ عطفی در سیر منافع امپریالیـسم جهـانی در کـشور مـا محـسوب                  28ننگین  

 بر سر تقسیم ثروتهای ملی      چه دولتهای امپریالیستی انگلیس و امریکا با سازش       . شود  می
و اتخاذ سیاست مشترک در مورد غارت منافع ایران و حمایت از دولتهای دست نشانده               
و خیانت پیشه، بیش از پیش سلطۀ اسارت بار خود را در کشور ما گـسترش دادنـد بـه                    
خصوص امپریالیسم تازه نفس که پای خود را در کشور ما به تازگی بـاز کـرده بـود بـا                     

از آن پس امپریالیـسم متجـاوز هـر    . وان به استثمار و غارت خلق ما پرداخت   سرعت فرا 
روز به توطئه جدیدی دست زد تا با در هم کوبیدن ملت مبارز ما بـه کمـک دژخیمـان                    

هجـوم وحـشیانه و   . دستگاه حاکمه، محیطی آرام برای چپاول هر چه بیشتر ایجـاد کنـد   
حادثـه مدرسـه    (، دوم فـروردین     40من  ، اول به  32 آذر   6کشتار مردم مبارز در حوادث      

هایی از تالش مذبوحانه هیئت حاکمه برای نیل بـدین    گوشه 42 خرداد   15و  ) فیضیه قم 
  . مقصود است

های لرزان حکومت خویش هر روز بیش از پیش تحت         رژیم کودتا برای تحکیم پایه    
ن خـارجی خـرد     سلطه امپریالیسم قرار گرفته و ملت فقیر ایران را زیر بار وامهای سنگی            

 32 مـرداد    28از  «: با صـراحت گفـت    » علی امینی «کرد تا آنجا که رئیس دولت وقت          می
نفوذ اسارت بـار امپریالیـسم تـا آنجـا در           » .ایران به سوی ورشکستگی نزول کرده است      

کشور باال گرفت که هیئت حاکمه مزدور به دنبال واگـذاری امتیـازات متعـدد در مـورد                  
 و منابع کشور به کنسرسیومهای خارجی برای اخذ وامهای دیگر با            برداری از معادن    بهره

زمـان بـا ایـن عمـل          اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران نظامی امریکا دست زد و هم          
خائنانه با حبس و تبعید و شکنجه عناصر آزادیخواه به جـرم مخالفـت بـا اعطـای ایـن                    

اختناق و تفتیش عقاید موفّق   مصونیت، صداها را در گلو خفه و با اعمال مداوم سیاست            
اینک در شرایط کنـونی     . به ایجاد ثبات سیاسی و آرامش عمومی کاذب در کشور گردید          
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به دنبال سالها اختناق مرگبار و تبدیل کشور بـه جزیـرۀ بـه اصـطالح آرامـش در ادامـۀ              
غارتگری منابع ملی ما قصد دارد تا با هجوم همه جانبه خود حیات اقتصادی و سیاسـی     

تـرین   ورود هیئتی مرکـب از بـزرگ  . ر ما را تحت نفوذ و سلطۀ کامل خود در آورد        کشو
داران و بانکداران امریکایی که در اواخر اردیبهشت ماه جاری بـه منظـور فـراهم                 سرمایه

های مختلف معادن و منابع، شبکه توزیـع،     گذاری کالن در رشته     ساختن مقدمات سرمایه  
جانبـه    گیرد، نشانۀ شروع این تجـاوز همـه         میجلب سیاح، کشاورزی و صنعت صورت       

کوشد تا صدور سرمایه را به کشورهای عقب مانده تحـت عنـاوین               امپریالیسم می . است
کمکهای اقتصادی و وامهای خارجی » کمک به رشد و توسعه صنعتی  «ای چون     ریاکارانه

 قرار دهد در صورتی که هدف اصلی امپریالیسم از یـک طـرف بـا جلـوگیری از رشـد                   
صنایع سنگین و مشغول داشتن کشورهای عقب مانده به صنایع مصرفی و مونتـاژ، آنهـا              

که با تبانی تراستها و کارتلهای بین المللـی بـا نـرخ             (را به صورت تولیدکننده مواد خام       
کنـد و از      کننده کاالهای امپریالیـستی تبـدیل مـی         همچنین مصرف ) رود  ارزان به یغما می   

برداری   های تولیدی و تجاری این کشورها و بهره         اری در رشته  گذ  طرف دیگر  با سرمایه    
کران و حمل و نقل ارزان بویژه بـا در دسـت گـرفتن     از دستمزد پایین کارگر ـ منابع بی 

  . پردازد کشی ملل ستمدیده می اقتصاد سیاسی منطقه به استثمار و بهره
ه تنها با سودجویی    صدور کاال و سرمایه به کشورهای عقب مانده برای امپریالیسم ک          

یابد، در حکم شریان حیاتی است کـه حتـی بـه قیمـت ایجـاد                  هر چه بیشتر تسکین می    
آنـدره  «دکتـر   . گیرد  نبردهای خونین و کشتار وحشیانه خلقها، دفاع از آن را به عهده می            

اگـر دسـت ایـاالت متحـده از آسـیا،           «:  گوید  معاون امور اقتصادی امریکا می    » اف بریمر 
مریکای التین کوتاه شود این کشور با یک تجزیـه عظـیم سیاسـی و اقتـصادی     افریقا و ا  

اگر ما تنها به نیروی خویش متکی باشیم نخستین زیانش این اسـت  . رو خواهد شد    روبه
شویم و بزودی به یک کاروان عقب از قافلـه            که از تمام مواد خام مورد لزوم محروم می        

  » .گردیم آینده بدل می
کند؛   گذاری امپریالیستها را به خوبی مشخص می        سودجویانه سرمایه آمار زیر ماهیت    

 یعنـی  1964رسد که در سال   میلیارد دالر می   17 به   1961در آمد ایاالت متحده در سال       
در صـورتی کـه رشـد       .  برابـر افـزایش یافـت      ... میلیارد دالر یعنـی    618سه سال بعد به     

 درصد اضافه شـده اسـت و بـه          5/28تولیدات صنعتی این کشور در طول این سه سال          
 برابـر رشـد تولیـدات    17عبارت دیگر افزایش در آمد امریکا در مدت سـه سـال فـوق          

آور کـل سـودهای امریکـایی         افزایش نامتناسب و سرسـام    . صنعتی این کشور بوده است    
گذاری امریکایی کـه      نسبت به رشد تولیدی آن کشور تنها از طریق آن قسمت از سرمایه            

 ملی و نیروهای انسانی و منابع زیر زمینی ممالک عقـب افتـاده بـه کـار          به جذب ثروت  
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نامه دیپلماتهای امریکـایی کـه        از همین جهت است که در آیین      . افتاده حاصل شده است   
 تحت عنوان خط مشی اقتصادی ـ سیاسی ـ خارجی امریکا انتشار یافـت    1955در سال 

عه نیافته بـه وابـستگی اقتـصادی        شود که صنعتی شدن کشورهای توس       صریحاً تأکید می  
بخشد و از این رو مصممانه باید با تمایل کشورهای توسـعه              آنها به امپریالیسم پایان می    

 هاوانـا    نیافته در پایه گذاری صنایع سنگین مخالفت ورزید و آمار منتـشره در کنفـرانس              
گـذاری    یه از مجموع ده میلیارد دالر سـرما       1341 تا   1324حاکی از آن است که از سال        

در کشورهای امریکای التین سود یکساله خارج شده از آن کشورها بالغ بـر دو میلیـارد                 
دالر است یعنی در عرض پنج سال معادل کل سرمایه سود خارج گردیـده، در صـورتی             

خروج منافع هنگفت ناشـی از ثروتهـای        . گذاری هجده سال بوده است      که مدت سرمایه  
آسیا، افریقا و امریکای التین را هر چه بیشتر بـه فقـر و          ملی و نیروی انسانی کشورهای      

امپریالیسم متجاوز برای   . دهد  ورشکستگی و وابستگی اسارت بار به امپریالیسم سوق می        
حفظ منافع سرشار خود و ادامه غارت مردم به پاخاسته جهان که بر اثـر شـرایط عینـی                   

انـد، بـه یـورش         دسـت زده   ناشی از مناسبات نکبت بار استعماری به جنبش آزادیبخش        
وحشیانه خود وسعت و دامنه بیشتری بخشیده است، ولی جدیت ملل بیدار جهان برای              
رهایی از یوغ اسارت امپریالیسم شکست ناپذیر و تحول اجتماعی و جهـانی غیـر قابـل             

دار صهیونیـست امریکـایی بـه         سال گذشته با ورود راکفلر، سـرمایه      . اجتناب خواهد بود  
ین، موج اعتراض و اعتصاب سراسر آن منطقه را فرا گرفـت و مـردم مبـارز          امریکای الت 

هـای خـارجی    این قاره با آتش زدن مؤسسات امریکایی خواستار خـروج کلیـه سـرمایه      
  . گردیدند

ها و خیانتهای هیئت حاکمـه مـزدور کـه بـا ایجـاد                رغم توطئه   ملت مبارز ایران علی   
 با عزمـی راسـخ      ،برد  رت امپریالیسم فرو می   خفقان عمومی، هر روز کشور را در بند اسا        

مـردم مبـارز    . (به مبارزۀ ضد امپریالیستی خود تا سر حد پیروزی نهایی ادامه خواهد داد            
   )ایران

  
  دستگیریهای مرتبط: پیوست چهارم

  در ارتباط با شهید کچویی
  : گفت1358 ـ 59ای در سال  محمد کچویی طی مصاحبه

البته اعتقادی  . کردم  ن موقع با حزب ملت ایران کار می        لو رفته بودم، آ    49من از سال    
. نیـا بـود     علت وصل شدن من به آن استاد کارم حاج محمد خلیل          . به این حزب نداشتم   

زنی بـه دسـت       خوانیها و هیئتهای سینه     من کامالً مذهبی بودم و همه اعتقادم را از روضه         
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 ربـانی شـیرازی صـحبت شـده         با آقای : نیا گفت   خلیل) 1349(در این سال    . آورده بودم 
. است و او گفته است که در حزب ملت ایران رفتن هیچ اشکالی ندارد، من هم پذیرفتم                

هـای ناسیونالیـستی آن بـا     نامه حزب را که آوردند، خواندم، دیدم دیـدگاه         اهداف و مرام  
اسالم به محدودیت مرزی قایل نیـست، بـا وجـود           . آید  نظریات اسالمی ما جور در نمی     

های حزب ملت ایران باشم ولی کار خـودم           های یکی از حوزه     قبول کردم که با بچه    این  
کردم، اما عمالً این تصور  را بکنم، اگر هم دستگیر شدم، بهانه دارم که من کار قانونی می

کردند محکومیـت بیـشتری       هایی را که از حزب دستگیر می        بچه. درست از آب در نیامد    
  . فهمیده بودند عضویت در حزب کلکی بیش نیستدادند چرا که هم به آنها می

 1351در اوایل سال . کردم عالوه بر این برای آنها کتاب، جزوه و اعالمیه نیز تهیه می    
  .جوانبخت دستگیر شد و در بازجویی به ارتباطش با من اعتراف کرد
هـای زیـادی ارتبـاط        من به سبب موقعیتی که داشتم با تیپهای مبارز مختلف و گروه           

اشتم؛ از اعضای سازمان مجاهدین کسانی مانند محمد مفیـدی، بـاقر عباسـی و عـزت                 د
دکـان  . کـرد   ام کـار مـی      شاهی با من رابطه داشتند، عزت تحت عنوان شـاگرد در مغـازه            

  .ها بود  متر جا تقریباً سنگر این بچه34ام با  صحافی
یت آنها جایی را ای بود که به من معرفی شده بود تا برای فعال  حسین جوانبخت طلبه  

مسجدی را برای آنها سر کوچه هماهنگ کرده بودم تا در آنجـا تحـت عنـوان             . مهیا کنم 
  .هیئت و کالسهای عربی فعالیت مبارزاتی کنند

 مـأمور بـه     5ای و از مـسجد شـیخ علـی           که از طرف جالل گنجه     4حسین جوانبخت 
 لـو رفـت و   ای در آنجـا توسـط فـردی تـوده    . فعالیت در مساجد روستاهای رشت شـد   
  :ها قرار گرفت اما بسیار صادقانه گفت دستگیر شد و تحت شدیدترین شکنجه

. وقتی بازجویی من در رشت تمام شد مرا به تهران و به زندان قـزل قلعـه آوردنـد                  «
. فرسایی شروع شد که من مجبور به اعتراف درباره مجید معینی شدم             های طاقت   شکنجه

: پرسـیدند . زننـد   باالی سر او بردند، دیدم که او را مـی         وقتی که او را دستگیر کردند مرا        
مـن  : به آنهـا گفـتم    . بعد مرا دوباره به بازجویی بردند     ! بله: گفتم. این مجید معینی است   

آنچه درباره فعالیتهای معینی گفتم زیر کتک و در زیر ضربات شالق بود که این حرفهـا                 
عالوه . فهمید  اهید او این مسائل را نمی     اما راستش را بخو   . ای رهایم کنید    را زدم تا لحظه   

برای رفـتن بـه مـسجدی کـه         : بر این من در زیر شکنجه وقتی که طاقتم طاق شد گفتم           
  ».گرفتم یحیی و پاتوق ما بود، من کلید را از کچویی می زاده کوچه امام سر

سـاواک بـه    . در آن موقع عزت پیش من کار می کرد و سه سالی بود که فراری بـود                
قرار ما این بود که اگر سراغ هر یک از         . حکم تیرش را داشتند   . گشت  بال او می  شدت دن 

مأمورین وقتی بـه    . ما آمدند حسب شرایط و موقعیت یکی اوستا باشد و دیگری شاگرد           
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دکان آمدند و سراغ مـرا از عـزت گرفتنـد و بـا اینکـه عکـس او را در دسـت داشـتند                         
  . از راه دور اشاره کند و مرا فراری دهدنتوانستند او را بشناسند لذا وی موفق شد 

خواست بگیرد عزت بود چون هرکس یـا          ترین فردی را که می      آن موقع ساواک مهم   
البتـه خـود عـزت    . اسـت » عزت داده «یا  » عزت گفته «: گفتند  گرفتند می   هر چیزی را می   

ان سـبک   اشـ   ایم تا پرونـده     گفته بود که اگر چیزی از شما گرفتند بگویید از فالنی گرفته           
  .عزت در ساواک غولی شده بود. شود

و . آقای جواد منصوری را گرفته و کمر او را سوزانده بودند تا جای عزت را بگوید               
من هم بـه  . چون برای ساواک لو رفته بود که عزت شاگرد من است، سراغم آمده بودند           

و دیدند که یکی ـ دو بار دیگر به در دکان آمدند  .  عزت فرار کردمکمک و طرفند خودِ
وقتی هم که علیرضا کبیری مثل عزت به عنوان شاگرد، در مغازه را باز کرد،               . بسته است 

آنها تمام روز را به انتظار من نشستند، از علیرضا هم مشخصاتم را خواستند که او تمـام                  
  ….نشانها را بر عکس داده بود که ریشش تراشیده و لباسش شیک است و

من هـم از همـان شـب اول         ! ا حسابی افتادند تو زحمت      خالصه آنها برای گرفتن م    
بـه  . آمدم دست زنم را که آن زمان یک ماهه حامله بود گرفتم و بردم به منـزل باجنـاقم                  

رویم و خواستم که به کسی چیزی نگوید ولـی او وظیفـه خـود                 مادرم گفتم که کجا می    
در همین مدت . گیرد دانسته که به شوهرش بگوید، لذا پدرم هم خط وربطی از ما می  می

ام  هـای مغـازه    کوتاه، خیلیها را به جای ما گرفتند، بعد مأمورین از طریق یکی از همسایه             
پــدرم در شــهربانی . بــا وعــده وعیــد بــه او، آدرس منــزل پــدرم را بــه دســت آوردنــد

او را که تحت فشار گذاشتند، محل مخفی شدن مـا           . ترسید  خدمت بود و خیلی می      پیش
  .را لو داد
خواهر زنم که   . ی بودم یتی مأمورین زنگ در خانه باجناقم را زدند، من در دستشو          وق

لرزیـد، هـر زن      صدای خـواهرزنم هـم مـی      . گیرند  در را باز کرد شنیدم که سراغ مرا می        
کمی معطل کـردم    . کرد  دیگری هم که بود از دیدن مأمورین سالح به دست وحشت می           

یکدفعه دیدم همسرم در دستشویی     . ستم و بروند  شاید آنها به این نتیجه برسند که من نی        
  .زند که بیا بیرون با تو کار دارند را می

شما کـه هـستید، پـدر مـا را در آوردیـد             : وقتی که جلو مأمورین ظاهر شدم، گفتند      
. آیـم  باشد ولی اول نمازم را می خوانم بعد بـا شـما مـی      : گفتم.یااهللا راه بیفت برویم   …و

ما آقـای خمینـی را   : یکی شان گفت  . شود  خوانم و می    بنده می : گفتم! شود  نه نمی : گفتند
خوانم، نشستم پای حوض کـه وضـو بگیـرم،            ولی من می  : گفتم. نگذاشتیم نماز بخواند  

  .سرهنگی که نماینده دادستان بود به آنها اشاره کرد که صبر کنند
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 نماز به من آرامش بخشید، چند مدرک و سند داشتم کـه جلـو چـشم مـأمورین بـه                   
تان دو ـ سه لقمـه    حاال سفره پهن است با اجازه: بعد از نماز هم گفتم. همسرم رد کردم

افتادیم و با آنها      بعد راه   . آنها از این خونسردی من خیلی تعجب کرده بودند        . غذا بخورم 
امـا  . ها شروع شد    یک راست مرا به زندان قزل قلعه بردند و بازجوییها و شکنجه           . رفتیم

هر مـسئله و هـر موضـوعی را بـه     . هیچ مطلبی از من لو نرفت    . ن نشد چیزی دستگیرشا 
کـل بـازجویی و حرفهـایی کـه زدم          . کردم، مدرکی علیه مـن نداشـتند        نحوی توجیه می  

ام نبود، هرچه بـود اعترافـات دیگـران            مدرکی در پرونده   51در سال   . دوازده صفحه شد  
ـ   بود که زیر بار آن نرفتم، فقط قبول کردم که یک           ای اعالمیـه را کـه بـه دکـانم      ستهبـار ب

انداخته بودند، کسی که آنجا بود خواست که آن را بردارد، من هم قبول کردم، اگر غیـر                  
  .دادم را لو می گفتم باید چند نفر از این می

هایی که در     شبی بچه . وقتی من در انفرادی بودم به روزنامه و رادیو دسترسی نداشتم          
خوانند مبنی بر کشته شدن عـزت شـاهی هنگـام             امه می عمومی بودند خبری را در روزن     

حمل مواد منفجره در یک تاکسی؛ گویا نوشته بودند که عزت شاهی با داشتن سه قبضه                
سالح کلت کمری و پس از سه سال متواری شدن سرانجام بر اثر اتصال سیمهای بمـب        

  .و انفجار ناشی از آن کشته شد
خبر از  . افتند که این خبر را به من برسانند         ر می به این فک  ] های بند عمومی    بچه[آنها  

خلیـل یـک   «رسد معـروف بـه    شود تا اینکه به فردی می       سلولی به سلول دیگر منتقل می     
او .او در ترکیه دستگیر شده بود و یک دست نداشت اما خیلی تیز و زرنگ بـود                . »دست

ـ           د بـروم بیـاورم   شب هنگام به این بهانه که من شورتم روی طناب بیرون جـا مانـده بای
خودش را رسانده بود به پشت سلولها و به سلول روبه روی من گفتـه بـود بـه فالنـی                     

  .بگویید که شاگردتان را کشتند
برنـد چنـین هـم        به محض دریافت خبر حساب کردم که حتماً فردا مرا به اوین مـی             

م مـی   آن موقع هفت شبانه روز پشت سر هم مرا بی خوابی دادند و با کابـل و بـاتو                  .شد
زدند؛ حاال که عزت کشته شده باید دوستانش را بگـویی، از آنهـا زدن و از مـن انکـار؛                     

زد،   یادم است در زیر زمین اوین چهار ساعت حسینی یک سره با کابـل بـه پاهـایم مـی                   
پاشـید،    از همه جـای پـایم خـون بیـرون مـی           . طوری که اآلن پایم اصالً غضروف ندارد      

الحمـدهللا  . دانـم   نمـی : گفتم  می! چه، یااهللا جای عزت را بگو      پاهایم تکه تکه شده بود، که     
چیزی هم لو نرفت، در دوباری که من دستگیر شدم به لطف خدا کسی بـه خـاطر مـن                    

  ….یک سیلی هم نخورد
پـس از پایـان     . در این نوبت از دستگیری، دادگاه به یک سال زندان محکـومم کـرد             

تو رهبـر ایـن چریکهـا       : گفت   کند می  شد که آزادم    دوران محکومیت، بازجو حاضر نمی    
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: مـن هـم دسـت بـه اعتـصاب غـذای خـشک زدم گفـتم            . آورم  هستی، پدرت را در می    
  .محکومیت من تمام شده است باید آزادم کنید، خالصه آزادم کردند

هایی کـه در زنـدان مانـده بودنـد لـو رفـت، سـال بعـد          بعد قضایای من توسط بچه   
ی در پشت گاراژ اتوبوسها پیش آمد، یک نفر فـرار         ای تیم   یک درگیری در خانه   ) 1353(

 در آن زمـان  …کرد و دو نفر کشته شدند، یکی هم دستگیر شد که باز او شاگرد من بود       
وقتی رفتم در دکان دیدم منوچهری با اکیپی آنجا را محاصره و تمام محل را زیر پوشش       

در یک لحظه پریـدم     گرفته است، وقتی آنها مشغول کنترل تلفن و حواسشان پرت بود،            
به چهار راه سیروس که رسیدم با گوشه چشمی به عقب دیدم . روی موتور و فرار کردم    

آنها با موتور و ماشین دنبالم هستند، با این حال توانستم با شناختی کـه از کوچـه پـس                    
 اما شب هنگـام سـاعت ده و نـیم آنهـا مـرا در      …ها داشتم از دست آنها فرار کنم      کوچه

این بار در دادگاه مرا به اتهام عضویت در گـروه اشـرار    .  خانمم گیر انداختند   منزل برادر 
بعد ماده مخففه شامل حالم شد، اعدام را بخشیدند و به حـبس             . به اعدام محکوم کردند   

تا این اواخر در زندان بودم، تا موقعی که برنامه آزاد کردنهـا شـروع               . ابد محکوم کردند  
  .اهنشاهی آزاد کردندشد و ما را تحت عنوان عفو ش

؛ مـصاحبه بـا حـسین جوانبخـت،     1358 ـ  59مصاحبه بـا محمـد کچـویی، سـال     (
29/9/1383 (  

  
  یودر ارتباط با مهد

  :اکبر مهدوی در خصوص دستگیری خود و عزت شاهی گفت
یک بار مرا شبانه دستگیر کردند، و پس از یـک سـاعت صـحبت و بـازجویی آزادم                 

رفتم که مـرا      در مغازه را بسته با موتور به سوی منزل می         دفعه بعد هنگام غروب     . کردند
. یکـی از مـأمورین هـم سـوار موتـور شـد وآن را آورد      . دستگیر و سوار ماشین نمودند   

عزت . بالفاصله هم بازجویی و شکنجه را در کمیته مشترک ضدخرابکاری شروع کردند           
بـردم    زده روز آنها را مـی     حدود پان . خواستند، من هم آنها را سر کار گذاشتم         رااز من می  

یک روز هم بردنم    . شان دهم   گرداندم که مثالً عزت را ببینم و تحویل         در خیابانها دور می   
مـن هـم آن روز      . مان بـده    آمد نشان   در مغازه گفتند اینجا بمان ما هم مواظبیم، عزت که           

. ه دستگیر شدتا اینکه حسن فرزان. آید ایستادم پای کار، اما معلوم بود که عزت آنجا نمی     
غـروب مـرا بـه    . رود او چند نفر از جمله عزت را لو داده بودکه به کارخانه بافندگی می             

) مـصطفی خمینـی  (کارگاه در یکی از خیابانهای منتهی به خیابـان سـیروس        . آنجا بردند 
از صـبح کـه     . شب را آنجا خوابیـدیم    . قرار داشت، به منزلی روبه روی آن کارگاه رفتیم        

خوشبختانه روز اول   . را لب پنجره نشاندند که اگر عزت آمد نشانشان دهم         بلند شدیم، م  
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خبری نشد، روز دوم دم غروب بودکه امیر نفری سر تیم گروه کنارم نشسته بود، نفـری                 
در همـین موقـع عـزت آمـدو         ! دانـم   شناخت، چطوری؟ نمی    هم عزت را تا حدودی می     

اره افتاده بود، وقتـی نفـری گفـت         من صدایم در نیامد، نفسم به شم      . رفت داخل کارگاه  
کـه نـه    : گفـت . نـه ایـن نبـود     : ام پرید، خیلی محکم گفـتم       رنگ از چهره  ! خودش بود؟ 
خالصـه حـرف و نظـر مـرا         . از او اصرار از ما انکار     ! نه این نبود، آقا   : گفتم. خودش بود 
ره  مـن بـه لبـه پنجـ    … را آماده کرد و مسلح شدند که بریزند داخل کارگاه           تیم. نپذیرفت

تا اینها از اتاق خارج شوند، بروند       . کردم) س(دوخته شده بودم توسل به حضرت زهرا        
خدایی بود که در    . به حیاط و از حیاط بیرون، عزت از کارگاه در آمد و از آنجا دور شد               

به نظرم هیچ متوجه مـأمورین هـم   . فاصله یکی ـ دو دقیقه او از تیررس آنها خارج شد 
شب که شد کسی را به آنجا     !  …طلب کار شدم که دیدید که او نبود       بعد من از آنها     . نشد

بـه  . شـناخت  او در میدان شوش مغازه داشت و عزت را هم می. »خانعلی«آوردند به نام   
ایـن فـالن فـالن    : برو به یکی ـ دو تا از مأمورها هم گفتنـد  ! بلندشو! بلندشو: من گفتند

ار کردند و آوردند به کمیتـه مـشترک و          مرا سو . کند برداریدش ببرید    شده همکاری نمی  
آیـد کـه خـانعلی     مـی ) کارگـاه ( گویا فردا ظهر عزت بـه آنجـا    .در سلولی حبسم کردند   

  . دهد نشانشان می
من در سلول بودم که احضارم کردند به طبقه دوم، دیـدم کلـی چلوکبـاب گرفتـه و                   

آن را از مـن گرفتـه       من کالهی داشتم که قبالً عزت       . اند  بساط عیش و نوش راه انداخته     
فهمیـدم کـه    . کشید تا شناخته نشود، دیدم آن کـاله روی میـز اسـت              بود و به سرش می    

دیدی دوستت را گرفتیم، فالن فالن شده تو فکر کـردی           :به من گفتند  . اند  عزت را گرفته  
خالصه دستگیری عزت برایشان آن قـدر مهـم     . توانیم او را بگیریم     چیزی نگویی ما نمی   

  . ز موفقیت در کارشان برای خود ضیافت و جشن گرفته بودندبود که پس ا
توانستم بـا ایـن       من یک مسلمانم، نمی   : گوید  ی درباره علت لو ندادن عزت می      ومهد

شـد و یـا    دانستم که اگر او را لو بدهم یا به قتلش منجر می     کار خودم را راحت کنم، می     
تماالً یا زیـر شـکنجه کـشته    شد و اح در صورت دستگیری، خیلی برایش گران  تمام می    

او فراری بود، و مـن بـه        . شد یا پای چوبه دار؛ پرونده من در حد عزت سنگین نبود             می
ضمناً آن موقع اعتقاد داشتم که سازمان مجاهدین بـا          . خاطر حفظ جان او مقاومت کردم     

مرامی مکتبی و مذهبی در حال مبارزه است، و حاال نباید یکی هم مثل عزت کـه بـرای                   
ها نفر پـشت سـرش گیـر     اگر او دستگیر شود ممکن است ده    . کرد گیر بیفتد    ها کار می  آن

الحمدهللا عزت هم که دستگیر شد خوب مقاومت کرد و کسی را هم دنبال خـود                . بیفتند
  .به زندان نیاورد

  ) 26/9/1383مصاحبه با اکبر مهدوی،  (
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  مناسبات روحانیون بامجاهدین: پیوست پنجم
هـای مواجهـه بـا مجاهـدین در           ترین چهره   به عنوان یکی از مطرح     آیت اهللا منتظری  

در ... «: زندان و بیرون از زنـدان در خـصوص مناسـبات روحـانیون ومجاهـدین گفـت                
خواسـتند    نـژاد را مـی      اوایل، سازمان مورد حمایت روحانیون بود، وقتی آن موقع حنیف         

، حتی زن مـا     ] اعتراض کنند  که[اعدام کنند، روحانیون رفتند به منزل آقای شریعتمداری         
  .هم رفته بود که در آنجا بازداشت شد

بعـد ایـن جـوری رفتـار کردنـد کـه        . شده است   در اوایل حتی به اینها کمک هم می       
ام مجاهـدین خلـق بـدتر از          من بارها گفتـه   . روحانیون حاضر نبودند از اینها دفاع بکنند      

کنند، انواع و اقسام اتهامات        می گاهی کسی را متهم   . شان است   ایدئولوژی، جنبه اخالقی  
جنبه اخالقـی و برخـورد آنهـا        ] خرابش کنند [گرفتند    زدندو تصمیم می    را بیجا به او می    

  ».اصالً روی موازین نبود
  ) 23/9/83اهللا حسینعلی منتظری،  مصاحبه با آیت(
  

 یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که هم در بیرون و هم در    6سیدمسعود حقگو 
کرد و از آنها پـس از تغییـر ایـدئولوژی جـدا شـد،                 زندان با سازمان همکاری می    درون  

  :درباره مناسبات مجاهدین و روحانیون گفت
دانستند، امـا دنبـال قیـامی     خرداد را یک قیام شکست خورده می      15مجاهدین گرچه   

ی تحلیل آنها این بود که حضرت امام توانست در تمام شهرها          . خرداد بودند 15مثل قیام   
ایران یک تنه مردم را علیه شاه بشوراند و در آن زمان تمام اجزای قیـام بـا امـام رابطـه                      

به قول آقای هاشـمی رفـسنجانی       . داشتند ولی روحانیت نتوانست این قیام را ادامه دهد        
من معتقـدم ایـن تحلیـل       . روحانیت تمام همّ خود را برای نجات و آزادی امام گذاشت          

هـای مـذهبی      با وجود چنین نظری بچـه     . مان از روحانیت بود   یکی از دالیل جدایی ساز    
سازمان به طور طبیعی با روحانیت رابطه داشتند، اما به تدریج این رابطه به یـک رابطـه                  

  . سیاسی بدل شد
از نظر مـا پیـشتاز   . دانستیم  ما آن موقع روحانیت را قشر یک یعنی پیشتاز مبارزه نمی          

اعتقـاد  . کرد  سازمان روی جذب روحانیت کار نمی     اعضای سازمان بودند لذا هیچ وقت       
سازمان بر این بودکه اینها برای مردم قطب و به مثابه نوری هستند، کـه مـردم دورشـان                   

اند و ما هم باید مثل قطب با آنها برخورد کنیم و از امکانات و نفـوذ آنهـا در                      جمع شده 
چنین نگرشی موجـب دور     . ندبین مردم استفاده کنیم، روحانیت از نظر اینها قشر دو بود          

تحلیل ما ایـن  . ما آنها و دستاوردهایشان را خیلی ساده گرفتیم  . شدن ما از روحانیت شد    
دنبال این نبودیم که از . دهی شده بلد نیست   بود که روحانیت، مبارزه کالسیک و سازمان      
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لبتـه  ا. خواستیم به آنهـا مـسائل روز و سیاسـی یـاد بـدهیم               آنها درس بگیریم، بیشتر می    
های مذهبی و زندان رفته و کتک خورده سازمان اسـتقبال و اخبـار                روحانیت هم از بچه   
  . کردند سیاسی دریافت می

به هر حال سازمان در تعلیماتش به کلی از تعلیمات حوزه فاصـله گرفـت و همـین                  
 تغییـر ایـدئولوژی     54باعث گرایش تدریجی به سوی منابع مارکسیستی شد و در سـال             

ه طور کامل از روحانیت و مذهب جدا شدند و نتواستند اسـتراتژی روحانیـت               دادند و ب  
روحانیت سیاست مبارزه داشت و ما آن را نگرفتیم، طبیعتاً شیوه           . را برای مبارزه دریابند   

مـا بـه    . کند فرق دارد    مبارزه روحانیت با یک چریک که کار مسلحانه و کار انتحاری می           
دهی روحانیت در جـذب مـردم         و توجهی به سازمان    دهی خودمان اصالت دادیم    سازمان

نکردیم اما در زمینه شناخت ،تکامل، راه انبیـاء و اصـول و عقایـد شـیعه کـه بـرای آن                      
کتابهایی هم نوشته بودند، کار کردیم ولی از تفکرات روحانیت بویژه از شهید مطهری و             

 با اقشار مردم، مبارز بودن      برای ما مالک و معیار در مواجهه      . ای نبردیم   امثالهم هیچ بهره  
  . یا نبودن آنها بود
گذاشـتند مـا را عزیـز       روحانیت خیلی به مجاهدین احترام مـی       53 تا   51در سالهای   

. گرفتنـد   افتادند خیلی ما را تحویل مـی        ها و روحانیونی که به زندان می        شمردند، طلبه   می
آمد سر سفره ما که با چپیهـا  به یاد دارم که مرحوم ربانی شیرازی روز اولی که به زندان    

های مـا     آیید؟ او این اندازه بچه      یکی بود، نشست و به بقیه ایراد گرفت که چرا شما نمی           
ها در مسائل ایدئولوژیک کشش ندارند، ما         را قبول داشت، اما به تدریج دریافت که بچه        

یم، از از تفکرات مالصدرایی او چیزی ندانـستیم، مـا اصـالً تفکـر مالصـدرا را نخوانـد        
هـای    فلسفه ابن سینا اطالعی نداشتیم اما فلسفه مائو، فلـسفه مـارکس، تفـاوت دیـدگاه               

ما به دلیل مطالعـه وسـیع آثـار مارکسیـستی در            . شناختیم  استالین با مارکس را خوب می     
کرد شناخت    کردیم، و ابتدا که روحانیت سازمان را تأیید می            برابر آن احساس ضعف می    

 نداشت بعد از شناختی که به دست آورد در روابطش با آن تجدید              دقیقی از تفکرات آن   
  . نظر کرد

  )12 ـ 7، ص 9گو، نوار شماره قخاطرات سید مسعود ح (
  

 دربـاره وضـعیت و      انـداز ایـران     چـشم  در مصاحبه با نـشریه       7عبدالمجید معادیخواه 
  :  گفته است50 ـ 49جایگاه سازمان مجاهدین خلق در سالهای 

 متوجه تغییر و تحوالتی شدیم که در حال خارج کردن جنـبش از  50  ـ 49در سال «
یعنی حرکت از دو سو در حال تکوین بود؛ یکی جنبش مـسلحانه          . غربت چند ساله بود   

نخـستین مـوردی کـه از جنـبش         . کـردیم     گیـری مـی     و دیگری مبارزاتی که امثال ما پی      
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 بعد فضای مبارزه تغییـر کیفـی        از آن به  . بود» جنبش جنگل «مسلحانه بر سر زبانها افتاد      
کرد و به اصطالح فاز جدیدی پیش آمد و ما هم مجذوب و شیفته ایـن جنـبش و فـاز                      

با ایـن   . باور امثال بنده این بود که باید نیروهایمان را به این سمت بکشیم            . جدید شدیم 
 کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی هـم حرفـی از اینکـه           . کردیم  دید به مبارزه نگاه می    

دانستم که موضع امام      خود من تا مدتی نمی    . زدند  کند، نمی   امام این حرکت را تأیید نمی     
دانـستیم کـه امـام        اما این را هم بگویم که اگر آن موقع می         . عدم تأیید این جنبش است      

شـدیم، نـه      کند، شاید نسبت به امام کم عقیـده مـی           این جنبش و فاز جدید را تأیید نمی       
اصـالً  . بود» سازمان مجاهدین خلق«ه حامل مذهبی و اسالمی آن نسبت به این جنبش ک    

درخشش این حرکت در آن فضای غربت به شکلی بـود           . فضای آن موقع این گونه بود     
کرد، بخـشی از    ای جذب کرده بود که حتی اگر امام هم مخالفت می            گونه  که نیروها را به   

  » .شدند این نیروها شاید نسبت به امام دلسرد می
  ) 11، 30 شمـانداز ایران، چشم(
  

 در خاطرات خود در خصوص مناسبات روحـانیون و مجاهـدین            هاشمی رفسنجانی 
  : چنین نوشته است

، از نزدیـک آشـنا نبـودم،        ...ونـژاد     مثـل حنیـف     گذاران مجاهدین خلق،      من با بنیان  «
مـن و   بعدها با بعضی از اعضای اینها گفتگوهایی میان         . دورادور شناختی اجمالی داشتم   

آنها مسلمان بودنـد، مارکسیـسم را    برداشت من در مجموع این است که. آنها پیش آمد
التقاطی بودند و چون اطالعات عمیقی از اسالم نداشتند تـضادی بـین             . هم قبول داشتند  

کردنـد کـه      با تحلیل و تفسیرهای نادرست، آنها فکر مـی        . دیدند  اسالم و مارکسیسم نمی   
دانـش مبـارزه را در انحـصار    . ط مبـارزات مارکسیـستی اسـت   مبارزۀ موفق در دنیـا فقـ     

شان این بود که به صورتی اسالم را با مارکسیسم منطبق             دانستند و تالش    مارکسیستها می 
  . گوید که مارکسیسم کنند، با این باور که اسالم هم همان را می

سانی کـه  در اینجا منظورم افرادی که از اسالم برگشتند مثل بهمـن بازرگـانی، یـا کـ                
گرفتند، امـا   خواندند، روزه می آنها نماز می افرادِ دیگر. کردند، نیست تظاهر به اسالم می

خـدا را روح حـاکم بـر نظـام جهـان            . کردنـد   در مورد معارف اسالم مثل ما فکـر نمـی         
 هم حاضر نبودنـد بحـث       ...در مورد آخرت، ثواب و عقاب، بهشت و دوزخ        . دانستند  می
رانی کردم که در آن راجع         شدن احمد رضایی، من در اوین سخن       در جریان کشته  . کنند

به مقام شهید صحبت شد، با اشاره به روایاتی که در آن به مقامات معنوی اشـاره شـده                    
   ....آیند است، با این تعبیر که مالئکه به استقبال شهید می
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ا شـرمنده   ینها گفتند ما از طرح ایـن بحثهـا در مقابـل کمونیـسته             ، ا رانی  بعد از سخن  
در تـاریخ هـم کـه       . با طرح بحثهای مربوط به ماوراء طبیعت مخـالف بودنـد          . شویم  می
آنها درست یک تحلیل مارکسیستی بـود و بـا ماتریالیـسم تـاریخی تقریبـاً هـیچ                  ل  تحلی

کردند که در ماتریالیسم      در تبیین تکامل هم روی همان اصولی تکیه می        . تفاوتی نداشت 
شود، بـا تالشـی در جهـت چـسبانیدن خـدا بـه آن اصـول                   یدیالکتیک روی آن تکیه م    

شد که در همۀ موارد مارکسیسم اصل اسـت و بایـد بـه                احساس می . چهارگانۀ معروف 
  . نحوی اسالم را با آن منطبق کرد؛ این انحراف بزرگی است

در پایان، نباید فراموش کرد که در مجموع بـه دلیـل انـزوای اسـالم و حاکمیتهـای                    
هایی به اسالم بـسته شـده و        یان و عباسیان و غیره نارساییهای داریم و پیرایه        آنچنانیِ امو 

متغیر زمان در بسیاری از موارد نادیده گرفتـه شـده کـه در مجمـوع، نبایـد نقـش ایـن                      
امّـا راه اصـالح انحرافهـای گذشـته         . سازی انحرافها نادیده گرفـت      نارساییها را در زمینه   

  ».گرایش به راه انحرافی جدید نیست
  )000،250 هاشمی رفسنجانی(
  

آنها دانـسته،    اقبال اولیه مردم به مجاهدین را در حمایت روحانیون ازمحمد کچویی
مردم بعد از اینکه سازمان مجاهدین خلق حرکتی مـذهبی را شـروع کـرد،               «: گفته است 

در عـرض یـک سـال همـه ایـن سـازمان را              . رو اینها شدند و به آن اعتبار دادنـد            دنبال
ختند طوری که این سازمان از نظر پولی به قدری غنی بود که نیـازی بـه بانـک زدن       شنا

مدارک (قدر پول اضافه داشت  آن زدند و     رفتند بانک می    نداشت ولی سازمانهای چپی می    
  . کرد که حتی به سازمان فداییها از نظر پولی کمک می) و اسنادش هست

این سازمان بیش از همه روحانیون خـوبِ        اما به اعتقاد من دلیل اصلی اقبال مردم به          
] کـه در خـصوص سـازمان      [کردم    من در زندان همیشه این مطلب را طرح می        . ما بودند 

همه ما گناه کردیم، حاال که این سازمان را شـناختیم، بیـاییم اسـتغفار کنـیم، و حقیقـت          
  . مطلب را بگوییم

بودم که مسئله فکـری یعنـی       بنده بر این نظر     . بود» مبارزه زدگی «در آن زمان مسئله     
کنـد ارزش     چه؟ فعالً مسئله مبارزه است و باید مبارزه کرد، هر کسی هم که مبارزه مـی               

. این وضعیت در همه پیش آمده بـود       . خواهد داشته باشد    دارد و حاال هر نوع فکری می      
آن یکـی مبـارز     [اش چیـست و       داد کـه ببینـد مـسئله فکـری          کسی به خود اجـازه نمـی      

کند توهم دنبال او راه بیفـت، مبـارزه کـن،             دارد با رژیم مبارزه می    ] چیست او اش    مسئله
من خودم چقدر از این کتابهای کمونیستی چاپ و تکثیر کرده باشـم در همـان شـرایط                  

  من هیچ وقت به این قـسمت ! خیلی ! خفقان که هیچ کس جرئت این کارها را نداشت؟  
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آیا صـرف   . کنم در چه جهتی است      دارم می کردم که این کاری که من         توجه نمی ) نکته(
کنند کافی است؟ وقتـی تعـدادی از کمونیـستها را اعـدام               همین که با دستگاه مبارزه می     

. آقای نورالدین طالقانی برای آنها ختم برگـزار کـرد         ... کردند؛ مثل احمدزاده، مفتاحی و    
لـق را در    هفـت مارکسیـست و دو مجاهـد خ        [جو حاکم چنان بود که وقتی این نه نفر          

  . کند کشتند حوزه علمیه تظاهرات می] های اوین  در تپه1354فروردین 
کم توجه داشتند و همه، روحانیون ] ی فکری و مرامی مبارزین[اصالً به این قسمتها     

اعتباری که این روحانیون خوبِ ما به این سازمان دادند عامل اصـلی اعتبـار               . هم بودند 
  . ر نقش کمتری داشتنددیگ] اقشار[ کسان . اینها بود

خیلی ضد سازمان اسـت و هـم البتـه خیلـی            ] اآلن[به خاطر دارم یکی از آقایان که        
دوسـت    مـیهن ] علی[صادق،  ] ناصر[روشن و آگاه است، وقتی اولین گروه از مجاهدین          

گشت تا متنی را که تهیه کرده بـود            را محاکمه و اعدام کردند، او شبانه دنبال من می          ...و
به آنجا رفتم و مـتن را گـرفتم و آوردم، آن موقـع ایـن                . او در قم بود   . کثیر کنم برایش ت 

  . آمده بود» شاه خائن«ترین اعالمیه بود و در آن چند جا کلمه  داغ
کردند، حاال ما ادعایی نـداریم کـه از اسـالم             می] به اینها [نفر به نفر کمکهای زیادی      

 شما آقایان چرا؟ اتفاقاً کمکهای مالی شـما         روی اینها هستیم اما     فهمیم و دنبال    چیزی می 
. کردنـد   کردید که بازاریها هم آنها را تأیید مـی          بیشتر بود، شما بودید که اینها را تأیید می        

این حسین شعبانی سرکه فروش ده هـزار تومـان          . دادند  دادند، امکانات می    جا به آنها می   
گوید که مورد تأیید  چرا؟ چون میدهد،    اش را در راه این سازمان می        همه دارایی زندگی  

تمام آخوندها و روحانیون هستند، پس حتماً راهشان راه خدا است، پـس عامـل اصـلی         
  . شما هستید، بیایید استغفار کنید

گفتند که ما این را       رفسنجانی می   تر بودند مثل آقای هاشمی      بعضی از اینها که منصف    
چرا کم توجهی کردیم به این مـسئله، ولـی   قبول داریم که ما در این مورد گناه کردیم و      

آمدنـد بگوینـد کـه        این حقیقت بود که هیچ وقت اعضای اصلی سازمان صـادقانه نمـی            
کردند به افراد ببینند که این زمینه شـناخت را            نظریات ما چیست، در زندان اول نگاه می       

  .دادند  می8»شناخت«دارد بعد اگر داشت به او 
گویـد بعـد اینکـه        کنند خیلی با او ارتباط داشتند، مـی         عا می آقای طالقانی که اینها اد    

رفـسنجانی رفتـه و       آید آقای غیـوران نـزد او و هاشـمی           مسئله انحراف سازمان پیش می    
مسائل اینها از ] البته. [گویند گوید به داد ما برسید اینها دارند حرفهای مارکسیستی می  می

نـد کـه چـه شـده در سـازمان؟ ایـن             آقایان وحشت کـرده بود    .  مطرح شده بود   53سال  
سازمان که اسالمی بود، تازه آن موقع توجه کردنـد و فهمیدنـد کـه اصـالً افکـار اینهـا                     

گفت، ما متوجه شده بودیم ولی        آقای الهوتی می  . انحرافی است و ربطی به اسالم ندارد      
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روی ایـن حـساب بـه مـردم اعـالم           . شـوند   کردیم که آنها را ول کنیم بدتر مـی          فکر می 
دوباره مدتی با اینها کار     . کردند که مردم بدانید، آگاه باشید که اینها فکرشان چیست           نمی
کردند، بعداً که همه فهمیدند و گند قضایا در آمد و بر کسی پوشیده نمانـد، تـازه آن                     می

دانستیم که سازمان منحرف است و انحراف دارد و اینها هم             موقع آقایان گفتند که ما می     
  » .گفتند  ما نمیمسائل را به

  ) 1358 ـ 59مصاحبه با محمد کچویی، سال (
  

  فتوای نجاست مارکسیستها: پیوست ششم
 درباره علل انحراف و گرایش به مارکسیسم در سازمان مجاهـدین            اسداهللا بادامچیان 

 بنـد   2در اتاق   . کنیم  در زندان اوین قرار شد درباره علل انحراف بحث          : خلق گفته است  
  .لما جمع بودند نشستیم و هر کسی مطلب و نظرش را گفتیک اوین که ع

ـ شرق زدگی 1: بندی کردیم  مورد جمع43ها را در     شدن بچه   نهایتاً علل مارکسیست    
فاصـله  (جـدایی  -3ـ عدم آشنایی با مسائل ایـدئولوژیک اسـالم          2یا مارکسیست زدگی    

ینی بدون اطـالع از     ـ باور کاذب به خود در حل و تأویل مبانی د          4از روحانیت   ) گرفتن
ـ عـدم توجـه بـه امـام بـه           6ـ محدود شدن در میدان مبارزه       5اصول و آموزشهای قبلی     

ــ اخـتالط بـا    7اصطالح امروز ولی فقیه عادل زمان         عنوان رهبر مبارزه و مرجع تقلید به      
ـ نداشتن الگوی مبارزه مسلحانه و در نتیجـه رفـتن بـه سـوی الگوهـای                  8مارکسیستها  
ـ نفوذ عناصر مارکسیستی    10المللی     ارتباط با سازمانهای مارکسیستی بین     ـ9مارکسیستی  

ـ حضور رهبرانی بـا     12 به مبانی و ضوابط شرعی اسالم        دـ نبود تقی  11به درون سازمان    
ــ انتخـاب    14ـ مبنا قرار دادن مطالعات مارکسیستی       13اعتقادات جدید نسبت به اسالم      

ــ مطالعـه    15های مارکسیستی     ی بر اساس آموزه   دهی و تاکتیکهای مبارزات    شیوه، سازمان 
هـدف شـدن    (ـ اصالت دادن به مبارزه      16جزوات تدوینی و تنظیمی با محتوای التقاطی        

ـ  -19 ـ نفـوذ عناصـر رژیـم      18ت مبارزه   ـ طوالنی شدن مد   17) مبارزه مسلحانه  شو و  ن
ما در آن جمع     مورد را    43تا  ..... … التقاطی در درون زندان و      نمای تحلیلها و تفسیرهای   

  .احصاء کردیم
او همچنین در خصوص دالیل و زمینه های صدور فتوای نجاست مارکسیـستها بـر               

  :این نظر است
آوردیم، در این فکر بودیم که باید         دست    وقتی علل و عوامل مارکسیست شدن را به         

 مبارزه  استفاده نکند و اصل     برای مقابله با آن چه کنیم و از کجا شروع کنیم تا رژیم سوء             
در بررسی . های مذهبی دلسرد نشوند و افراد در درون زندان نبرند    هم به هم نریزد، توده    

علل انحراف به این نکته رسیدیم که در زندان کمونیستها و مـسلمانها بـا هـم مخلـوط                   
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اند و در کمون مشترک هستند و هیچ مرز اسالمی و شرعی بین آنها نیـست و ایـن                     شده
  .ف بودباالترین علت انحرا

استفاده از اصل شرعی اسالم توانستیم به بهترین نحو اوّالً انگیزه دینـی را در                 لذا ما با  
گوید مسلمان و مارکسیست باید جـدا         افراد تقویت کنیم، پس دین اصل شد و اصل می         

ترین وجه دینی برای ما مطرح شد و آن اینکه نجاست و              در پی آن خالص   . از هم باشند  
مسلم رعایت شود و مرز بـین عناصـر الابـالی و القیـد بـا مـذهبیها و                    پاکی مسلم و غیر   

داند که ما با این یک عمل ساده که از مبـانی دینـی                خدا می ] ....[متدینین مشخص گردد  
شکل گرفته بود تمام التقاط و انحراف آنها را به هم ریختیم و انگیزه مـذهبی ـ اسـالمی    

نکه با سازمان برخورد کنیم، آمدیم گفتیم بیاییم        پدید آوردیم، بدون ای   ] در جریان مبارزه  [
  .به این فتوا عمل کنیم

آقای منتظری فتوا داد که مارکسیستها نجس هستند، بنابراین مارکسیستها و مسلمانها            
توانند با هم کمون مشترک داشته باشند باید جدا از هم باشند، مبارزه هـم                 در زندان نمی  

  .کنندکنند به صورت جدا مبارزه  که می
. آن زمان فقیه مؤثر در زندان آقای منتظری بود و به لحاظ فقهی از همـه بـاالتر بـود                  

سازمان مجاهدین هم در میان روحانیون بـه دو شخـصیت توجـه داشـتند، یکـی آقـای                   
آقـای منتظـری آدم     . کردنـد   منتظری و دیگری آقای طالقانی، به بقیه علما تـوجهی نمـی           

گیـرد، آنهـا هـم      و از نظر سیاسی تحت تأثیر قرار مـی         ای است   فقیهی است اما آدم ساده    
آقای طالقانی هم که اهل مدارا با اینهـا بـود، لـذا آنهـا       . گشتند  گونه آدمها می    دنبال همین 

کردنـد، بـا ایـن تبلیـغ دیگـر علمـا و روحـانیون را تـضعیف          فقط این دو را تبلیـغ مـی      
  . نمودند می

تیم یک مجتهد مسلم، فردی که کسی       ما هم از همین فرصت استفاده کردیم و خواس        
وقتی ایـشان فتـوا را داد محمـد محمـدی           . به اجتهادش شکی نداشت این فتوا را بدهد       

خیلی مقاومت کرد و گفت که این کار غلط است و توجیهاتی آورد، اما کسی به حـرف                  
های سازمان طرح کردند که آقای منتظری مرجـع           پس از صدور فتوا، بچه    . او گوش نداد  

  .  و حق دادن فتوا را نداردنیست
، سـه نفـری   9دو ـ سه روز که از این ماجرا گذشت من با شهید کچـویی و طالبیـان   

چرا که آن موقع هر کـسی از        . نشستیم و صحبت کردیم که چه کنیم فتوا تحریف نشود         
به این نتیجه رسیدیم که متنی بنویـسیم و         . کرد  سازمان به تحریف مطلبی از فتوا نقل می       

نهاد دهیم که متنی تنظیم شود و ما آن را از بر کنیم و هر کس از آن پرسید عینش                    یا پیش 
مـن  . بود شیرازی هم آنجا نشسته      لذا به نزد آقای منتظری رفتیم، آقای ربانی       . را نقل کنیم  

گفتم نظر ما این است که شما این نقل فتوا را به صورت عبارتی تنظیم کنید و بدهید ما                   
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آقـای  . هر دو ایشان گفتند فکـر خـوبی اسـت         . ن را همه جا بگوییم    حفظ کنیم تا عین آ    
  .نویسم ربانی گفت من می

یکی آن را حفظ کردیم، کاغذ را هـم بـه دسـت مـن                 ایشان متن را نوشت و ما یکی      
کند من  تر بودم، تا اگر رژیم خواست از آن استفاده  مقدار از بقیه زبل سپردند چرا که یک  

بعد از ده ماه که مرا بـه زنـدان دیگـری منتقـل کردنـد، مـن                  . برمبتوانم کاغذ را از بین ب     
البته ذکر کنم که آن کاغذ را امضاء نکردند فقط متن را            . باالجبار آن کاغذ را امحاء کردم     

توانست  افتاد نمی ترتیب اگر کاغذ هم به دست رژیم می این به. یعنی دستخط بود . نوشتند
  .کند از آن استفاده

  )13 ـ 8، صص44 بادامچیان، نوار شمارهخاطرات اسداهللا(
  

  :است  متن فتوا را چنین نوشته اسطوره مقاومتبادامچیان در کتاب 
 با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیستها و             -باسمه تعالی «

آورند و با در نظر گـرفتن همـه جهـات             وسیله آنها به دست می      اعتبار اجتماعی که بدین   
 و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیـستها، جـدایی                 شرعی

گونه مسامحه در این امـر موجـب زیانهـای     مسلمانها از مارکسیستها در زندان الزم و هر 
  ».55ناپذیر خواهدشد، خرداد جبران
ــماره   ( ــوار ش ــان، ن ــداهللا بادامچی ــاطرات اس ــان، 13 ـ   8، 44خ ــطوره ؛ بادامچی اس

   )95مقاومت،
  

 از اعضای پیشین سازمان مجاهـدین خلـق کـه از نزدیـک           10 محمدی گرگانی   محمد
اسـت، بیـان      بوده  ) فتوای نجاست مارکسیستها  (قوسهای این رخداد تاریخی       و  شاهد کش 

  :کرد
گروهـی از  .  در اینجا باید روحـانیون، زمـان و مجاهـدین را دسـته بنـدی کنـیم            …«

و اکثر ایشان ] گروه قلیلی بودند[ داشتند که  طه با سازمان راب   1350روحانیون قبل از سال   
ــان منتظــری، هاشــمی. ای نداشــتند چنــین رابطــه ، مرحــوم الهــوتی، ]رفــسنجانی[ آقای

. بودند که با سازمان ارتباط داشتند   ) ره(بخشی از روحانیت طرفدار امام      .…کنی و   مهدوی
 پس از آن موضعی     به لحاظ زمانی روحانیت تا زمان تغییر ایدئولوژی موضعی داشتند و          

صـورت  [کنـی بـه       شیرازی و مهـدوی     رفسنجانی، ربانی   من از قبل با آقای هاشمی     . دیگر
ارتبـاط داشـتم و از اینهـا درخواسـت فتـوا            ] غیرمـستقیم [اهللا منتظری     و با آیت  ] مستقیم

بودم نـه مـشکل خانـه نـه         ] رضایی[من زمانی که با احمد    . گرفتیم  کردیم و کمک می     می
دادند و در چنان وضعی قـرار          داشتیم، آن قدر به ما می      …مشکل پول و  مشکل ماشین نه    
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در این میان شاید بیشترین زحمت را       . داشتیم که با چریکهای فدایی قابل مقایسه نبودیم       
در . طـور بـود     در زندان هـم همـین     ! مرحوم ربانی کشید، چقدر مردانه و سریع کار کرد        

و این نظر من با لحـاظ  . آمیز بود  خیلی احترامها  رابطه54 ـ  53زندان هم تا قبل از سال 
زندان یک محیط بسته پر از تشنج و حرف و . شرایط و اقتضائات آن زمان و مکان است   

شـان خـرد اسـت،        شـوند، اعـصاب     افراد در آن محیط خسته مـی      . حدیثهای بسیار است  
  .…حوصله ندارند و 
ل از مسائل و درگیریهای زندان      اش با روحانیون مبارز و اهل کار تا قب           سازمان رابطه 

  .باز یک مسئله است، و بعد از درگیریهای درون زندان مسئله دیگری است
آمدند زندان و به آقـای         بود که آقای منتظری و آقای مطهری می        51به یاد دارم سال     

ابوذرهای ما هستید، هوای    ] ی سازمان مجاهدین  [ها    گفتند که شما و این بچه       انواری می 
 53امـا در سـال   . باشید، که آقای انواری آمد همین جمله را بـه مـن گفـت            داشته آنها را 

درگیریها و مباحثی در محیط زندان پیش آمد که بخشی از           . بود  دیگر شرایط عوض شده   
ها  ها و شخصیتهای سیاسی و بخشی هم ناشی از اندیشه آن ناشی از شرایط زندان، چهره  

  .بود
بعـد از تغییـر ایـدئولوژی سـازمان فتـوای           ] روحـانی [این وضع بود تا اینکه آقایان       

نجاست مارکسیستها را دادند، و علت صدور این فتوا فقط تغییر ایدئولوژی سازمان نبود            
احترامـی    آمیز، بی   عوامل دیگری هم نظیر شرایط زندان، درگیریها و برخوردهای تعصب         

. ی فتوا دخالت داشـت    گیر   در شکل  ...وجهت دادن به برخی       نسبت به یکدیگر، بهای بی    
اش را صـادقانه بـر سـر مبـارزه            کسی که تمام زندگی   (به یاد دارم مرحوم ربانی شیرازی     

آخر این همه بـه  « :گفت رفت و به من می      با حالتی بسیار عصبانی، راه می     ) گذاشته است 
بیـنم کـه      کنم و می    نگاه می ! این افراد پول دادند، این همه آدم جان دادند، حاال چه شد؟           

توانم دلم را آرام کـنم و بپـذیرم کـه بقیـه نیـستند، مـن                یرمذهبی شدند، من چطور می    غ
  »!ترسم کنم، می احساس گناه می

کردم، یک پیرمرد مذهبی و روحانی آمده از سر عقیـده بـرای               من باید او را درک می     
 در  …است حاال همـان افـراد دیـن ندارنـد، مـذهب ندارنـد و                  گذاری کرده   آنها سرمایه 

رد با اینها با کمال تأسف بگویم؛ برخی آن قدر ضدیت به خرج دادند که یک روز                 برخو
علیـه سـازمان   …ایـن افـراد  : مرا خواست و با کمال وقاحـت گفـت    ) ازغندی(منوچهری

. توانـستم انکـار کـنم       دانستم هدف او چیست، فهمیدم، ولی دیگر نمی       . دهند  گزارش می 
سـازمان  ] مبـارزه [ که دیگر مـسئله اصـلی        برخی افراد ساده و عوام به این فکر رسیدند        

امثـال مرحـوم ربـانی شـیرازی، بادامچیـان،          . مجاهدین اسـت، و سـاواک اصـل نیـست         
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مـان را     ما این همه مایه و دیـن      : گفتند   می …و)خدا رحمت کند او را    (الجوردی، کچویی 
  .حاال این طوری شده، ما هم ناراحت هستیم] برای آنها[گذاشتیم

 باید از برخورد و درگیری دوری کنـیم، دیگـر زنـدان را بـرای                من نظرم این بود که    
کنـی،    اهللا منتظـری، مهـدوی      روی روحانیون اهل مبارزه، آیت       به هر  …کسی زندان نکنیم،  

 گرامـی را آوردنـد بنـد         رفسنجانی، ربانی شیرازی و مرحوم طالقانی، محمدعلی        هاشمی
از دسـت نـدهیم و حفـظ کنـیم     هامان را  برای اینکه بچه: گفتند] یک صحیح است[دوم  

  .باید فتوا بدهیم
آقـا  «: شد با مرحوم طالقانی صحبت کردم، بـه او گفـتم            فردای آن روز که فتوا نوشته     

ها در زندان صبح تا شب با هم هستید، این فتوا هیچ تأثیری کـه مـدنظر                   شما و این بچه   
توا باید به این فکر     جای ف   تواند مانع تغییر ایدئولوژی شود، شما به        شماست ندارد و نمی   

. تواند راه به جایی ببـرد       ها را تقویت کنید، واهللا که این کار نمی          بکنید که چطور این بچه    
چیـز    خواهید مانع چه    شما می . این هدف ساواک است که ایجاد اختالف و درگیری کند         

من پشیمان هستم، بـرو     « :مرحوم طالقانی گفت  ».ها مشکل تئوریک دارند     شوید، این بچه  
 است که مرحوم طالقانی به من        ای  دهم که این عین جمله      و شهادت می  » ن را پس بگیر   آ

مـن دیگـر حوصـله و طاقـت         « :گفـت » .آنها که به حرف من نیستند     « :به او گفتم  . گفت
  ».بحث کردن ندارم
های صدور فتوا همه اینها بود که با کمال تأسف ساواک بسیار زیرکانه               بنابراین زمینه 

زد، او    آمد در بند و حرف مـی        دم می   به  طوری که رسولی دم   . از آن سود برد   و هوشیارانه   
و ازغندی جزوه تغییر ایدئولوژی را در اختیار روحانیون قرار داده بودند تـا آنهـا را بـه                   

  .موضع علیه آنها بکشانند
ساواک خطش این بود که هـم بـین مـذهبیها و غیـر مـذهبیها و هـم بـین سـازمان                       

  .ون تضاد و اختالف ایجاد کندمجاهدین و روحانی
  )8/9/1383مصاحبه با محمد محمدی گرگانی، (
  

صـدور فتـوا    انگیزه خود از مشارکت در» فتوا« شخص صادر کننده    آیت اهللا منتظری  
ـ درباره فتوا هم، تصمیم و نظر من فقط جنبه فقهـی داشـت و               …«: را چنین بیان داشت   

عاشرت نکنیم چرا که مثالً یـک روز آب قطـع           ما قرار گذاشتیم که با آنها م      . سیاسی نبود 
ای را که در مستراح بود کرد تو ظرف آب، خب ما              شد یکی از کمونیستها را دیدم آفتابه      

یا مثالً روزی من شهردار بودم وقتی رفتم غذا را که پلـو و              . از این کارها ناراحت بودیم    
اش را کرد داخـل       اشقخورشت بادنجان بود گرفتم و آوردم، یکی از همین کمونیستها ق          

فر مرا استیضاح کرد که       بعد عباس مدرسی  . خورم  خورش نمی : ظرف خورش، من گفتم   
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چرا سر سفره غذا تندی کردی و از بشقاب که پر از خورش بـود نخـوردی؟ گفـتم آن                    
  .برای من نجس شد و نخوردمش

نهـا هـم    نتیجـه آ   انـد در    ما دیدیم این مجاهدین خلق واقعاً با کمونیستها با هم شـده           
  .مشمول فتوای ما شده بودند

  )23/9/1383اهللا حسینعلی منتظری،  مصاحبه با آیت(
  

عراقی بـه نکـات       مهدی   در بیان خاطراتش از قول شهید حاج       11مهدی جعفری   محمد
کنـد، کـه سـاواک بـرای          اشـاره مـی   » فتوای نجاسـت مارکسیـستها    «ظریفی درباره علل    

ان مجاهدین در درون و بیرون زندان بـسیار         فروریختن پایگاه اجتماعی و فرهنگی سازم     
کار کرد، که این گروه در اصل مارکسیستهایی با نقاب مسلمانی هستند، این تبلیغ و نیـز                 

 سبب شد تـا     1354رفتار نفاق آلود مجاهدین ورخداد تغییر ایدئولوژی سازمان در سال           
مبنـی بـر تبـری       منـشوری    …شیرازی، معادیخواه و    روحانیون همچون آقایان فاکر،ربانی   

شهید عراقی گفتـه اسـت کـه ایـن منـشور را آقایـان               . مسلمانها از مارکسیستها بنویسند   
امضاء کردند و بعد ساواک به شدت یافتن ماجرا کمـک کـرد، پـس از                ] بندیک[روحانی

: شهید عراقی بـه جعفـری گفتـه اسـت         . مدتی هم مواد دیگری به این منشور اضافه شد        
! گوشـتان را خـوب بـاز بکنیـد        : ا که بند دوم بـود و گفـت        روزی رسولی آمد به بند م     «

در آنجا از آقایـان روحـانی هرچـه شـنیدید در            . بریم به بندیک    تعدادی از شما را ما می     
ایـد    آوریم به بند دو تا برای دیگران آنچه را شـنیده            بعد شما را می   . دهید  گوشتان جا می  

رجوی » .کنیم  ادیدما شما را آزاد می    اگر این کار را به وجه احسن انجام د        . تعریف بکنید 
ای اسـت بـرای       خواهد که خود را به علما برساند و بگوید که ایـن توطئـه               از عراقی می  

عراقی به نحوی و به ترتیبی خود را به بند یـک رسـانده و               . تحریک آنها علیه مجاهدین   
ن هیچ پرده   شهید عراقی در ادامه به جعفری بدو      . کند  آنها را از هشدار رجوی با خبر می       

کنم و    اگر مرا به بند دو ببرند اتاقی را که مسعود رجوی هست انتخاب می             : پوشی گفت 
بقیـه  . کـنم   مرا هر اتاقی بردنـد، قبـول مـی        : اهللا منتظری گفت    کنم، آیت   در آن زندگی می   

دیـدم اخـتالف خیلـی بـاال گرفتـه اسـت و بیـشتر         می. رویم اتاق مسلمانها    ما می : گفتند
شـیرازی و   بدین معنا که مـثالً یـک روز آقـای ربـانی    . العملی است  کسبرخوردها هم ع  

در اتـاق مالقـات کـه مـأموران شـهربانی و            . برنـد   شاهی را برای مالقاتی می      آقای عزت 
شـاهی    کند و به عزت      بودند، آقای ربانی به مأموران ساواک اشاره می        هساواک هم ایستاد  

  12»دیناینها برای ما بهتر هستند تا مجاه: گوید می
؛ گفتگـو از    سازمان مجاهـدین خلـق از درون       ،خاطرات دکتر محمد مهدی جعفری    (

  )188 ـ 171، صص1383سید قاسم یاحسینی، نشر نگاه امروز 
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 از جمله زندانیانی است کـه از نزدیـک شـاهد نحـوه تکـوین                عبدالمجید معادیخواه 
غییـر ایـدئولوژی    او خاطرات خود را از بازتاب ت      . فتوای نجاست مارکسیستها بوده است    

سازمان مجاهدین خلق در زندان و بعد اجماع روحانیون بنـد یـک اویـن در خـصوص                
  : چنین عنوان کرده است» نجس ـ پاکی«بیانیه 
کسانی که  .  بود که جزوه اعالم مواضع در زندان پخش شده بود          1354زمستان سال   «

این جزوه  . متن قضیه بودند  در این بند بودند تقریباً همه چیز را برای ما گفتند، چون در              
حساس . به خاطر دارم که آن را شاید در یک شبانه روز خواندم           .  صفحه بود  400حدود  

. [...]  ساعت نخوابیدم و همـه آن را خوانـدم  24بودم که بدانم قضیه چیست، نزدیک به    
همه چیز در جهت ابراز تأسف نسبت به این قضیه بـود و هـیچ نـشانی از دوگـانگی و                     

شـدند    ی مختلف نبود، تا وقتی که یک مجموعه دیگر را که حدود سی نفر مـی               گرایشها
این کار ساواک بود برای اینکه از فـضای بـه وجـود آمـده نهایـت                 . وارد این بند کردند   

  . استفاده را برای ضربه زدن به مبارزان بکند سوء
ی این سی نفر بیشتر از اعـضای مؤتلفـه از جملـه آقایـان عـسگراوالدی و الجـورد                  

  . بودند
آقایان عراقی و انواری    . گرگانی را نیز که از مجاهدین بود آورده بودند          آقای محمدی 

بـا ورود اینهـا     . آقایان کروبی و فاکر را هـم آورده بودنـد         . را از زندان قصر آورده بودند     
بنـدی    طلبیـد و جبهـه      ا مـی  گیریهـایی ر    ناگهان بحثهای مختلفی پیش آمد که طبعاً موضع       

  . [...] جاد کردیی را ایدج
که مخالف سرسخت مجاهـدین شـده بـود، نـسبت بـه               شیرازی در حالی    آقای ربانی 

شـیرازی را     منتهـا شـیوه آقـای ربـانی       . من هم مخـالف بـودم     . مارکسیستها حساس نبود  
  . پسندیدم نمی

گیـری    در این مقطع که در واقع بحثهای مختلف به وجود آمد، مجموعـاً دو موضـع               
گرگـانی کـه      ی آقایان طالقانی، حاج مهدی عراقـی و محمـدی         شکل گرفت یکی از سو    

معتقد بودند اعالم تغییر مواضع بخشی از کادرهای سازمان نباید باعث شـود کـه اصـل                 
  . سازمان و اصل مبارزه ضربه بخورد

امـا در  . در این میان روابط عاطفی آقای منتظری با آقای طالقانی خیلـی خـوب بـود               
شـود موضـع ایـشان را یـک خـط             ن متفاوت بود، ولی نمی    گیری مقداری با ایشا     موضع

آقای طالقانی از یک سـو از اتفـاقی کـه افتـاده بـود بـه شـدت               . مستقل به حساب آورد   
عصبانی به این دلیل کـه اینهـا   . برد عصبانی بود و گاهی تعبیرهای بسیار تندی به کار می    

 بین نیروهـای مـذهبی      همه زحمتها را هدر دادند، از سوی دیگر به شدت نگران بود که            
شد که در جهـت توجیـه مـسائل           بنابراین اگر حرفی زده می    . مبارز اختالف ایجاد بشود   
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از سوی دیگر، آقـای     . پیش آمده بود، ایشان بیشتر گرایش داشت آن حرف را قبول کند           
شیرازی و کسانی قرار داشتند که خط ایشان را قبول داشتند و خیلی تند با مـسئله                   ربانی

قـدر تنـد      این برخوردها آن  . کردند و به شدت مخالف مجاهدین شده بودند         میبرخورد  
بود که گاهی حاج مهدی عراقی، موضع گیری آنهـا را اثـر گرفتـه از گفتگـو بـا سـران                      

  . رسید کرد اما این طور به نظر می البته این تعبیر را بیان نمی. کرد ساواک تلقی می
تجزیـه و تحلیـل     . مجاهدین وابسته بـود   مرحوم عراقی از لحاظ عاطفی به شدت به         

شخصیت حاج عراقی کار بسیار مشکلی است؛ مرحوم عراقی به دلیل اینکه ورودش بـه           
ترین نوع مبارزه، مبارزه مسلحانه بود،        مبارزه از طریق فداییان اسالم بود، از دید او اصلی         

حتی یک  مرحوم عراقی   . دید  به همین دلیل حرکت مجاهدین خلق را آرمان خودش می         
گیری آقـای بروجـردی نـسبت بـه فـداییان             مقدار ضد آخوند بود و علت آن هم موضع        

 مجاهدین هم در زندان در این امر متخصص بودند که از حساسیتهای یـک   13.اسالم بود 
برداری کنند، چند سال در زندان این کـار را تجربـه کـرده بودنـد و بـه       فرد چگونه بهره  

  . گذاشتند د میاصطالح هندوانه زیر بغل افرا
امـا  . بنا به همه دالیل فوق از نظر عاطفی، مرحوم عراقی جـدای از مجاهـدین نبـود                

مند بود و واقعـاً اعتقـاد محکـم           همان مقدار که ایشان از نظر عاطفی به مجاهدین عالقه         
رو   داری داشت، از این     فکرانش هم رفاقت ریشه     قلبی داشت، با آقای عسگراوالدی و هم      

ری تضاد در مرحوم عراقی بود که حل کردن این تـضادها کـار راحتـی                مجموعاً یک س  
پسندید در برخورد با تغییر ایدئولوژی اعـضای          نبود، ولی روی هم رفته ایشان بیشتر می       

توانم بگـویم اگـر مرحـوم         می. سازمان همان مشی و روش آقای طالقانی را پیش بگیرد         
 راهـش را از مجموعـه دوسـتانش         عراقی وابستگی عاطفی شدید به امام نداشت، حتمـاً        

چیزی که مرحوم عراقی را در این طیف نگه داشـت، تعلـق خـاطر بـسیار                 . کرد  جدا می 
بنابراین تقابل به . ای که امام به ایشان داشت شدید نسبت به شخص امام بود و نیز عالقه     

و البتـه هـیچ حـرف       . شـیرازی بـود     یک معنا، بین دو جریان آقای طالقانی و آقای ربانی         
  . کنند خالف واقع است حرمتی باشد نبود و تصویری که ارائه می عملی که نشان بی

رفسنجانی و آقای منتظـری       در این بین جریان سومی هم وجود داشت؛ آقای هاشمی         
مشی معتدلی داشتند و تالششان این بود که این تقابل رو نشود، ضـمن اینکـه گـرایش                  

اگر بخواهم نقـش    . ت ایشان خیلی بیشتر بود    آقای هاشمی به آقای طالقانی و حفظ حرم       
کند هیچ اصـطکاکی      آقای هاشمی را در آنجا تصویر کنم، نقش کسی است که تالش می            

در این مقطع آقای فاکر و آقای کروبی و من به شدت با مجاهـدین مخـالف                 . پیش نیاید 
ازی هـم  شـیر  مند به شـیوه مرحـوم ربـانی    بودیم، اما به هیچ وجه ـ بنده شخصاً ـ عالقه  
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توانم   آقای فاکر را نمی   . شیرازی داشت   آقای کروبی گرایش بیشتری به آقای ربانی      . نبودم
  [...]. بگویم به شخص خاصی سمپاتی داشت، فقط خیلی تند و عصبانی بود 

نگاه آقای طالقانی به سازمان مثل نگاه پدری به فرزنـدش بـود کـه ایـن فرزنـد هـر        
در ذهن خودم این انتقاد را      . خواهد او را حفظ کند     چقدر هم که مشکل داشته باشد، می      

خواست آقای طالقانی هیچ وقت       دلم می . کند  پوشی می   داشتم که ایشان بیش از حد پرده      
  . واقعیتی است که باید گفته شود. برنیاید) اتفاقی که افتاده(در مقام پرده پوشی 

  ندی کنیم، من مواضـع    ب  به طور خالصه اگر بخواهیم موضع نیروها در زندان را طبقه          
دانـم، دیگـران      رفسنجانی را اصـل مـی       شیرازی و آقای هاشمی     آقای طالقانی، آقای ربانی   

رفـسنجانی در ایـن قـضیه         آقای هاشـمی  . نقش سمپات نسبت به هر یک از اینها داشتند        
ای که نه به اصل مبارزه لطمه بخورد و نـه جریـان    نوعی حرکت سیاسی داشت، به گونه 

  [...].ن مجاهدین این امکان را داشته باشد که نیروها را جذب کند انحرافی درو
اجمـاع بـر سـر محکـوم کـردن      . به هر حال فضای بند یک اوین فضایی ملتهب بود         

گفتنـد   ای مـی  تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهـدین خلـق وجـود داشـت؛ منتهـا عـده       
ای   ان اسـت و عـده     ارتدادی که پیش آمده در واقع خیانت یک بخش و جریان در سازم            

پذیری ایدئولوژی است کـه       گفتند اساس ایدئولوژی سازمان مشکل دارد و آسیب         هم می 
گذاران و کادرهـای      کرد بنیان   آقای طالقانی سعی می   . این فاجعه را به وجود آورده است      

  .  اتهام قرار نگیرندمظاناولیه سازمان در 
شـیرازی،    کنی، ربانی   جانی، مهدوی رفسن  در این میان آقایان طالقانی، منتظری، هاشمی      

بنـدی رسـیدند،      انواری و الهوتی با هم گفتگو کردند و سرانجام با یکدیگر به این جمع             
شـان را بـا هـم     که البته من در آن جلسه حضور نداشتم، اینها بعد از اینکه همه حرفهای          

کرد از    ی می زدند و همه اظهار نظرها را شنیدند؛ از اظهار نظر آقای مهدی عراقی که سع              
مجاهدین حمایت کند ـ حداقل از کادرهای اولیه ـ تا اظهارات آقای عـسگراوالدی کـه     

گیری را نسبت به مجاهدین داشت، همه را شنیدند و بعد با هـم بـه ایـن                    بدترین موضع 
توانست آنجا آقای طالقـانی را   هیچ کس نمی. رسیدند) »نجس ـ پاکی «بیانیه (بندی  جمع

یـک  . توانست بگوید من قبول ندارم  این بیانیه را امضا کند، ایشان میمجبور کند که زیر   
مواضـعی کـه بـه بیانیـه        . شب همه را جمع کردند و این مواضع را آقای منتظری خواند           

معروف شد، بعد از آن آقای طالقانی در باب خیانتهای مارکسیـستها کـه   » نجس ـ پاکی «
بنـابراین آن بیانیـه   . بـه اینجـا، صـحبت کـرد    اند تا رسیده   از اول چگونه به ما ضربه زده      

  . محصول عقالنیت جمعی آن شرایط بود
در واقع این هفـت     . کنیم  در این بیانیه گفته بودند ما نجاست مارکسیستها را تأیید می          

بندی رسـیده بودنـد کـه مـا نبایـد در مـورد مارکسیـستها                  نفر در این بیانیه به این جمع      
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دانـست ـ    فقهی موجود ـ کـه مارکسیـستها را نجـس مـی     کردیم و از فتوای  مسامحه می
گیری این هفـت      البته من در سیر جزییات تصمیم     . کردیم تا کار به اینجا بکشد       عدول می 

. شـان اعـالم کردنـد       نفر نبودم که بدانم چه شد که اینها این فرع فقهی را جـزء مواضـع               
است، اجمـاع وجـود     گفتنی است در میان این هفت نفر سر اینکه، این چه نوع حکمی              

گفت این حکم، حکم سیاسی اسالم است اما یکی دیگـر             نداشت؛ مثالً آقای طالقانی می    
  . دانیم سیاسی است یا نه، ولی به هر حال حکم فقهی است گفت ما نمی می

مـن  . محصول واقعی آن شرایط بود و کسی آن را تحمیل نکرد» نجس ـ پاکی «بیانیه 
اینها حرفهای اطرافیـان    . »تحمیل شده است  «دم که بگوید    حتی از آقای طالقانی هم نشنی     

شکست و خوشحال و سرمست بـود         در این موقع ساواک با دمش گردو می       ]. …[است  
و در ایـن    . تواند همه نیروهای مبارز را متالشـی کنـد          که اتفاقی افتاده که به بهانه آن می       

شـاید بـشود    . قـف بودنـد   بیشتر کسانی هم که آنجا بودند به این مسئله وا         . شکی نیست 
 دو نفر را نام برد که از نظر عاطفی به حدی از ضدیت با مجاهدین رسـیده                  –فقط یکی   

توانم بـا قاطعیـت بگـویم         ولی این را می   . بودند که رویکردی به ساواک پیدا کرده بودند       
رفـسنجانی همگـی از اینکـه         افراد تأثیرگذاری چون آقایان طالقانی، منتظـری و هاشـمی         

منتها بـه ایـن قایـل نبودنـد کـه           . کرد ناراحت بودند    برداری می   از این قضیه بهره   ساواک  
گفتند جامعه به خاطر ما بـه         می. کند واقعیتی را مخفی کنیم      برداری می   چون ساواک بهره  

مان را انجام بدهیم به خاطر ما دیگـر کـسی بـه               ای اعتماد کرده، ما باید تکلیف       مجموعه
  . دسمت این مجموعه کشیده نشو

به هر حال پس از بیانیه اعالم مواضع هفت نفر در زندان، مبارزان دو دسـته شـدند،                  
ــده ــی ع ــالش م ــشان    ای ت ــه ســازمان بازســازی شــود و مرجــع اصــلی برای ــد ک کردن

توان سـازمان     گفتند تجربه نشان داده که نمی       ای هم می    گیریهای سازمان بود، عده     تصمیم
کنـد و اگـر کـسی زرنـگ      ه اعالم تغییر مواضع مـی را مرجع قرار داد، سازمانی که یکبار    

شود سرنوشـت مبـارزه را بـه آن     تواند در آن کودتا کند و سازمان را بقاپد، نمی     باشد می 
واقـع هفـت نفـری کـه اعـالم           در. سپرد، پس ما باید مرجعیت دیگری برای خود بیابیم        

امـام  . کردند   می موضع کردند در زندان نقش شورای فتوای جمعی را در غیاب امام اجرا            
که در داخل کشور نبود تا موضع بگیـرد و از سـویی طبـع و روش امـام ایـن بـود کـه                         

سرانجام همه بـه ایـن نتیجـه        . داد قاطی نکند    خودشان را با مسائلی که بوی درگیری می       
متأسـفانه ایـن   . رسیدند که باید برای متدینینی که ما را قبول دارند، تعیین تکلیـف کنـیم      

از سوی دیگر کسانی که نـسبت بـه سـازمان           . ش انواع و اقسام بازیها شد     مسئله دستخو 
تعصب داشتند اصالً حاضر نبودند بـه اعـالم مواضـع هفـت نفـره نگـاه منطقـی داشـته           

  [...]. باشند
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کردنـد    ای سعی مـی     از سویی مجموعه  . در بیرون زندان هم جوسازی وحشتناک بود      
 از عملکرد ساواک قلمداد کنند و از سـویی          تمام انتقادهای موجود علیه سازمان را ناشی      

دانستند، به نحـوی کـه مـا در     ای عکس این، یعنی همه خطاها را متوجه سازمان می         عده
ای در    آورم در جلـسه     بـه خـاطر مـی     . بندی نظرات آقایان با مشکل روبه رو شدیم         جمع

شتند، اختالف  املشی حضور دا    نژاد، طبسی و ربانی     ای، هاشمی   مشهد آقایان باهنر، خامنه   
 گفت این کار ـ  یعنی بیانیه اعالم مواضع هفت نفر ـ  نظر بسیار زیاد بود، آقای مفتح می

ای هم مثل مرحوم حاج علی بابایی به شدت منتقـد ایـن               عده. باید تعدیل و جبران شود    
برخی هـم در دل از افـشای یـک          . کردند  بیانیه بودند و پیامدهای منفی آن را گوشزد می        

کردند شرایط را مالحظـه بکننـد و ایـن            حال بودند اما در اظهارنظر سعی می      خطر خوش 
  [...]. خود یک مشکل شده بود که در خفا یک نظر داشتند و در جمع نظری دیگر 

گیرنده بودم، با شناخت حاال ممکن بود که محتـوای آن             بنده اگر در آن جمع تصمیم     
است که تـصمیم آن جمـع چقـدر قابـل     بحث این . بیانیه را به نحو دیگری پیشنهاد کنم      

دیدیم که بایـد بـه        ما آن موقع جامعه را دارای بحران می       . انتقاد و چقدر قابل دفاع است     
امـا  . دانـستیم   را نقطـه اتکـا مـی   ] هفت نفـره [ای اتکا کند و درآن شرایط آن جمع         نقطه

. کردم  أیید نمی ها را داشتم، آن را ت       شد و من هم همین تجربه       اگرآن فضا امروز تکرار می    
ما به همان مقدار که در شیفتگی ستایشگر سازمان بودیم، به همان میزان هـم وقتـی بـه                   
واکنش منفی افتادیم، تندروی کردیم و رفتار متعادلی در جهت حل مـشکالت نداشـتیم               

.[...]«  
  ) 25 ـ 9، 30 شمـ انداز ایران، چشم(
  

از نقـل فتـوای نجاسـت       نژاد ازجمله روحانیونی اسـت کـه پـس            سید احمدهاشمی 
او از زمره مخالفین فتوا بود و دلیل مخالفت         . شود  مارکسیستها به بند یک اوین منتقل می      

  :دهد خود را چنین توضیح می
فتوای نجاست مارکسیستها که صادر شد من هنوز به بند یک برده نشده بودم، ولـی                

دند،گرچه مـن مخـالف     های شناخته شده را در بند یک جمع کر          بعد آقایان علما و طلبه    
رفـسنجانی، احتـرام      کنـی، هاشـمی     فتوا بودم ولی برای آقایان منتظری، طالقانی، مهدوی       

به دلیل شرایط خاص مبـارزاتی آن زمـان اصـالً ایـن فتـوا را قبـول                  . خاصی قایل بودم  
های داخل    شان بود که بین بچه      دانستم، آنها از خدای     نداشتم و آن را به نفع رژیم شاه می        

البته بحث اصلی مبارزه با . ن، چه مجاهدین چه مارکسیستها و یا علما اختالف بیفتد     زندا
باعـث اخـتالف شـدید در داخـل زنـدان شـد و              ) فتـوا   نقل(رژیم شاه بود، این حرکت      

  .دستگی کنند برداری الزم را رژیم نمود، آنها توانستند بین مبارزین ایجاد چند بهره
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دستگیری ارتباطی با سازمان نداشتم، البته سمپات و        من در بیرون از زندان و قبل از         
خواندنـد و     خواندم،همان طور که خیلی از آقایان مـی         شان را می    مند بودم، کتابهای    عالقه

های تیمی برایشان تهیه      رفسنجانی که سهم امام و خانه       سمپاتی داشتند مثل آقای هاشمی    
البته هدف مبـارزه  . و جذب سازمان شدنداتفاقاً خیلیها به این آقایان نگاه کردند . کرد  می

زدم، او از     در حیـاط قـدم مـی      ) رفسنجانی(من ساعتها با آقای هاشمی      . با رژیم شاه بود   
هـای خـودش در داخـل و خـارج از             ارتباط خودش با سازمان مجاهدین خلق و رابطـه        
  .کرد کشور و کمکهایی که به اینها نموده بودند نقل می

طـور کـه روی خیلـی از چیزهـا اخـتالف              همان. شه ما بود  فتوا محل اختالف و مناق    
اصالً بحث اسـت روی نجاسـت       . وجود دارد روی این مسئله هم اختالف وجود داشت        

دراین . خیلی از مجتهدین و علما به نجاست فکری قایل هستند         . عینی و نجاست فکری   
ارتباط های مذهبی ممکن بود اطالعاتشان ضعیف باشد و ناکامی در             خصوص چون بچه  

مارکسیستها نجس هستند   : گفتند  می. شان نیز ایجاد خلل کند      با کمونیستها، در ایدئولوژی   
شدند تا مسلمانها از نزدیک شدن به آنها احتراز کنند و             و حرمتهایی برای ایشان قایل می     

پس ممکن بود این مجتهدین بـه نجاسـت عینـی           . زمینه انحراف برایشان به وجود نیاید     
  .قایل نباشند)  و خوکمثل سگ(آنها 

البته من برای خود دالیلی دیگر داشـتم کـه اشـاره کردم،فتـوا را کـه قبـول نداشـتم                     
شد کـه   دانستم، ولی این دلیل نمی   و آن را به نفع رژیم شاه می       . هیچ،مخالف آن هم بودم   

روابطم با علمای موافق و صادر کننده آن به هم بریزد، من با آنها روابط خوب و گرم و                   
  .یمی داشتمصم

  )20/2/1383مصاحبه با سید احمد هاشمی نژاد،(
  

انـداز    چشم در گفتگویی با نشریه      1351 از دستگیرشدگان سال     14فر جالل صمصامی 
  : در زندانها را چنین برشمرده است) نجس ـ پاکی( پیامد بیانیه ایران
قـای  آ. بریدگی، اختالف و فروپاشی در زندان و جدا شدن و بیـرون رفـتن آقایـان               «

.  بهمن شرکت کردند15»سپاس«ای هم در  عده.  آزاد شد1356 مرداد  28بادامچیان شب   
با آنهـا همکـاری     ) مطهری( و دوزدوزانی و عزت شاهی       15در قضیۀ جدا شدنها، رجایی    

بندیها و عملکردها و جداسـازیها را قبـول           شهید رجایی و چند نفر دیگر تقسیم      . نکردند
 قبول نداشتند که پلیس بیاید وسط نیروهای مـذهبی خـط            این نحوۀ برخورد را   . نداشتند

شان را جدا کند، نتیجۀ آن، سپاس، بریدگی و انتقـال درگیریهـا بـه                 بکشد و دیگ غذای   
هـای سـازمان در خیابـان         در فضای پیـروزی انقـالب، وقتـی بچـه         . بیرون از زندان شد   

کـشید، آرمتـان را پـایین       شد پرچمهایتان را پایین ب      کردند ، به آنها گفته می       تظاهرات می 
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دانـست؛    اهللا ربانی سه نفر را مسلمان حقیقـی مـی           آیت. طوری رد شوید    بیاورید یا همین  
بهروز در زندان اوین نفوذی سـاواک بـود و          . یقی، بهروز و عزت شاهی    حسین منتظرحق 

ایـن دوراسـمبل   . اهللا شـریعتمداری پیوسـت     حسین منتظرحقیقی به خلق مسلمان و آیت      
  » .دانستند تشرع می

   ) 77 ـ 68، 23 شمـ انداز ایران، چشم(
  

وژی در  بنـدیهای زنـدانیان پـس از تغییـر ایـدئول             از نزدیک شاهد تقسیم    بهزاد نبوی 
او که خود در آن زمان مـدعی اسـت وضـعیت مـستقلی داشـته از آن        . زندان بوده است  

  : روزها چنین یاد کرده است
بچه مسلمانها به سه دسته تقسیم شدند، ) تغییر ایدئولوژی(بعد از علنی شدن مسئله «

رهای کاد. تعداد اینها بسیار محدود بود    . یک دسته کماکان با مجاهدین خلق باقی ماندند       
حتـی  . شان مسعود رجوی، موسی خیابانی، مهدی افتخاری، محمد ضابطی بودنـد            اصلی

طور محمد محمدی کـه       همین. دار بودند   کسانی مثل مهدی تقوایی، محمد حیاتی، مسئله      
 –حـدود ده    . ولی برادرش جذب مجاهدین خلق بـود      . بود  ) علما(مدتی هم در بند یک      

  . دوازده نفری با مجاهدین خلق بودند
دسته دوم؛ آن اتاق دوییها بودند مثل عسگراوالدی، الجوردی، کچویی، بادامچیـان و             

آمیـز داشـتند گرچـه اعتراضـاتی هـم       زیـستی مـسالمت   آنها قبالً با مجاهدین هم   . عراقی
تعدادی از اینها مثـل عـسگراوالدی از زنـدان مـشهد آمـده بودنـد، یکـی ـ دو         . داشتند
کردند مجاهدین را بـه        تحلیل اینها این بود که تشبیه می       .شان هم از قصر آمده بودند       تای

و بعـد آن شـعار مـائو را مطـرح           » امپریالیسم«و مارکسیستها را به     » سوسیال امپریالیسم «
منـافقین از   «در واقع   » تر از امپریالیسم است     سوسیال امپریالیسم خطرناک  «: کردند که     می

بـه ایـن تحلیـل رسـیده بودنـد کـه اآلن             کردنـد، و      این شعار را مطرح می    » کفار بدترند 
ترین خطر برای ما منافقین هستند، و این خطر از خطر رژیـم هـم بیـشتر اسـت، از                      مهم

] …[رسالت ما این است که اول با اینها مبارزه کنـیم            . خطر مارکسیستها هم بیشتر است    
آزاد شـویم و    اینها با این تحلیل معتقد بودند که ما به هر شکلی که بشود باید از زنـدان                  

گفتند مثالً عفو بنویسیم همکاری  حاال نمی] …[برویم با این جریان انحرافی مبارزه کنیم   
کنیم، ولی به هر حال وقتی دشمن اصلی شد منافقین، طبیعی است که باید با رژیم و بـا                   

  . ساواک کمی از در آشتی و نرمش وارد شد
 اعتـراض بـه ایـدئولوژی       دسته سوم، بچه مسلمانهای معتـرض بودنـد، آنهـا ضـمن           

مجاهدین خلق که سبب مارکسیست شدن آنها شده و اعتقاد به اینکه ایـن مارکسیـست                
 تغییر ایـدئولوژی را ناشـی از ماهیـت          … ریشه ایدئولوژیک دارد    ها در بیرون،    شدن بچه 
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گفتنـد، شـما    دانستند، به سازمان به مسعود رجوی و موسی خیابانی مـی         ایدئولوژیک می 
ید نظر کنید روی بنیانهای ایدئولوژیکتان، ایـدئولوژی شـما یـک ایـدئولوژی              بیایید تجد 

ایشان در عین مبارزه ایدئولوژیک بـا سـازمان، بـا مارکسیـستها وحـدت               . التقاطی است 
آنها معتقد بودند که تضاد     . استراتژیک، فقط در حد ضدیت با رژیم شاه داشتند نه بیشتر          

مبارزۀ با مجاهـدین را     . ست نه با مجاهدین خلق    اصلی و مبارزه اصلی کماکان با رژیم ا       
ای استراتژیک و سیاسی؛ معتقـد بودنـد ایـن            دانستند نه مبارزه    ای ایدئولوژیک می    مبارزه

فرع بر مبارزۀ با رژیم است، بهترین شیوه آن است که مبارزۀ ایدئولوژیک بکنیم در عین                
مان را هم بـا       جویی  بارزهحال که انقالبی بودن خودمان را هم از دست ندهیم، خصلت م           

ای کـه    ایشان اعتقاد به نجس و پاکی مارکسیستها به آن شـیوه          ] …[رژیم از دست ندهیم     
کردند نداشتند ضمن رعایت مسائل شرعی معتقد بودند که از نجـس              دسته دوم عمل می   

اینها با هر دو دسته ارتباطی داشـتند        . پاکی به عنوان یک حربه سیاسی نباید استفاده کرد        
  ]. …[شان آشنا کنند  کردند اعضای مجاهدین را به انحراف ایدئولوژیک سعی می] …[

ای علیـه اتـاق دوییهـا         مجاهدین تبلیغات گسترده  ] چنین فضا و روندی موجب شد     [
شروع کردند و آنها را همکار پلـیس و سـاواک معرفـی کردنـد، و گفتنـد کـار آنهـا بـه          

دند، ماها آن موقع مخالف بـایکوت بـودیم و          لذا آنها را بایکوت کر    . کشد  عفونویسی می 
  . در ضمن مخالف روشهای اتاق دوییها بودیم، مخالف بایکوتشان هم بودیم

خواهید    شما می  یعنی. گفتند  می» جوشکار« به ما     و مجاهدین اسم دیگری به ما دادند     
بین این دو جمعی که با هم اختالف داشتند جوشکاری کنید در حالی که بیـشتر هـدف                  

  گفتیم مبارزه این بحثها را ندارد، ما می.  این بود که مبارزه را به شکل سالمی در آوریم       ما
بایکوت کردن ندارد، این جور برچسبهای عفونویسی و همکار پلیس و همکار سـاواک              

   و آن طرف هم دلیلی ندارد برای مبارزه از بدترین حربه که نجـس،               و این حرفها ندارد،   
  .  تظاهریش استفاده شودپاکی باشد به آن شکل

مهدی تقوایی گرچه با مجاهدین بود، اما با مـا برنامـه            ] بر اثر همین رفتارها بود که     [
کرد به    اگر میوه مالقاتی را تقسیم می     . کرد  داشت ولی هنوز به دستور مجاهدین عمل می       

کـه اتـاق     6آمد به اتاق      اتاق دوییها هم اگر چیزی از مالقاتی می       . داد  اتاق شماره دو نمی   
منتها ما آمدیم تصمیم گرفتیم هم به اتاق دوییها بدهیم هم به اتـاق              . دادند  چپیها بود نمی  

  . ششیها
در (، بـاقر بیگـدلی، دوزدوزانـی        16من، رجایی، صادق نـوروزی    ] لذا در این شرایط   [

شاهی هسته و جمعـی را درسـت کـردیم معتـرض نـسبت بـه                و عزت   ) دوران کوتاهی 
  » .مان را گذاشتیم مبارزه ایدئولوژیک مجاهدین خلق که هدف

  ) 15 ـ 4، 14 نوار شماره  خاطرات بهزاد نبوی،(
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  جشن سپاس: پیوست هفتم
 ازروز جشن سپاس و فیلمی که از آن مراسم پخـش شـدچنین در               اسداهللا بادامچیان 

  :خاطر دارد
فهمیـدی  : شاهی آمد به مـن گفـت   زندان بودم که آقای عزت     من در  55اواخر سال   

 بهمـن  6تلویزیون به مناسبت : گفت!نه: ای رخ داده؟ تلویزیون را دیدی؟ گفتم      قضیهچه  
مراسـمی کـه زنـدانیان سیاسـی        در  مراسمی را نشان داد که مراسم سپاس زندانیان بود،          

کرد، در فـیلم آقایـان         و زندانی کمونیست مشهور از شاه تقدیر می        ندشد  داشتند آزاد می  
 را نـشان  …علیخانی، کروبی و انـواری و  ی، شیخ قدرت   عراق   مهدی  عسگراوالدی، حاج 

قـضیه را ببـین کـه       : گفت! یعنی چه؟ : من که از شنیدن خبر جاخورده بودم گفتم       . دادند
یک مرتبه در زندان سرو صدا بلند شد، گفتند دوباره فیلم را تلویزیون             ! اند  اینها چه کرده  

 سازمان مجاهدین بالفاصله شروع به      .واقعاً در این ماجرا من متحیر ماندم      . دهد  نشان می 
انـد آنجـا و       روند، اینها رفتـه     کار کردند که ما گفتیم که اینها به طرف سازش با رژیم می            

  .اند سپاس گفته
کـرد کـه مـا داریـم          چون احساس مـی   . در این مسئله رژیم برای ما نقشه کشیده بود        

جاهدین هم از درون برای     م. شویم، پس براین شدند که مارا بشکنند        سردمدار مبارزه می  
رویـم، سـعی      کردندکه ما در خط مبارزه و همراه با روحانیت پیش می            اینکه احساس می  

ما هم  . کردندکه تضاد خود را با ما بیشتر کنند و ما را به درگیری با خودشان بکشانند                 می
ن را از   در این میان، در پی ندادن بهانه به دست رژیم از طرفی، و رفتن به بیرون از زندا                 

حـال در  . طرف دیگر و نیز احتراز از هرگونه درگیری بـا سـازمان و کمونیـستها بـودیم               
بعد از  . چنین وضعی و ادامه، رژیم شیطنت بزرگی کرد و خیلی به ما در زندان ضربه زد               

ظهر جمعه من پای تلویزیون نشستم برنامه تکراری مراسم سپاس را بعد از برنامه اخبار               
ین ماجرا سنگین آمده بود تا برنامه که شروع شد دیدم درسالنی همه به              برای من ا  . ببینم

رانی از شاه تجلیل کرد       اند و آن فرد کمونیست آمد و در سخن          ردیف در صندلیها نشسته   
و همه سپاس گفتند تصویر آقای انواری       » سپاس«: گوییم  بعد هم گفت ما همه با هم می       

کرد، آقای کروبی و شیخ قدرت علیخـانی   ه میرا دیدم که داشت با ناراحتی به عقب نگا    
کردند، حاج مهدی عراقی هم درآخر سالن ایستاده و پاسـبانی در   هم همان طور نگاه می 

شد، احتماالً عقـب      کنارش بود، از حاج حیدری و عسگراوالدی صحنه زیادی دیده نمی          
  . نشسته بودند

دارند و  و انواری را برمیاصل ماجرا این بود که آقایان عسگراوالدی و حاج حیدری       
کنند وآنها را     شان را تنظیم می     خواهیم شما را آزاد کنیم،پرونده      گویند ما می    برند و می    می
آنهـا را در حـالتی پراکنـده از هـم           . گویند شما باید در ایـن سـالن باشـید           برند و می    می
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نها مانده بودیم ولـی     وقتی آنها رفتند ما ت    . ایشان را از اوین به مقر برده بودند       . نشانند  می
  .مشکلی هم نداشتیم

های سـالن کنـار رفـت و          بینند که یک مرتبه پرده      نشینند، می   ایشان وقتی درسالن می   
گردد به آقایان     آقای انواری برمی  . کند  رانی می   اند و آن فرد هم دارد سخن        گروهی نشسته 

دی مشورت کند   گردد تا با آقای عسگراوال      آقای کروبی هم برمی   ! بگوید چه خبر است؟   
سـه تـا   . که اینجا وظیفه چیست؟ آیا باید برخیزند و همه چیز را به هم بریزند یا بماننـد  

آقای عسگراوالدی و حـاج حیـدری       . کشد  پنج دقیقه نمایش این عکس بیشتر طول نمی       
حاج مهدی عراقی هـم  . کنند به زیر میز بروند   گیرند سعی می    بینند دارند عکس می     تا می 

گردد که ببیند در این موقعیت چه باید بکنند، داد بزننـد، بنـشینند،         دار برمی  در این گیرو  
  . بعد هم رژیم این فیلم را در تلویزیون به نمایش گذاشت. شود که فیلم برداری تمام می

ما ازهمان جا دریافتیم که قضیه خیلی عمیق است و در واقع مبارزه رژیم با سـازمان            
بیند و لـذا تالشـش ایـن          ر را در مذهبیها و روحانیها می      رژیم اآلن خط  . مجاهدین نیست 

خواست آنها را نشکند چه لزومی داشـت کـه           است که اینها را بشکند، واال اگر رژیم می        
خواست کاری کند که در بیرون همیشه ایـن بحـث باشـد         می. آنها را در آنجا نشان دهد     

ه و مقاومتـشان در زنـدان در   که آنها با رژیم سازش کردند و نتواننـد بـا پـشتوانه مبـارز      
  : کرد در حقیقت ساواک در این طراحی چند هدف را دنبال می. جامعه موثر واقع شوند

  . ـ اینکه ما را دردرون زندان به بدترین وجه دچار مشکل کند1
  .ـ تضادسازمان را با ماشدیدکند2
  .اعتبار کند ـ مارا دربیرون بی3
  .ب بزندروحانیت دربیرون آسی] اعتبار[ـ به 4
  )7 ـ 5، صص 46خاطرات اسداهللا بادامچیان، نوار شماره (
  

  :کند  یکی از حاضرین در مراسم سپاس از آن روز چنین یاد می17الکتاب مهدی ملک
سـازمان در   . های مجاهدین بـود     ریشه این مراسم و برنامه در مارکسیست شدن بچه        

ولوژیک، ورژیـم تبلیـغ      هم ضـربه ایـدئ     54 ضربه نظامی خورده بود و در سال         50سال  
سـاواک بـا کمـک موسـاد و سـیا انـگ             . کرد که اینها مارکسیـست اسـالمی هـستند          می

زد، در حالی که ما درجلسات و مباحثات خود به این نتیجه              را می » مارکسیست اسالمی «
رسیده بودیم که اصالً مارکسیـست شـدن سـازمان زیـر سـر سـاواک بـود چـون قـبالً                      

رژیـم بـا    . کردنـد   از سـازمان حمایـت مـی      ] صوص بازاریهـا  به خ [روحانیون و مذهبیون  
مارکسیست اسالمی خواندن مجاهدین در پی آن بود که به این قشر هم ضـربه بزنـد،اما                 

  .قضیه فتوا باعث شد که سنگ ساواک به در بسته بخورد
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رسیم که ما با رژیم شاه بـه          تحلیل وقایع و رخدادهای آن روزها به این نتیجه می          در
. برد و دشـمن بـودیم   که در مقابل اسالم بود و مظاهر و شعائر اسالم را ازبین می            دلیل آن 

کند، مارکسیستی کـه      بعد دیدیم که سازمان مجاهدین از جریان مارکسیستها حمایت می         
به دنبال آن بود که ریشه اسالم را از بـیخ و بـن برافکنـد، حـال در ایـن وضـعیت کـار                         

تر شده است، تـصمیم گـرفتیم ابتـدا بـه             رژیم سست ما دیدیم پایگاه    . تر شده بود    سخت
استفاده کنیم تا ترتیـب مجاهـدین را        ] آزادی[سراغ مارکسیستها برویم و از این فرصت        

آنچـه  . بدهیم و ذهن مردم را نسبت به التقاط فکری و ایدئولوژیک ایشان روشن نماییم             
  .اختیار مردم قرار دهیمدانستیم در حرکتی آگاهی بخش در را که از آنها دیده بودیم و می

اش هر ماللت و رنجی را تحمل کند و برای فـرار از               به نظرم انسان باید برای عقیده     
ما برای بقای مبارزه و اسالم الزم دیدیم کـه از           . ای استفاده کند    دست دشمن از هر حیله    

ای هـستیم     حال که در مقابل عمل انجام شـده       . استفاده کنیم ] فرصت آزادی [وضوعاین م 
  .را از آن مصادره به مطلوب نکنیمچ

سـه ـ   . های مخالف مارکسیستها در زندان قصر انگشت نما بـودیم  ما به عنوان چهره
چهار روز جلوتر از مراسم، در بعدازظهری نام من و تعدادی از دوستان را پشت بلندگو                

یم و  شـب را درآنجـا گذرانـد      . آوردند به کمیتـه مـشترک         خواندند و بعد ما را برداشتند       
 صبح آمدند ما را از اتاقی به اتاق دیگر در طبقـه             8ساعت  . خبر بودیم   ازاین فراخوان بی  

عراقـی، عـسگراوالدی،       بردند، در آنجـا آقایـان حـاج مهـدی            6سوم کمیته مشترک بند     
ما از این دیـدار خوشـحال و    . آنها را از اوین به آنجا آورده بودند       .  را دیدیم  …کروبی، و 

 بعد رسولی، عضدی، دکتر جـوان، منـوچهری و تعـدادی دیگـر از               کمی. خشنود شدیم 
! الحمـدهللا بـد نیـستم     : چطـوری مهـدی؟ گفـتم     : رسولی گفت . بازجویان به آنجا آمدند   

آقـای رسـولی چـرا فحـش        :  گفـتم  …یک مـادر  : این کیه؟ رسولی گفت   : عضدی پرسید 
ای؟   رفتـه چقـدر گ  : اید که فحـش دهیـد؟ عـضدی پرسـید           دهی؟ ما را به اینجا آورده       می

ایـن فـالن فـالن شـده را بایـد           : گفـت ! تا آخر عمرم زندان هـستم     : جواب سرباال دادم  
  .کشتید می

پس از این گفتگوها، دکتر عضدی شروع به صحبت کرد که نظرما این است که شما                
  .آزاد شوید
  .ایم که کفش و کت و شلوار برایتان بیاورند هایتان گفته ما به خانواده: گفتند

 دیگـر بـس     …مهدی از اینجا که رفتی دیگر برو دنبال زن و زندگی و           : رسولی گفت 
ها بودیم، چون من کمرم بر اثر شـکنجه آسـیب    ما یک شب دیگر آنجا با این بچه . است

کرد، آنها دو ـ سه تخته پتو را روی هم انداختند، تا بتوانم شـب راحـت     دیده و درد می
  .بخوابم
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بـرای مـن از     . کرده بـه زنـدان قـصر بردنـد        صبح که شد ما را جمعی سوار ماشینی         
کراوات هم خواسـته    . ام کت و شلوار آبی رنگی گرفته بودند و یک جفت کفش             خانواده

آن روز یک مـدال خـاطرم نیـست،     . او اهل این حرفها نیست    : بودند که برادرم گفته بود    
ایمـان  ه  احتماالً تمثال تاج شاهنشاهی روی آن حک شده بود به ما دادنـد کـه بـه سـینه                  

همـه بودنـد؛ آقایـان کروبـی، عراقـی، شـیخ            . بعد وارد سالنی شدیم   . بزنیم، که من نزدم   
، دیـدم بلـه صـندلیهایی       …، عـسگراوالدی و   ]حیدری[، حاج ابوالفضل    ]علیخانی[قدرت
  .اند، ما نشستیم  اند و بساطی به راه انداخته چیده

 شروع به صـحبت     های چپی رفت آنجا و      یکدفعه چراغها روشن شد، و یکی از بچه       
ما همین طور روی صندلی نشسته بودیم، من گیج بودم و نفهمیدم که آن چپی چه                . کرد
  .خبر بود جریان چیست؟ او هم بی: پرسیدم] حیدری[از حاج ابوالفضل . گوید می

مراسم یک تا دو ساعت طول کشید و ما متوجه نبودیم که از ما دارند فـیلم بـرداری            
اتوبوسی انداختند و دوبـاره     » بنز«جلسه ما را به داخل خودروهای       کنند، بعد از پایان       می

  .آوردند به کمیته و از آنجا آزادمان کردند
 …های پراکنده مثل صف، منصورون، بدرو       حاج مهدی که آمد بیرون، تمام این گروه       

من هم فعالیتهایم را شروع کـردم و        . را جمع کرد و انقالب را به سوی جلو حرکت داد          
  .حتی من به خاطر فعالیتهای جدیدم دوباره دستگیر شدم.  همین طوربقیه هم

شود پذیرفت که آقای عـسگراوالدی        آیا می ! پرسم آیا حاج مهدی بریده بود؟       من می 
  !کسانی که ده ـ دوازده سال در زندان بودند بریده بودند؟! بریده بود؟

بعد از ما،   . واک کاله رفت  ما به جریان مبارزه بازگشتیم و نهایتاً در این قضایا سر سا           
 بـاز هـم افـرادی آزاد شـدند و بـه جریـان               …بعد از حاج مهدی، آقای عسگراوالدی، و      

ولی در این میان کسانی چون مهدی عراقی، ابوالفضل حیدری، کروبی،           . مبارزه برگشتند 
 فدایی شدند، شاه خواست آبروی حاج مهدی را ببرد، اما خدا به او آبروی          …علیخانی و 

  .دانم که به شکست انجامید ای از جانب ساواک می من این را توطئه. بر داددوبرا
: به یاد دارم وقتی آزاد شدم و بیرون آمدم به سراغ مرحـوم دانـش رفـتم، او پرسـید                   

حاجی من همین اآلن هم که نـزد شـما هـستم،            : گفتم! جریان چه بود؟  ! مهدی چه شد؟  
. نه دستخطی دادیم و نه نامه عفـوی نوشـتیم         دانم که ما      دانم، فقط این را می      گیجم، نمی 

  !گویند که اینها بریدند حاج آقا اآلن به ما می: گفتم. الخیر فی ما وقع: گفت
  .شناسم اصالً اهل این حرفها نیست آقای انواری را که من می: گفت

روزی هم از مهندس بازرگان پرسیدم که من از قول شما شنیدم که درباره آن مراسم             
روزی در مـسجد جلیلـی یکـی از     . بله: گفت. است  ای بیش نبوده      که این توطئه  اید    گفته

که خیلی بعید است آقای انـواری و عراقـی و           : دوستان دربارۀ آن از من سؤال کرد گفتم       
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ای بوده    سایر برادران برای چهار روز دنیا بیایند دست به چنین حرکتی بزنند، این توطئه             
  .از جانب ساواک علیه نهضت

هـای مـذهبی در زنـدان از ایـن قـضیه احـساس                ه ناگفته نماند که بعضی از بچه      البت
. سرشکستگی کردند، حق هم داشتند چرا که آنها زیر بمبـاران تبلیغـاتی سـازمان بودنـد            

اما باید بگویم که یک سری از ایشان اشتباه کردند به جمـع             .  هم بودند   های مظلومی   بچه
پیوستند، آنها مانده بودند در این وسط، نه این         ن) فتواناقلین و عمل کنندگان به      (اتاق دو   

  .طرفی بودند نه آن طرفی
معنـی  » مارکسیست اسالمی «ولی ما با عمل به فتوا تودهنی محکمی زدیم به شاه که             

  !ندارد
  .بعد هم که آزاد شدیم با تجربه بیشتری به مبارزه پرداختیم

  )4/11/1383خیابانی،  الکتاب مصاحبه با مهدی ملک(
  

  : درباره جشن سپاس گفتآیت اهللا منتظری
پس از اینکه اعضای سازمان مجاهدین مارکسیـست شـدند، روزی عـضدی هنگـام               

، انـواری، مهـدوی     ]رفـسنجانی [ناهار آمد پیش ما، من بودم، طالقانی، الهوتی، هاشـمی           
آن وقت عضدی رو کرد به مـن گفـت           .  خالصه همه آخوندها یک جا جمع بودیم       …و

شوند محکوم    شوند، کمونیست می    چرا این جوانها را که دارند مارکسیست می       شما آخر   
گذارم شما بیا در مقابل همه        من یک منبر می   : کنم، گفت   من محکوم می  : کنید؟ گفتم   نمی

  منبری که اینجا باشد منبـر شـما       ! نه: گفتم. را اعالم کن و بگو    ) محکومیت( این    زندانیان
روم در    گوی رژیم، من هروقت آزاد شدم می         و سخن  شوم عامل   است و آن وقت من می     

  .کنم کنم، اما در اینجا خودم را عامل شما نمی آباد اینها را محکوم می مسجد جامع نجف
هم بـا  ] شرکت کننده در جشن[درباره شکل گیری جشن سپاس هم اینکه آن آقایان  

از آقایان دعوت کردنـد     ، نه این نبود ما هم فهمیدیم که         !ما مشورت کنند که برویم یا نه      
خب ما هـم  !] نه[اطالع بودند،  و بردند، و آنجا برنامه انجام شد، اما اینکه بگویید آنها بی       

  !اطالع بودیم، پس چرا به ما نگفتند که بیاییدآنجا؟ بی
  )23/9/1383اهللا حسینعلی منتظری،  مصاحبه با آیت(
  

  : است درباره مراسم سپاس چنین توضیح دادهحسین شریعتمداری
ای از    همان روز ما در جریان این مراسم قرار گرفتیم؛ تعدادی از زنـدانیها در جلـسه               

مـا ایـن    . قرار بود اینها مشمول عفـو ملوکانـه قـرار بگیرنـد           . شاه درخواست عفو کردند   
مـا هـم کنجکـاو    . را از تلویزیون دیدیم، اول زنـدانبانها خبـرش را داده بودنـد           ] مراسم[
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است که ببینیم چه کسانی هستند؟ در این مراسم کـه از تلویزیـون              خو  بودیم و دلمان می   
هایـشان    پخش شد و به جلسه سپاس معروف شد دیدیم که آنها هریک مدالی بـه سـینه                

بعـد  . های معـروف    کرد، روی چهره    زده بودند ودوربین مخصوصاً روی بعضیها زوم می       
قابـل تفکیـک    [آمـد و      مـی از شاه کردند، البته صدا جمعی       » سپاس«آنها یک صدا اعالم     

  .که چه کسی به زبان آورد، چه کسی به زبان نیاورد] نبود
ها در زندان خیلی گران تمام شد، برایشان خیلی سـنگین بـود کـه                 این امر برای بچه   

هـای    اند بـویژه اینکـه در میـان ایـشان چهـره             چنین تقاضایی از شاه کرده    ] برخی[ببینند  
سانی که بیش از ده سال زندان را در شرایط طاقت           سرشناس و مبارزی وجود داشتند، ک     

  .فرسا تحمل کرده بودند
خـود  ] مؤثر[آقایان که در جلسه سپاس شرکت کرده بودند یکی از دالیل را حضور              

هایی داریـم و اسـناد    ما در زندان آموخته: گفتند کردند، می در بیرون از زندان معرفی  می   
گفتنـد    این عده از دوستان مـی     . گیری کند    بقیه جلو  تواند از انحراف    ای داریم که می     زنده

ضرورت دارد که ما در بیرون باشیم و از انحرافـی کـه پدیـد آمـده جلـوگیری کنـیم و                      
کسانی را که توهم درست و اسالمی بودن مبانی سازمان در ذهنشان وجود دارد نجـات                

ن را هـم بـرای آنهـا        دهیم، ما اسناد بسیار روشنی در اختیار داریم و واقعیات درون زندا           
خواهیم گفت آن بخش از سازمان که قبل از تغییر ایدئولوژی بـه زنـدان               . دهیم  شرح می 

افتاده بودند و شاخه زندان زنان هستند، اینها هم همان طورند، مثل بقیه، نهایتاً اگر آنهـا                 
  .کردند بودند شریف واقفی را شهید می] هم[

  )16 ـ 19، 11خاطرات حسین شریعتمداری، نوار شماره (
  

  : علت و بازتاب جشن سپاس را چنین تحلیل و روایت کرده استبهزاد نبوی
مـا نفهمیـده افتـادیم در       : بعضیهاشان گفتند ] در باره علت حضور در مراسم سپاس       [

] …و[کنـد،     یک دفعه ما را بردند به یک سالن، دیدیم یکی نشسته صحبت مـی             . این دام 
گفت سه روز قـبلش   ه باید بیرون رفت، یکی از آنها میشان این بود ک بعضیها هم تحلیل 

هم آمدند و گفتند آقا این کار را بکنیم، ما گفتیم راضی نیـستیم و بعـد یـک چنـین آدم                      
  .تواند داد و بیداد کنند، و از آنجا بیرون بیاید برند، می هوشیاری را وقتی به آنجا می

شان راه افتاده بـود    نها آب از دهن   گفتند که ای    مجاهدین خلق درباره آنها این جور می      
  .که بیایند بیرون

مهدی بخارایی یکی از اعضای سازمان مجاهدین کـه در درگیـری مجـروح و دل و                 
خانه بود و برنامه را در بیمارسـتان از   اش بیرون ریخته شده بود آن موقع در مریض        روده

ای مـسعود رجـوی و      ، وقتی او را به اویـن آوردنـد، جریـان را بـر             18تلویزیون دیده بود  
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هـا را دعـوت       گذشـت کـه بچـه       نصف روز از آمدن او نمی     . موسی خیابانی تعریف کرد   
رجـوی و   ] …و. [کردند که جمع شـوید مهـدی بخـارایی خبرهـای دسـت اولـی دارد               

خیابانی در طرفین او ایستادند، بعد وی شروع کرد با آب و تـاب تعریـف از آنچـه کـه                     
کـرد الزم و مـؤثر اسـت          جاهایی کـه احـساس مـی       حاال مسعود رجوی آن      19.دیده بود 

 بعـد   …و» !فالنی هـم بـود؟    ! نه» «!تو خودت دیدی؟  » «!خب اینجا چه شد؟   «: پرسید  می
ایـن  !  آن یکی هم بود؟ …اِ اِ : آن وقت موسی خیابانی گفت    . خندیدند  غش غش همه می   

   …پس او هم بود و ! عجب! خاراند؟ مثالً، سرش را می! کرد؟ جوری می
همـین  . باور کنیدآن روز بدترین روز زنـدگی مـن بـود          . وضاع خیلی داغ شد   دیگر ا 

ناظرین و شنوندگان نشسته بودم عـرق   طور که جزء    جوری خیس عرق شده بودم، همین     
آمـد،    ، اصـالً نفـسم در نمـی       !خوشحال] مجاهدین[آنها،  . از همه جایم سرازیر شده بود     

ام شد رفتم، یکی از توالتها، پـرده را         توانستم از وسط جمع بروم بیرون، بحث که تم          نمی
  .شروع کردم زار زار به گریه کردن) کنند ها باز نمی پرده که کشیده باشد بچه(کشیدم، 

 .وضعیت پیش آمده برای رهبران سازمان مجاهدین، پیروزی بزرگی بود
خواسـتند    مـی . گفتند هرکه با ما مبارزه کرده یا مارکسیست شده، یا عفـو نـویس               می
کسانی مثـل مهـدی تقـوایی و محمـد        .  که ما به زعم فتواییها مارکسیست نیستیم       بگویند

حیاتی که با رهبران سازمان مسئله داشتند بعد از این جریان دیگـر بـه آنهـا پیوسـتند و                    
مـا و   (از هفتاد نفر مانده زندان، ده نفر چپی، ده نفر ما            . حاضر به ارتباط با ما هم نشدند      

فر از رهبران سـازمان بودنـد، و چهـل نفـر هـم افـراد درجـه دو                   ، ده ن  )بقیه اتاق دوییها  
مـسئله    اما بعد از این جریـان بـی       . سازمان بودند که قبالً با رهبران سازمان مسئله داشتند        

اما ما ارتباط انسانی خـود را       . اتاق دوییها کامالً از طرف مجاهدین بایکوت شدند       . شدند
بایکوت شدیم، آقـای رجـایی، صـادق نـوروزی،          با آنها حفظ کردیم، ما خود نیز تقریباً         

گرفتنـد و صـحبت       حسین منتظرحقیقی و عزت شاهی و دو نفر دیگر با مـا رابطـه مـی               
  .کردند می

  )26 _ 21، 14خاطرات بهزاد نبوی، نوار شماره (
  

  :کننده در جشن سپاس  نفر شرکت66اسامی 
. 4الفـضل حیـدری     ابو. 3اهللا عـسگراوالدی      حبیـب . 2محمدمهدی ابراهیم عراقی    . 1

الـدین انـواری      محمدباقر محی . 6احمد اوالد اعظمی قادیکالئی     . 5سلیمی    منوچهر مقدم 
اصـغر    علـی . 10سلیمان دانشیان ابـوذر     . 9هوشنگ جمشیدآبادی   . 8رضائی    ظفر قلی . 7

اهللا   رحمـت . 14زهـره رضـایی     . 13علی پاسـدار      ایمان. 12محمد بیگزادی   . 11سروری  
کبری . 17محمود شاهسوندی   . 16زاده معجزی      محمدحسین والی  .15جمشیدی  ) ایرج(
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سیدموسـی  . 20زاده نـامقی      محمـود نجـف   . 19محمـود رضـائی عباسـی       . 18نیکبخت  
. 24ارسالن فالح حجت انصاری . 23اکبر واضعی  علی. 22وردی  محمد اهللا. 21زاده  کرم

شـبدرخ  . 27 محمدرضـا تـوکلی   . 26پور مهـرام      رحیم اخالقی . 25محمدجعفر طاهری   
. 31قربانعلی احیا   . 30 آقا علیخانی     قدرت اهللا . 29االمین    محمدهادی روح . 28صداقتیان  

یداهللا اعتمادی . 35زهرا محمدنادرخانی . 34زهرا زمان . 33زهرا کریمی . 32علی دادگر   
سـید  . 40طه یعقـوبی  . 39محمد خلیلی . 38مهدی کروبی   . 37الدینی    عباس شهاب . 36

بـایرام چوپـانی    . 43احمد عیـدی      علی. 42محمدربیع اسالمیه   . 41ضوانی  غالمحسین ر 
اسـداهللا  . 47غالمرضـا مـصدق رشـتی       . 46زاده    محمدرضا رحیم . 45مصیب حسام   . 44

. 51الکتـاب     مهـدی ملـک   . 50حمیـد حـصاری     . 49حـسین رضـائی     . 48اوالد اعظمی   
ــان  ــان  حــسن رشــت. 53داود بهــامین . 52محمدرضــا نوروزی عالءالدین ســید. 54چی

. 58عبـاس سـرپل   . 57سیدمهدی حسینی . 56نورالسادات وحید غروی    . 55پیرخضری  
دل   بهروز کفائی زنـده   . 61فریده گرجانی   . 60غالم عباس عارف آخر     . 59سیروس رسا   

. 65آبـادی     ناجی عنایت زمان صـمغ    . 64علیرضا حاجی بیگلی    . 63محمد نوروزی   . 62
  . رشیدی…وظیفه علیستوان دوم سابق . 66بهزاد مهذبی 

  )14/11/1355 ،اطالعات(
 

  : برد گفت  که در آن زمان در زندان قصر به سر میاحمدعلی برهانی
در زندان  قصر بودیم که جریان جشن سپاس در اوین روی داد، ما برنامـه آن را در                   

تی آدم حرک . اند  کردیم که اینها بریده      در آن زمان بیشتر به این فکر می        …تلویزیون دیدیم 
را شروع کند سختیهایش را بکـشد و درسـت در هنگـامی کـه سـختیها دارد بـه اتمـام                      

اگـر اینهـا    . شد این دوران هم سالم طی شود        می] ؟[آید  رسد، چنین شرایطی پیش می      می
خواستند بروند بیرون و دوباره به مبارزه ادامه دهند، تاکتیکی و مخفیانه و کتبی عفـو                  می
ای تلویزیونی ظاهر شوند که یک نفر         ناسب نبود که در برنامه    نوشتند، اما این روش م      می
  . شان صحبت کند هم برای] مارکسیست[ای  توده
خواست آهـسته آهـسته    این یک سرخوردگی برای نهضت امام بود که می       ) به نظرم (

حرکت، حرکتِ خوشایندی نبود، درست حرکتی بـود در جهـت           . درجامعه شکل بگیرد  
ته از قبل هم این روش تاکتیکی مورد استفاده بـود، مبـارزینی             الب. مخالف حرکت جامعه  

کردنـد تـا دوبـاره        که هیچ اعتقادی به عفو نوشتن نداشتند ولی از این روش استفاده می            
خواستند به مبارزه  کشیدند، و نمی برگردند به جریان مبارزه، اما بعضیها بریده بودند، نمی  

، بعـد هـم کـه       ]کردنـد   نامه تلویزیونی شرکت مـی    یا در بر  . [نوشتند  ادامه بدهند، عفو می   
  . رفتند آمدند بیرون و دیگر سراغ مبارزه نمی  می



  
  
  
  

 619 □ پیوستها

  )1383مصاحبه با احمدعلی برهانی، (
  

  : در خصوص جشن سپاس گفتشاپور خوشبختیان
آن موقع من در فضای خبری نبودم، ولی خبر این واقعه را شنیدم، داستانهایی گفتـه                

ای برای شخص من      به هر روی این مسئله ضربه     . اند  عی گرفته شد که ایشان چه موض      می
نبود چرا که خود را بـاالتر از حـاج مهـدی عراقـی، عـسگراوالدی، انـواری و کروبـی                     

  طوری کردند؟  اما برایم سؤال بود که ایشان چرا این. دانستم نمی
اال اگـر   شود، ما ح    این آقایان معتقد بودند که با پوسیدن ما در زندان مشکل حل نمی            

رویم بیرون ولی باز هم در صحنه بیرون از اجتمـاع هـستیم و                نویسیم، می   چیزی هم می  
توانیم در حدی که مشکل ایجاد نشودفعالیت کنیم، مثالً فعالیت پارلمـانی در حـدی                 می

فکر . اندیشی شدند    در مجموع آنها سادگی کردند و دچار ساده        ...دهد  که قانون اجازه می   
ی که ساواک ایجاد کرده است و فشار و بگیر و ببندی که در مملکـت                کردند با این جو   

به هر حال بـرای مـن کـار آنهـا           . دهند که کسی بتواند فعالیتی بکند       است مگر اجازه می   
  .محل ایراد نبود

  )12/9/1383مصاحبه با شاپور خوشبختیان، (
  

  جذب نیرو درکمیته: پیوست هشتم
 اعضای اصلی دایره بازپرسـی کمیتـه انقـالب           یکی از اولین   سیدکمال الدین میرباذل  

  :اسالمی در خصوص جذب نیرو به کمیته گفت
را ) شـاهی (، آقای مطهری    ∗در اوایل پیروزی انقالب به پیشنهاد آقای دکتر صفاریان        

دعوت کردیم تا به محل انجمن اسالمی دانشگاه تهران واقع در ضلع شمال غرب میدان               
های انجمن در کالسـهای آمـوزش         بیاید و برای بچه    )ساختمان جهاد سازندگی  (انقالب  

ای پیرامـون تاریخچـه احـزاب، عملکـرد و            وی آمد و چند جلسه    . سیاسی، تدریس کند  
کـه  ... واهللا، سازمان مجاهـدین خلـق         هایی مانند حزب ملل اسالمی، حزب       فعالیت گروه 

  .یا همکاری داشت، صحبت کرد خود در آن عضویت، ارتباط، و
مـا در کمیتـه دچـار مـشکلی         : ده به پایان کالسها، روزی او مطرح کرد       دو جلسه مان  

اند، همه مخلـص و خـوب هـستند، دلـشان             هستیم و آن اینکه نیروهایی که جذب شده       
خواهد همه جوره خدمت کنند، ولی در این میان ما متأسفانه ازقشر تحصیل کرده به                 می

یاید آنجا به ما کمک کند، هم       خصوص دانشجو کسی را نداریم، اگر از میان شما کسی ب          
 ...وما آنجا بـا ضـدانقالب، بـا گروهکهـا           . کند  برد و هم به انقالب خدمت می        ثوابی می 

 باید از این افراد بـر       ...ومواجه هستیم و برای ثبت و ضبط پرونده آنها و برخورد با آنها              



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 620

ب کم  اساس اصول و ضوابطی اطالعات گرفته بشود که از مشکالت و دردسرهای انقال            
اند همه کارگر و بازاری        اآلن دوستانی که با ما در این زمینه فعال         ...کند، نه به آن بیافزاید    

اند خیلی هم در خط انقالب و آدمهای شریف و خوبی هستند           و از کوچه و خیابان آمده     
ولی برای این حد و درجه مناسب نیستند، ما آدمهای تحـصیل کـرده و باسـواد احتیـاج                   

  .افتها را دریابد و در کار تدبیر کندداریم تا ظر
کـه اآلن در    (خاطرم هست در آن مقطع به غیر از ایشان، آقایان دیگر مانند موسـوی               

 نیز درخواستهای   ...و) فرمانده نیروی زمینی سپاه   (سردار جعفری   ) لبنان مفقوداالثر است  
ت امـور   های انجمن اسالمی دانشگاه بـا مراکـزی چـون وزار            مشابه برای همکاری بچه   

  . طرح کردند...وخارجه 
منـد    آن کالسها و صحبتهای آقای مطهری مرا تحت تأثیر قرار داد و به ایشان عالقـه               

شدم، و با توجه به استدالل و کالم وی ضرورت کار در کمیته را بیشتر احساس کـردم،                  
  . به صورت تمام وقت در کمیته بودم1359وقت و از شهریور  مدتی به صورت پاره

  )30/9/1383حبه با سید کمال الدین میرباذل، مصا (
  

  برخورد با گروهکها: پیوست نهم
  : از اعضای تیم تحقیق و بازپرسی کمیته مرکزی معتقد است20احمد سعادت

هـا بـویژه      در قبال تحرکات، اجتماعات، و میتینگهای تبلیغـاتی کـه بعـضی از گـروه              
منـد بـه      انداختند، نظـام عالقـه      یسازمان مجاهدین در سالهای اول پیروزی انقالب راه م        

های مختلفی وجود داشت، برخی با رأفت         البته دیدگاه . برخورد و درگیری با ایشان نبود     
دانـستند، و     ای هم راه ایـشان را جـدا از راه انقـالب مـی               کردند، عده   با اینها برخورد می   

. زنـدان بینـدازیم     که باید آنها را دسـتگیر و بـه          : گفتند  معتقد به برخورد تند بودند و می      
دانـستند    که سالها با ایشان مبارزه کرده بودند، می       ) شاهی(کسانی هم مانند آقای مطهری      

او معتقد بود که تشکیالت     . که این افراد اگر وارد نظام بشوند، نظام را نابود خواهند کرد           
د شد، چرا این افراد خواه ناخواه با نظام درگیر خواهن: گفت می. سازمان باید از بین برود

برخـی  . که این افراد دیدگاه و فکرشان با نظام جمهوری اسالمی مغایر و مخالف اسـت              
باید همدیگر را توجیه کرد و برای رسیدن به هدف، باید از برنامه خوب و بد                : گفتند  می

  . استفاده کرد
اگـر کـسی از آنهـا هـم         . شـناخت   اینها را از بطن و بنیان مـی       ) شاهی(آقای مطهری   

کرد، تا قبل از بازجویی هم مالقـات          شد هیچ توصیه و سفارشی را قبول نمی          می دستگیر
گفـت تمـام تـشکیالت        مـی ) شـاهی (حاجی  . ترسید مسائل لو برود     داد، چرا که می     نمی

  .باید مراکزشان از کار بیفتد مجاهدین باید شناسایی شوند، و
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. حـاد نبـود  )  سیاسـی هـای  گروه( خرداد، درگیری با اینها 30قبل از جریان مسلحانه  
 ستاد داشتند، در این سـتادها برنامـه         …ها، در میدان ولیعصر و        اینها در کتابخانه دانشگاه   

: گفتنـد   بودند که نیروهایشان درگیر شوند و بعد برای زمین زدن حاجی به او مـی                ریخته
 شدند منتظر بودند تا پاسـداری بـه         هایشان در درگیری دستگیر می      وقتی بچه ! گر  شکنجه

  .اینها سیلی بزند تا آن را پیراهن عثمان کنند
ای گذاشته شد بـا حـضور    جلسه) دوره آقای معادیخواه(یک وقت در وزارت ارشاد  

 جلسه خیلـی    …وزیری، اداره دوم ارتش و      نمایندگانی از سپاه، کمیته، دادستانی، نخست     
من هم  .  شود گیری شود تا با مجاهدین چگونه برخورد        مهمی که قرار بود در آن تصمیم      

در آن جلـسه شـرکت داشـتیم، هـرکس نظـری داشـت،              ) شاهی(به اتفاق آقای مطهری     
کنید بـا صـدور اعالمیـه و اطالعیـه        شما اگر فکر می   : در آن جلسه گفت   ) شاهی(حاجی

با دادن اطالعیه فقط    . کنید  دهند، اشتباه می    آیند اسلحه و مهماتشان را تحویل می        اینها می 
خواهیـد در برابرشـان       ه شما در صدد کاری علیه آنها هستید و مـی          آنها خواهند فهمید ک   

ها و ستادها وتـشکیالت       گیری منسجمی بکنید، قبل از این کار بیایید، مراکز، خانه           موضع
آمد را شناسایی و ضربه بزنید، اعضای کادر مرکزیشان را دستگیر کنید              و  و محلهای رفت  

ن اطالعیه شما به آنها امکـان مخفـی شـدن،           مطمئن باشید با داد   . آورید  دست  و مدرک به  
  .دهید، باید در اینجا از اصل غافلگیری استفاده کنید قوا می مانور دادن و تجدید 

مملکـت را بـا     ! عجـب : حاجی گفت . فردای آن جلسه دیدیم که اطالعیه صادر شد       
، ای در مملکت اتفاق افتاد، چـرا ایـن کـار را کردنـد               بحران مواجه کردند، عجب فاجعه    

  .ناراحتی او از این مسئله خیلی زیاد بود
بینیم که آن موقع چـه اشـتباهی رخ            سال از آن ماجرا، حاال ما می       23بعد از گذشت    

  .جا بود داد و چقدر ناراحتی حاجی به
بعـد  .  پـیش آمـد    1360 خرداد   30طولی نکشید که بعد از صدور آن اطالعیه جریان          
ــ     ــالمی و دفت ــوری اس ــزب جمه ــار ح ــه انفج ــستفاجع ــری و  ر نخ .  رخ داد…وزی

حتی درمورد برخی نفوذیها مثل کالهـی و قـدیری در اداره دوم ارتـش               ) شاهی(حاجی
جـواد  : وقتی قدیری در کمیته بود، من شاهد بودم که حاجی به او گفت            . بود  هشدار داده 

: حاجی گفت ! یعنی چه؟ : جواد رنگش پرید و گفت    ! توی کمیته آبروی ما را نبری     ! جان
گویی کـه منـافق نیـستی، بیـا و یـک مـصاحبه                شناسم، اگر راست می      تو را می   ببین من 

تلویزیونی انجام بده و بگو که من منافق نیستم، مواضعت را مشخص کن، کـه نیامـد و                  
  .این کار را نکرد و بعد در یک فرصت مناسب متواری شد

  )14/9/83مصاحبه با احمد سعادت، (
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  :خورد با گروهکها گفتدرباره برالدین میر باذل  سیدکمال
مراجعـه کـرد و خبـر از رفـت و           » اهللا  امـت حـزب   « اصطالح  روزی یکی از همین به    

ما به  . های خیابان سعدی داد     آمدهای مشکوک و شبانه به یک چاپخانه در یکی از کوچه          
را )! ارتش آزادیـبخش ایـران    (های مربوط به      آن چاپخانه مراجعه کردیم، دیدیم، اعالمیه     

 و از سـران      دانـشکده مـا     اتفاقاً یکی از کارگران چاپخانـه از دانـشجویان          . کنند  چاپ می 
ها در این چاپخانه کار       ای فقیر بود و در مدت تعطیلی دانشگاه         او از خانواده  . منافقین بود 

اظهار . اش به دیدنش در بازداشتگاه رفتم       پس از دستگیری  . کرد و درآمدی هم داشت      می
ت کردم و قانعش نمودم او هم راضـی بـه همکـاری شـد و                با او صحب  . کرد  ناراحتی می 

به سبب همین همکاری در حکمش هم تقلیل        . تمام اطالعات و مسائلش را اعتراف کرد      
شد و به پنج سال زندان محکوم شد که محکومیتش را گذراند و به زنـدگی عـادی                    داده

  .بازگشت
گیری قضیه  پی.  رفتندآمده رابطهای بعدی یکی پس از دیگری لو دست با اطالعات به

. شد که منجر به کشف شبکه کودتای نـوژه گردیـد            به حفاظت اطالعات ارتش گذاشته      
با نفوذ به کمیته و مسئولیت آموزش هنرهـای         » تیغ تیز «اتفاقاً یکی از تکاوران ارتش بنام     

خبری از کشف توطئه  وی .  کودتاچیها بودءرزمی و دفاع شخصی را برعهده داشت، جز    
کـسی را   ) شـاهی (آقای مطهری   . تن اسمش نداشت، لذا صبح به سر کارش آمد        و لو رف  

پـس از سـالم و علیـک، آقـای          . فرستاد دنبالش، او به طبقه دوم ساختمان بهارستان آمد        
. او متوجه شد که خبری هـست     . در همین حد  . ما یک کاری با تو داشتیم     : مطهری گفت 

 و به دادسـرای نظـامی فرسـتاده          کیلای برایش تش    بعد پرونده ! پس قضیه لو رفت   : گفت
  .شد 

هـای کمیتـه درگیـر        ای از منافقین در خیابان سـهروردی بـا بچـه            روزی تیم دو نفره   
او را بـه بیمارسـتان طرفـه        . شد و دیگری هم سـیانور خـورد         شدندکه یکی از آنها کشته    

ر کـرده   این تیم همان اکیپی بود که شهید آیت را ده روز قبل ترو            . رسانده نجاتش دادند  
  .بودند 

فردی را که به بیمارستان انتقال و از مرگ رهایی یافته بود به کمیتـه آوردنـد اثـرات                   
توانـست    حال بود، اصالً نمی     سیانور هنوز باقی بود و رنگ و رخسارش زرد و خیلی بی           

) شـاهی (وقتی او را تحویل ما دادند آقای مطهـری          . زیر بغلش را گرفته بودند    . راه برود 
چنـین کـردم؛ بعـد آقـای     ! آقا سید پاشو برو یکی ـ دو تا پتو و بالش بیاور : تبه من گف

و » دلت برای جوانیت بـسوزد    » «توخیلی جوانی » «پسرم«: مطهری او را با جمالتی چون     
بود و داشت حرفهـای او        آن جوان هم چشم به دهان حاج آقا دوخته        . خطاب قرار داد  …

پرسـیدم چـرا گریـه    . بـود  زیر گریه، منقلب شدههق زد  کرد که یکدفعه هق مزه می را مزه 
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من از این برخوردهای شما فهمیدم که چقدر اشتباه : کنی؟ چرا ناراحت شدی؟ گفت      می
بعد توضیح داد تصور من این بود که وقتی مرا بـه            . ام  کردم، گول چه آدمهایی را خورده     

کننـد، امـا اآلن چیـز         آوردند، با شالق و کابل و ناخن کشیدن از من استقبال می             اینجا می 
من حاضرم که با شما همکاری کنم، هرچه بگوییـد          …بینم، من اشتباه کردم و      دیگری می 

انـصافاً هـم همکـاری خـوبی        . گذارم  دهم و تمام اطالعاتم را در اختیارتان می         انجام می 
  .او سراکیپ بود و چند تیم عملیاتی زیردست داشت که همه لو رفتند. کرد

شـد تاجـایی کـه ممکـن بـود متهمـین              ری در کمیته سـعی مـی      به توصیه آقای مطه   
بانصیحت و ارشاد به حرف درآیند در نتیجه آنهایی کـه در تـرور و عملیـات مـسلحانه                   

  .شد شان مختومه می کردند و در همان کمیته پرونده دست نداشتند همکاری می
دیـوار از او  زدیـم و نـه رو بـه     بنـد مـی   ما بنابر تعالیم آقای مطهری نه به متهم چشم       

  .کردیم چشم بودیم و خیلی راحت برخورد می در کردیم، چشم بازجویی می
. اهللا ملکی را دستگیر کرده به کمیته آورده بودنـد    نام ذبیح    یکی از عناصر گروهکی به    

ها از رفتار او عصبانی شـد         ها داشت، چنان که یکی از بچه        او برخورد خیلی بدی با بچه     
و نواخت، آقای مطهری با آن همکارمان برخـورد کـرد کـه             وسیلی محکمی به صورت ا    

  .بعد خودش نشست و با ملکی صحبت کرد!  چرا چنین برخورد و رفتاری کردی؟
خبـر دادنـد کـه مـردم گـزارش          ) شمـشیری (راه آذری     روزی هم از کمیته محل سه     

لط گوید که خیلی هـم مـس         می البالغه  نهجاند آقایی در مسجد محل، تفسیر قرآن و           کرده
آید، وضـع ظـاهرش هـم         هایش جور خاصی است، مشکوک به نظر می         است، اما تفسیر  

دوستان رفتند و این آقا را از مسجد برای تحقیق و بررسی بیشتر بـه               . شک برانگیز است  
  . کمیته مرکز آوردند

های رده بـاالی      این هاشمیان است، از بچه    : آقای مطهری تا او را دید شناخت، گفت       
آدم .  تغییر ایدئولوژی داده مارکسیـست شـده بـود         54ن بود که در سال      سازمان مجاهدی 

. سیزده سال زندگی مخفی داشت و فراری بود اما به تور ساواک نیفتاده بود             . عجیبی بود 
هم من بـا او  ) یک هفته ـ ده روز شاید بیشتر (یک مدت آقای سعادت و مدت بیشتری 

 البالغـه  نهجار به او گفتم تو که اصالً     یک ب . نتیجه بود   صبح تا شب صحبت کردیم که بی      
من روزی بابت : گویی؟ گفت ای و تفسیرش را برای مردم می را قبول نداری چطور رفته  

ام رفتم به مسجد، دیدم در مسجد مردم جمع هستند و روحانی مـسجد              )ارزاق(دفترچه  
، گفت، گوش کردم دیدم تمام صحبتها و تفـسیرش ، غلـط اسـت               برای ایشان تفسیر می   

 را هم خوب    البالغه  نهجام خیلی خوب است، قرآن و         من عربی . خواند  حتی غلط هم می   
دانم ، لذا دلم برای این مردم سوخت و رفتم برای آنها تفسیر گفتم، و دیگر آنها مـرا                     می

  . ام توانید از تک تک آنها بپرسید که من حرفی علیه اسالم نزده حاال شما می. رها نکردند
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آوردند، و فکـر      مانی که درگیر جنگ بودیم و گروه گروه شهدا را می          در آن شرایط ز   
خوانـد، رفـتم      و روح ما ازاین قضایا ناراحت بود، روزی دیدم که این آقا دارد آواز مـی               

دیگـر دلـم    : ای؟ گفت   خوانی و بند را روی سرت گرفته        سراغش و پرسیدم چرا آواز می     
ما . ها آنجا هیئتی داشتند     زخانه نشستیم، بچه  بعد با او بلند شده رفتیم در نما       . گرفته است 

 بعـد از نیمـه   5/2آن شب حدود دو ـ سه ساعتی با هم صحبت کردیم و ساعت حدود  
 من به این نتیجـه       شب بود که او برگشت به من گفت که آقا من خواهشی از شما دارم،              

کـا بـوده اسـت      اش هدر رفته و به نفع امری        ام همه   ام که تمام این سی سال مبارزه        رسیده
حاال من از شما خواهش دارم که مرا بفرستید بـه جبهـه،             . وقدمی برای مردم نبوده است    

توانید زنجیری به پایم ببندید و یک میدان مینی           می. اگر مطمئن هم نیستید که فرار نکنم      
نشانم بدهید، تا بتوانم برای رزمندگان معبری باز کنم، دیگر عمری از من بـاقی نمانـده،                 

رید حداقل در این آخر عمری کاری کنم که به لحاظ وجدانی راحـت باشـم، بعـد                  بگذا
خواهم بگویم که اگـر نگـویم شـاید           حرفی می : بعد گفت . گریه کرد، من هم متأثر شدم     

ای در قزوین دارم کـه حـدود هفتـاد     خانه. سی سال بعد از مرگم هم کسی متوجه نشود     
. دانم کـه کـار کـردم     ندارد فقط خودم می   کس خبر     ام و هیچ    اسلحه در آن جاسازی کرده    

گـویی؟   گفتم چرا اآلن شـما ایـن مطلـب را مـی      . محال است کسی آنها را آنجا پیدا کند       
خواهم کمی از اشتباهاتم را       ام، و با این کار می       ام اشتباه کرده    من در راهی که رفته    : گفت

فکر بودم کـه احتمـاالً   کردم به این  ها را جاسازی می   جبران کنم، آن موقع که این اسلحه      
. هـا احتیـاج خـواهیم داشـت       ما رویاروی این انقالب خواهیم ایستاد و بـه ایـن اسـلحه            

زیـر زمـین خانـه      : ای؟ گفـت    ها را مخفی کرده     حاال در کجای خانه این اسلحه     : پرسیدم
هـا را درون آن جاسـازی         ستونهایی دارد که من تیرآهنهای آن را سوراخ کرده و اسـلحه           

ام، بعـد روی سـتونها را         ای روی سوراخ گذاشته و آن را جـوش داده           د صفحه ام بع   کرده
  . شما باید این گچها را بریزید. ام گچ گرفته

  .با آدرسی که او داده  بود رفتیم و همه سالحها را به دست آوردیم
او آدم بـسیار باهوشـی اسـت طـوری کـه            : گفـت   آقای مطهری در مورد این آدم می      

  .انسته بود او را دستگیر بکند ساواک در گذشته نتو
یکی از خاطرات مهم در دوره تصدی بازپرسی آقـای مطهـری در کمیتـه، عملیـات                 

سـرنخ  .  بـود  مجاهـدین  از سـران     21دستگیری و هالکت موسی خیابانی و اشرف ربیعی       
از دسـتگیری و    . آمـده بـود     قضیه از دستگیری یکی از کادرهای باالی سازمان به دسـت          

در زندان روی این عنصر کار و او نیز حاضـر بـه             . ن خبری نداشتیم  شرایط جدید سازما  
هـای    ای در یکـی از خانـه        این فرد در اعترافاتش، خبر تشکیل جلسه      . همکاری شده بود  

آن خانه شناسایی شد؛ وضعیت خاصـی       . داده بود ) زعفرانیه(تیمی در شمال شهر تهران      
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اش به سـمت بیـرون         آشپزخانه داشت، ساختمانی که پشت آن زمین بایری بود و پنجره         
  . بود

محل مـورد   . های دادستانی پیوست    برای حمله به آنجا تیمی از اعضای کمیته به نیرو         
نظر محاصره شد، ابتدا مشخص نبود که در این جلسه چه کسانی حضور دارند؟  اشرف     
ربیعی همسر مسعود رجوی یکی از آنها بود که در آشپزخانه تیری به قلبش خـورده بـه           

. موسی خیابانی هم در پارکینگ پشت ساختمان قبل از فرار کشته شـد            . شت افتاده بود  پ
گفتنـد   برخی هم مـی . برخی گفتند که او قبل از سوار شدن به ماشین درگیر و کشته شد         

ایـن ماشـین از آن دسـت        (که او سـوار ماشـین ضـد گلولـه شـده قـصد فـرار داشـت                   
 با زد وبند از وزارت کـشور گرفتـه          60 خودروهایی است که منافقین قبل از سی خرداد       

ای از میـان اتـصال        شود، گلولـه    هایی که به سوی خودرو روانه می        در میان گلوله  ) بودند
  . گیرد کند ودردم جانش را می کاپوت با بدنه رد شده به او اصابت می

شد    می  احتماالً روایت دوم صحیح تر است، چرا که اگر او در خارج از ماشین کشته              
بود، بلکه تنها جای یک گلوله که از گـردنش بـه              د جای رگبار گلوله در جسد او می       بای

  .شد سر رفته بود، دیده می
هـوش     و بی   از آنجا که موسی دارای یک بدل بود و اتفاقاً بدلش در درگیری زخمی             

ایـم،    که ما موسـی را زنـده دسـتگیر کـرده          : شده بود، با آقا عزت تماس گرفتند و گفتند        
. گوید نه این موسی نیـست        می رود عزت به آنجا می   . ت و در بیمارستان است    زخمی اس 

نه ایـن موسـی     : گفتند  حاال همه هم مثل آقای هادی غفاری آنجا جمع شده بودند و می            
هـا را نـشان       خواهد کـه جنـازه      بعد او می  . گوید نه این موسی نیست      است، اما عزت می   

ای را    آقـا عـزت جنـازه     . ا کنار هم گذاشته بودند    ها ر   جنازه. برند  دهند، او را به حیاط می     
پرسد تو از کجا مطمئن هستی؟        آقای الجوردی می  . گوید این موسی است     نشان داده می  

دهـد و     کشد وجای بریدگی بـه شـکل  هـالل را نـشان مـی                عزت چانه جسد را باال می     
  .گوید این نشانش است می

حوه برخورد با مجاهدین چنـین       دیدگاه عزت شاهی را در باره ن       22احمدعلی برهانی 
  :بیان کرد

سـران  : گفـت   عزت شاهی بعد از پیروزی انقالب در خصوص جریان مجاهدین می          
رونـد اعتقـاد بـاطنی        ایشان گذشته است و در اصل به راهی که می           سازمان را که سنی از    

از اشـان کنـیم، آنهـا         ندارند،باید بگیریم و به لحاظ فکری، استراتژیکی و عقیدتی تخلیـه          
برای فریب و جذب جوانان اسـتفاده       ] از سران اولیه سازمان   [ها    نژاد  قداست امثال حنیف  

برند و  کنند و اگر ما اینها را بگیریم چون اعتقاد صد درصد به راهشان ندارند زود می            می
  .گردند کنند و جوانان هم به راه حقیقی و راستین باز می مصاحبه می



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 626

دین، تعداد زیادی از سازمان بریدند، چرا کـه از          پس از وقوع حرکت مسلحانه مجاه     
طرف باید دیوانه باشد که فکر کند آن دنیایش که جهنم           .  خود بریده بودند    اعتقاد درونی 

  .است حاال این دنیایش را هم جهنم کند
شـناختند کـه سـانت بـه          شخصیت و اعتقاد رهبران سازمان را امثال عزت شاهی می         

  .]تأسفانه از تجربیات اینها استفاده نکردیمو ما م[سانت  با آنها بود 
نظریات آقای عزت شـاهی بـود کـه اگـر مـسئولین نظـام بـه آن توجـه                      ای در     نکته

تـوان بـا    گاهی اشـتباهاتی اسـت کـه مـی      . کردند شاید ما امروز این وضع را نداشتیم         می
ادنـد کـه    میـدان د  ) هـا   گروه(آقایان در ابتدا آمدند به همه       . ن را گرفت  شاروشهایی جلو 

 درجه تغییر وضعیت دادند،     180بعد یکدفعه   ]. تبلیغ نمایند [صحبت کنند و حرف بزنند      
چرا که آن تصمیم اولی مبتنی بر کار کارشناسی نبود، و از نظر کارشناسـی امثـال آقـای                   
شاهی استفاده نکردند و از همین رو کسانی چون شـهید بهـشتی قربـانی شـدند و ایـن                    

به نظر مـن اگـر مـا پیـشنهادات و     . گردد ازمان مجاهدین برنمی  اش به تندرویهای س     همه
محـروم  ) امثـال شـهید بهـشتی     (بستیم از این نعمات       روشهای عزت شاهی را به کار می      

  .شدیم نمی
مـن از او و مـنش او        . من بعد از آزادی از زندان با او تماس گرفتـه سـراغش رفـتم              

فکـری و آدم سـالمی اسـت     شعزت در عین اینکه در اوج خـو    . درسهای بزرگی گرفتم  
 …خواهـد   کند، میزی نمی    در هیچ جایی خودش را مطرح نمی      . کمترین ادعا را هم دارد    

اگر ما تک و تنها در خیابـان راه بـرویم عـزتش             : گفت  در همان سالهای اول انقالب می     
او بـه   …بیشتر از این است که آویزان کسی باشیم و بگویند فالنی معـاون فالنـی اسـت                

در زندان هم که بود من او را فـرد          . است  ی کلمه هوای نفس را در خود کشته       معنی واقع 
  .دیدم خبره و با دقت نظر می

  
  مدیریت در کمیته: پیوست دهم

او . دانـست    از جمله کسانی است که عزت شاهی را مدیری الیق مـی            احمد سعادت 
چ چیـز   طلب و متملق، جز به پست و مقـام، بـه هـی              ای فرصت   در آن شرایط عده   : گفت

امـا کـسی مثـل آقـای        . کردند، اسـم و رسـم برایـشان خیلـی مهـم بـود               دیگر فکر نمی  
. کردند، صادقانه در این راه بودنـد  و چهار ـ پنج نفری که برایش کار می ) شاهی(مطهری

اش شدیم و از صـمیم قلـب بـا او کـار      شیفته. ما از اول که او جلساتی برای ما گذاشت     
  .شیله و پیله بود ی صادق دیدیم، خیلی بیکه او را آدم کردیم، چرا می
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کنـد بعـد درنـگ کـردیم و       در آن زمان متوجه نبودیم که کمیته چه کار بزرگـی مـی            
کند، مادر انقالب و به معنی واقعـی          دیدیم که تمام تشکیالت مملکت را کمیته اداره می        

، حل اختالفهـای    از توزیع نفت، ارزاق و کوپن گرفته تا برقراری امنیت         . ابیها بود   کلمه ام 
  .داشتی گیر و مجری بودند، بدون هیچ چشم های کمیته پی را بچه.…خانوادگی و

او تمام مسئولیتها و زحمتهـا را کـشید   . ظلم شد) شاهی(در این میان در حق حاجی     
کردنـد و   هایی بودند که صادقانه و بدون توقع خـدمت مـی   بچه. اما با او بد برخورد شد  

  .داد تا ده تومان خرجی میحاجی روزی پنج تومان 
» بانـد آقـای مطهـری     « با آمدن تشکیالت و مدیریت جدید ما متهم بودیم کـه جـزء            

گوینـد، مـن در شـرایط         طور می   به ما این  : روزی حاجی ما را جمع کرد و گفت       . هستیم
توانم کار کنم، اما شما به من نگاه نکنید، کار خودتان را بکنید، خط خـود را                   جدید نمی 

ها دودل بودند که برگردند بـر سـر           بچه. کند  دا کنید، شرایط من با شما فرق می       از من ج  
ها برگـشت تـا آنهـا         وقتی این وضع پیش آمد حاجی هم به خاطر بچه         . کارهایشان یا نه  

  .بروند سر کارهایشان مستقر شوند
قبل از آمدن آقای فالحیان با او در دادستانی مالقاتی داشتیم، حاجی به این مالقـات                

بروید برآورد کنیـد و ببینیـد کـه آیـا او بـه درد کمیتـه                 : نیامد اما به من و میرباذل گفت      
ما رفتیم و در مالقات دریافتیم که این آقا اصالً دیدگاهش به درد کمیتـه               . خورد یا نه    می
های خود کمیته که واقعـاً دلـسوز باشـد،            خواهد از بچه    خورد، کمیته یک نفر را می       نمی
کـه او    نقاط قوت و ضعف و پستی و بلندیهای کمیته را بداند، در حالی             سوخته باشد،   دل

فقط دورنمایی از کمیته داشت، بعد هم که آمـد بـا خـودش شـصت نفـر نیـرو آورد و                      
یکی به آنها داد، حاجی را هم گذاشت زیر نظر آقای اصـفهانی               مسئولیت قسمتها را یکی   

  .کارکند
به شد که ببین من که هستم که فالنی زیـر           بعد از مدتی امر برای آقای اصفهانی مشت       

ای   حاال با این آدم با این عظمت چـه برخـوردی شـد؟ روزی در جلـسه                . نظر من است  
داند کـه حـاجی بـا آن          اصفهانی به حاجی گفت که شما رئیس دفتر من هستید، خدا می           

شخصیت آرام، چقدر از این حرف ناراحت شد، بعد پرخاش کرد و گفـت کـه مورچـه         
بینـی مـن اینجـا     ها نیستی، اگـر مـی   تو در این قد و قواره ! اش چه باشد    پاچه   کله چیه که 

من تو را بـه شـاگردی هـم قبـول نـدارم، حـاال صـبح                 . هاست  هستم فقط به خاطر بچه    
بعد از  . دهم امر برایت مشتبه نشود      کنم و کارهای دفتر را انجام می        آیم،میز را تمیز می     می

  . این جریان دیگر حاجی نیامد
بـه  . نگـر اسـت   این آدم شخصیت چند بعدی دارد، از نظر اقتصادی قانع است، آینده          

کنند، و در زندگی برای خـودش برنامـه دارد، بـدون برنامـه کـار                  مسائل عمیق نگاه می   
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او طـرد نـشد،     . وقتی از کمیته رفت دیگر به هیچ پستی و کار دولتی بازنگشت           . کند  نمی
ود اهل بریز و بپاش نبود و از افراد مسرف هم           جاذبه حاجی خیلی قوی ب    . خودش رفت 

  .آمد بدش می
کنـی بودنـد، مـا حتـی          کنی و باقری     در دوره مدیریتی حاجی که زمان آقای مهدوی       

در زمان این دو بزرگوار، بودجه کمیته یازده میلیارد تومان بـود کـه   . مازاد بودجه داشتیم  
اما در مدیریت جدید بودجـه بـه        . خرج شده بود   ماهۀ اول سال     6تا  فقط سه میلیاردش    

 دادند،  …چهل میلیارد تومان رسید، به دولت پیشنهاد ایجاد یگان دریایی، یگان هوایی و            
یک سری ماشین بنز گرفتند     . پول گرفتند و درست هم کردند اما آخرش به جایی نرسید          

   …ها که بردند زدند به درخت و دادند دست بچه
  )14/9/1383مصاحبه با احمد سعادت، (
  

 نیز چنین به تحلیل مدیریت در کمیتـه انقـالب اسـالمی             ،23سیدکمال الدین میر باذل   
  :نشست

در قسمت ) شاهی(وقتی بنده به کمیته انقالب اسالمی پیوستم زیر نظر آقای مطهری 
شد   آن زمان کارها به صورت رئیس و مرئوسی انجام نمی         . بازپرسی مشغول به کار شدم    
آمـد انجـام      رفت و هر کس هر کاری کـه از دسـتش برمـی              بلکه کارها گروهی پیش می    

  .داد می
داد، کـسی بـه نـام         در مجموعه کمیته، هر کسی کار خودش را خـودش انجـام مـی             

خوابیدند و شـب و       ها شب را آنجا می       نداشتیم، چون بیشتر بچه    …خدماتی، مستخدم و  
د روی زمـین  گذاشـتن  گذشت، کار خودشان و کـار کمیتـه را نمـی          روزشان در کمیته می   

 هر روز نوبت یکی بود که میز  …برای نظافت روزانه و محیط کار و دفتر و میز و          . بماند
.  و برای آن فرقی بین هـیچ کـس نبـود           …را تمیز کند، زمین را تی بکشد، جارو بزند و         

کـرد، میـز تمیـز     رسید، او هم همـه ایـن کارهـا را مـی           نوبت به آقای مطهری هم که می      
  …زد و  میکرد، زمین جارو می

کنـی ایجـاد      وقتی اختالفاتی برسازمان و تشکیالت بین آقای مطهری و آقای مهدوی          
شد، من و آقای سعادت مأمور شدیم که نظرهای مجموعه را منتقل کنیم، لذا ما نظرهای                
آقای مطهری را گرفته و به صورت طرحهـای اجرایـی و پیـشنهادی مکتـوب کـرده بـه        

حتی در آخرین جلسه خـاطرم هـست   . شد تقبالی از آن نمیدادیم ولی اس    آقایان ارائه می  
جانـشین آقـای    (کنـی     که وقتی طـرح سـازمان انتظـامی اطالعـاتی را بـه آقـای بـاقری                

آقـای میـر بـاذل اگـر        : ارائه کردیم، وی گفت   ) کنی و مسئول امور اجرایی کمیته       مهدوی
د بروید به پاکـستان،  خواهید از این کارها بکنید، اینجا جای شما نیست، شما بای           شما می 
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خواستند وضع کمیته بـه صـورت هیئتـی اداره            آنها می . در کمیته جای این کارها نیست     
لذا آقای مطهری کنار کشید تا اینکه در این میان آقای ناطق نوری شد وزیر کشور                . شود

اش بـا کمیتـه ادامـه دهـد، امـا بـا پـذیرش                 و از آقای مطهری خواست که به همکـاری        
. ته انقالب اسالمی توسط آقای فالحیان مـشکالتی دیگـر بـه وجـود آمـد         مسئولیت کمی 

گرچه آقای مطهری به درخواست آقای ناطق برای کمک به آقای فالحیان قول مـساعد               
داد ولی بعد از مدتی سلوک ومنش آقای مطهری با روش آقای فالحیان جـور در نیامـد      

ضرورتی نـدارد کـه مـا بـا شـما           آقا با این وضع وبا این شکل        : لذا خیلی دوستانه گفت   
ها خواست که در کمیته بمانند و شرایط کار را بـرای مـدیریت                همکاری کنیم اما از بچه    

  .جدید فراهم نمایند
کردند کـه او هیئتـی اداره         مدیریت آقای مطهری سلسله مراتبی نبود، برخی انتقاد می        

 پرسـنل، کارهـا را بـر    کند، اما به نظر من او ضمن ایجاد روابط عاطفی و نزدیـک بـا             می
اودر . کـرد   کرد و به همان میزان هم حـساب کـشی مـی             اساس توانمندی آنها تقسیم می    

کرد، به عبارتی او شخـصیت مـشورت          ریزیهایش خیلی مشورت می     تصمیمات و برنامه  
ای خشن وخشک است اما در عمل همـواره          پذیری است، گرچه به ظاهر او دارای قیافه       

  .ز و دفاع از نظریاتشان را داشتنداطرافیانش اجازه ابرا
در زمان مدیریت آقای فالحیان جو کمیته تغییر کـرد، تـشریفات اداری و مـدیریتی                

با آمدن آقای فالحیان    . کشور گرفت     شدت وگسترش یافت، ماشین ضد گلوله از وزارت       
بـه  او ستاد مرکزی را از استان جدا کرد و بـه آن جن            . تغییر ساختاری در کمیته ایجاد شد     

  .اداره کل عملیات در ستاد معاونت و در استان تشکیل شد. نظارتی و هدایتی داد
در مقطعی که تغییر و تحول صورت گرفت، آقای اصفهانی عالقه داشـت کـه آقـای           

نشـست و     رفـت در داخـل دفتـر مـی          آقای مطهری می  . مطهری بماند و به او کمک کند      
تی چنین تعبیر شد کـه اصـفهانی رئـیس          بعد از مد  .داد  اش را انجام می     کارهای همیشگی 

هـا    ایشان است و این اشتباه بود، چرا که آقای مطهری فقـط بـه خـاطر آن مانـدتا بچـه                    
احساس خأل نکنند، و چون از آنها خواسته بود که با مدیریت جدید بمانند و کار کننـد،    

فهانی وقتی او دیـد امـر بـرای آقـای اصـ           . خودش هم ماند تا آنها احساس تنهایی نکنند       
رغم پیشنهاداتی که به او شـد دیگـر حاضـر             مشتبه شده است، از آنجا آمد بیرون و علی        

  .نشد که به سیستم دولتی برگردد
  

  خصلتهای عزت : پیوست یازدهم
 کسی که سالها با عزت شاهی کار کرده است از خـصلتهای             الدین میر باذل    سیدکمال
داد خارج از اصـول انـسانی    ه نمیبه نیروهایش اجاز  ) شاهی(آقای مطهری   : شاهی گفت 
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گنـاهی مـورد آزار و اذیـت قـرار      با مجرم برخورد کنند، او پرهیز داشت از اینکه آدم بی  
بگیرد، با کسانی که جرمشان قطعی بود و اطالعات آنها مستقیم با امنیت کـشور مـرتبط                 

  .کرد بود با روشهای خاص و تجربیات خود، آنها را تخلیه اطالعاتی می
کننـدگان    شد که آقای مطهری با توصیه       هایی می   ی موارد برای متهمین توصیه    در برخ 
به عنوان مثال خانمی، فـساد اخالقـی داشـت و شـبکۀ فـسادی بـه راه            . کرد  برخورد می 

هـا نبـودیم      ما خود به دنبال این پرونـده      . ای را با مشکل مواجه کرده بود        انداخته و محله  
ها برود ممکن است خودش هـم در          ال این پرونده  کردیم کسی که به دنب      چرا که فکر می   

. معضلی بود بـرای سـاکنین آن محلـه        . شد رها کرد    آخر مبتال شود، اما این مورد را نمی       
هـای او نـزد آقـای     واسـطه . متأسفانه در این میان پای یـک روحـانی نیـز در میـان بـود      

 مطهری به من گفت     آقای باقری کسی را پی پرونده فرستاد، آقای       . کنی آمده بودند    باقری
گـویم، کـه      شـوم و حـرف تنـدی مـی          که اگر من به دفتر آقای باقری بروم عصبانی مـی          

  .شود بهتر است تو بروی و توضیح بدهی موجب ناراحتی بعضیها می
انـد، از حـاج آقـا بـاقری           من وقتی داخل دفتر شدم دیدم کـه دو نفـر آنجـا نشـسته              

قتی که آمد پرونـده آن خـانم را بـه دسـتش             خواستم که چنددقیقه به اتاق دیگر بیاید، و       
وقتی پرونده را باز کرد و دید قضیه از چه قرار اسـت او بـا خوانـدن ایـن مـسئله               . دادم

خیلی برافروخته و عصبانی شد، با شتاب و عتاب وارد دفترش شد و اجازه نداد که آنها                 
 دنبـال آزادی  کشید که شما خجالت نمی: حرف بزنند و خطاب به آن دو نفر فریاد کشید    

: ای آمده بودند که در آن تعاریف ناصوابی چون          آنها هم با توصیه   . اید  چنین فاسدی آمده  
آورده بودنـد کـه هـیچ کـدام         ... علیامخدره، زن محجوبه، ازخاندان جلیـل روحانیـت و        

  . به هر جهت حاج آقا باقری آن دو را با تندی از دفترش بیرون کرد.واقعیت نداشت
های نظارتی آمدنـد کـه        مدتی بعد دو نفر دیگر از طریق نهاد       .  نبودند بردار  آنها دست 

آقای مطهری اصل و واقعیت مسئله را برای آنها گفت، تـا اینکـه بـار دیگـر دو نفـر از                      
. طرف همان روحانی پی آن خانم آمدند، آقای مطهری بـا آنهـا در راهـرو مواجـه شـد                   

یـک بـار دیگـر      .دانیم  ا با ساواک  می    بروید به فالنی بگویید ما سابقه همکاریش ر       : گفت
آنهـا هـم    . اندازم  اگر شما را اینجا بفرستد هم او و هم شما را دستگیر کرده به زندان می               

رفته نامه بسیار تندی با القاب بسیار بدی نسبت به آقـای مطهـری تهیـه کردنـد، آقـای                    
  .دانست که قضیه از چه قرار است و به آن ترتیب اثری نداد کنی می مهدوی

کـرد، بـرای      آقای مطهری در صحبتهایش مالحظه شخصیت سیاسی اشخاص را نمی         
ایـن خـصوصیت او     . کـرد   کردو کار خراب کسی را الپوشانی نمـی         کسی ماله کشی نمی   

 تحـسین    اش شد، گرچه من همواره او را به خاطر همین ویژگی            نشینی  عامل اصلی خانه  
  .ام کرده
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کـردیم، متأسـفانه در ارتبـاط بـا          م وظیفه می  در دورانی که ما در بخش بازپرسی انجا       
شـد،   نفوذ بویژه تیپ بازاری و روحـانی مـرتبط مـی    هایی که به نوعی با افراد ذی   پرونده

او از این کار بدش     . کرد  آمد، اما آقای مطهری مقاومت می       خیلی اعمال نظر و توصیه می     
ن رفتـار و خـصلت آقـای        و ای . رفت  ای نمی   کرد، زیر بار هیچ توصیه      آمد و مقابله می     می

  .العین است مطهری برای من عبرت بزرگی بود که همواره برایم نصب
باید بگویم آقای مطهری واقعاً مردی بسیار دوست داشتنی است، بسیار آدم متکی به              
نفس است، خیلی صراحت لهجه دارد، دنبال مـسائل دنیـایی نیـست، اگـر هـم چیـزی                   

که دارد، فقط در حد معیشت خانواده و تعهـد بـه            برایش مهیا شده مثل آن خانه قدیمی        
خواسـت،    که اگر ایشان امکانات و رفاه بـسیاری مـی           در حالی . زن و بچه است نه بیشتر     

لذا او به شدت از افـرادی کـه در اطـراف او بـه سـبب                 . توانست برایش فراهم شود     می
 دارم که کسی را به یاد. آمد مسائل دنیایی جمع شده و دنبال کسب امتیاز بودند بدش می        

برای خدمت در کمیته معرفی کرده بود،بعد از شش ماه آقای مطهری گفت این آقا را رد      
اش دنبال این است که زمینی بگیـرد،          به خاطر اینکه همه   :گفت  ! چرا؟: گفتیم. کنید برود 

های قانع و  هایی که دور و بر او بودند بچه     لذا بچه  …امتیازی کسب کند، فرشی بگیرد و     
  . ودل سیر بودندچشم

شناخت، ظرف چند جلسه نشست و برخاست برخی          اگر کسی آقای مطهری را نمی     
آورد، یکی از این خصوصیات خاکی بـودن، تواضـع           خصوصیات بارز او را به دست می      

  .وخون گرمی ایشان در برخورد با افراد بود
ــا و    ــای مطهــری اراده محکــم وی در انجــام کاره ــارز آق از دیگــر خــصوصیات ب

او وقتی از زندان بیرون آمده بود به علت تألمات روحـی و فـشارهایی               .صمیماتش بود ت
کشید، آن اوایل که ما نزدش بودیم شاید روزی سه            که تحمل کرده بود خیلی سیگار می      

کرد، اما یک روز کـه در دفتـر کـار             کشید، سیگار را با سیگار روشن می        پاکت سیگار می  
مـا جـا    ! ام  تـرک کـرده   : سـیگار تعـارف کـرد، گفـت       وی بودیم یکی از دوستان به وی        

پرسـیدم چـرا؟    ! بلـه : گفـت ! شود؟  مگر می : گفتیم. ام کنار   واقعاً گذاشته : گفت! خوردیم
دیروز که آمدم اداره، حین کار دست کردم توی جیبم تا سـیگار در آورده بکـشم                 : گفت

: خه کـردم و گفـتم  ها آمد، انگشتانم را دوشا بعد یکی از بچه   . که دیدم پاکت خالی است    
او دست کرد در این جیب در آن جیب، خبری نبود           ! اگر سیگار داری یک نخ به من بده       

گشت، یک مرتبه فکر کردم که یعنـی چـه، ایـن     طور که او داشت دنبال سیگار می     همین
» ایـن دوشـاخه  «این چه نفس زبونی است که باید برای یک نخ سیگار       !چه کاری است؟  

را جلو هر کس بگیـری، لـذا همـان جـا     ) رکت و وضع انگشتان در حال نشان دادن ح    (
تصمیم گرفتم که دیگر سیگار را ترک کنم و در خانه هم پاکت سیگارم را مچالـه کـردم    
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و واقعاً هم تا این اواخری که ما با او ارتباط داشتیم دیگر ندیـدیم کـه او                 .و انداختم دور  
  .سیگار بکشد، مگر تفننی آن هم در حد چند پک

روست که او در اعتقادات و نظرش نیز محکم و راسخ است، اگر کـسی او را                    این از
داند که در این چهار دهه گذشته در اعتقادات سیاسی و مذهبی              از دهه چهل بشناسد می    

ایـن  .  وجود ندارد، هر چه هست در جهت تعالی و رشد است            ای  وی تغییر واپسگرایانه  
 هیبتی است که قبل از انقالب داشت، مثالً آن موقـع            قیافه و هیبتی که او اآلن دارد همان       

  .طور است کرد اآلن هم همان ریشش را بلند نمی
سخت کوشی از دیگر خصوصیات آقای مطهری است، مـن ندیـدم کـه او از انجـام          

شد شب و روزش را بـرای انجـام آن کـار            اگر کاری به او واگذار می     . کاری خسته شود  
شد و در برابـر کـار          برای نیروهایش نیز ارزش قایل می      او. شد  گذاشت و خسته نمی     می

  .کرد پذیر بود و حمایتشان می آنها مسئولیت
  )30/9/1383الدین میرباذل،  مصاحبه با سیدکمال(
  

ای به برخی خصایل رفتاری و بیـنش عـزت چنـین              احمدعلی برهانی با بیان خاطره    
  : اشاره دارد

شان   خدمت شور بود، من دو ـ سه جلسه رفسنجانی وزیر ک هنگامی که آقای هاشمی«
چند موضوع بین ما مطرح بود از جمله راجع به مسائل اطالعاتی کشور کـه آن                . رسیدم

در . شد این انقالب و این کشور به یک سیستم اطالعاتی احتیـاج دارد              زمان احساس می  
 درست شده بـود و آهـسته آهـسته در حـال        ] شکسته و بسته  [سپاه یک واحد اطالعاتی     

  . گیری بود شکل
آقای هاشمی  . من از عزت شاهی برای قرار گرفتن در چنین مسئولیتی صحبت کردم           

اعتقاد من همـین اسـت، اگـر ایـن          :  کار برد و گفت     ای راجع به وی به      رفسنجانی جمله 
انقالب ما برای همیشه بخواهد سالم بماند و به چالش کشیده نشود، مـا بایـد عـزت را                   

 که زنده است به سمت مسئولیت اطالعـات و امنیـت کـشورمان              برای همیشه تا موقعی   
مسائل امنیتی را چگونه    . ها برخورد کنیم    بگماریم، او خط و ربط دهد که چطور با گروه         

رسـد و ایـن از حـسنهای       حفظ کنیم اگر ایشان باشد، کمترین آسیب به این انقالب مـی           
حـق  ] زعـم خـود   [  را بـه     اوست، اما وی یک بدی هم دارد و آن اینکه او اگـر مطلبـی              

و به نفـع انقـالب اسـت،    ) که به اصطالح باید کار این جوری انجام شود        (تشخیص داد   
و به قـول    (دهد    را انجام می  ] تشخیص خود [کند، همان     دیگر حرف کسی را گوش نمی     

  ).کند امروزیها سازشکاری نمی
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ز انقـالب    سـال پـس ا     25ای در کمیته دیگر از وجـود ایـشان در ایـن               لذا جز دوره  
رفت سراغ چنین فردی، مسئولین انقـالب بایـد           در واقع انقالب باید می    . استفاده نکردند 

ای نیست که برود جایی بگوید که         وضع و اخالق او به گونه     . کردند  از ایشان استفاده می   
های مادی، شهرت طلبی،      به نظر من در وجود این آدم انگیزه       . از وجود من استفاده کنید    

  ». مرده است...و کسب ریاست
  )1383مصاحبه با احمد علی برهانی، (

  
  :نوشتها یپ
کـه ارتباطـات گـسترده و       . گذاران مدرسـه رفـاه اسـت        مهدی غیوران همسر طاهره سجادی، از بنیان      ـ  1

 بـه اتهـام مـشارکت در تـرور          1354این زوج در    . ان اولیه سازمان مجاهدین خلق داشت     عمیقی با رهبر  
   .غیوران به سختی شکنجه و مدتی از ناحیه کمر فلج گردید. پور دستگیر شدند سرتیپ زندی

   .کند  بعدازظهر ذکر می6شاهی زمان این واقعه را حدود ساعت  آقای عزتـ 2
  : در پروندۀ ساواک نوشته شده استـ 3
 دانشجوی سال دوم عمـومی دانـشکده فنـی بـود و توسـط               1349حمید اخوت فرزند حسن، در سال       «

 به همراه   22/2/49مصطفی نژاد ستاری به احمد کروبی معرفی شد و در جریان توزیع اعالمیه در تاریخ                
 دارای او کـه .  برگ اعالمیه دستگیر و به نه ماه حبس تأدیبی محکـوم گردیـد   4000کروبی به اتهام حمل   

 به اتهـام    16/3/51اخوت در   . تمایالت کمونیستی بود، جزوه مانیفیست کمونیست را به نژاد ستاری داد          
شرکت در تظاهرات دانشجویی در محل خوابگاه و پرتاب سنگ به اسکورت ریاست جمهوری امریکـا                

 عضو  1354 در سال    برادر وی به نام سعید اخوت     .  دستگیر و به مدت دو ماه در زندان به سر برد            مجدداً
  ».متواری گروه چریکهای فدایی خلق معرفی شده است

   )1377،116، شهید سید اسداهللا الجوری(
 در تهران به دنیا آمـد و بـه دلیـل فقـر اقتـصادی خـانواده از دوران                    1329 به سال    یـ حسین جوانبخت  4

لـی و توسـط مجیـد       او از طریق شرکت در هیئتهای مـذهبی مح        . تحصیل و جوانی به کارگری پرداخت     
بـه فعالیـت سیاسـی و تبلیغـی     » اهللا حـزب «معینی در مدرسه، جذب گروهی از جوانان شد که تحت نام        

 طبق برنامـه و     1351او در سال    . فعالیتهای سیاسی حسین در مسجد شیخ علی متمرکز بود        . پرداختند  می
تبلیغـی در مـاه محـرم بـه         برای انجام کارهـای     ) رهبر معنوی فعلی فرقه رجوی    (ای    توصیه جالل گنجه  

وی توسـط   . رانی پرداخـت    رشت و روستاهای اطراف آن رفت و در یکی از مساجد چند شبی به سخن              
ای به ساواک معرفـی و اخبـار فعالیتهـایش گـزارش شـد کـه پـس از آن دسـتگیر و بعـد از               فردی توده 

سختی شکنجه شـد طـوری      وی در آنجا به     . بازجویی در رشت به تهران و به زندان قزل قلعه منتقل شد           
  . ها همچنان در جسم و جانش باقی است که لطمات جدی روحی و عصبی ناشی از آن شکنجه

 از زندان آزاد شد و برای تحصیل علوم دینـی بـه قـم رفـت و در مدرسـه علمیـه            1353او در سال    
در تظاهراتی بـه  او در این مدرسه به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داد و          . آموزی پرداخت   حجتیه به درس  

 دستگیر و پس از سـه روز بازداشـت بـه کمیتـه مـشترک      1354 خرداد در سال 15مناسبت سالگرد قیام    
وی در دادگاه به بیست سال زندان محکوم شد و در           . و به شدت شکنجه شد      ضدخرابکاری انتقال یافت،  

از دوران بازداشـت و     هـای ناشـی       او بـه دلیـل شـکنجه      . هنگامه پیروزی انقالب از زندان رهایی یافـت       
 در مکانها و محلهای شـلوغ مثـل تهـران            محکومیت، پس از پیروزی انقالب قادر به ادامه کار و فعالیت          

  . او اکنون بازنشسته این نهاد است. نبود لذا به فعالیت در بنیاد شهید گلپایگان پرداخت
   )29/9/1383، یمصاحبه با حسین جوانبخت(
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  : جوانبخت گفته استمسجد شیخ علی درباره  جواد منصوری یکی از مدرسین

دست از کارگری کشیده خـود را         رغم فقر مادی،    حسین جوانبخت، طلبه جوان و پر شوری بود که علی         «
 فعالیتهایی را بر ضد رژیم شاه در چند شهر از جمله            1350او از سال    . وقف تحصیل علم و مبارزه نمود     

رانی و تشکل جوانـان بـرای مبـارزه علیـه رژیـم شـاه        خنرشت انجام داد و به تشکیل کالس، جلسه س  
 تصمیم گرفتند یک ایستگاه برق را در شهر رشت منفجر           50مبادرت ورزید و به اتفاق چند نفر در سال          

دهد، در نتیجه کلیه افراد قبل از آغاز عملیات  ظاهراً یک نفر از آنان موضوع را به ساواک اطالع می    . کنند
های چریکی فعال در آن زمان مرتبط اسـت شـکنجه    نبخت با تصور اینکه به گروه    جوا. شوند  دستگیر می 

  . شود می
  ».گردد او تحت شکنجه مجبور به اعتراف به بعضی از فعالیتها و ذکر اسامی افراد مرتبط می

   )115 و 80، خاطرات جواد منصوری(
ای در    مـالً متروکـه   ایـن محـل، مـسجد کوچـک و ع         «:آقای جواد منصوری در خاطراتش گفته است      ـ  5

 مرکز فعالیـت گـروه مؤتلفـه       42و41بود که در سالهای     »مسجد شیخ علی  «ای از بازار تهران به نام         گوشه
رفتنـد و     های جوانی ذکر کـرده اسـت کـه بـه ایـن مـسجد مـی                  او حسین جوانبخت را جزء طلبه     » .بود

اهللا از محمـد      تهای گـروه حـزب    او در ادامه فعالی   . آموختند آموزشهای قرآنی، مطالب سیاسی و حزبی می      
هـا واقـع در        منـزل کبیـری    کـه بـه   کند    اهللا شاهی به عنوان شاگردان کالس عربی یاد می          کچویی و عزت  

  .رفتند می) شهباز سابق( شهریور 17خیابان 
   )91-90 و80-79،  خاطرات جواد منصوری(
 در جلـسات و فعالیتهـای       از سـنین کـودکی    .  در تهران به دنیـا آمـد       1331سیدمسعود حقگو به سال     ـ  6

وی تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ملی شرافت محمدی و تحصیالت متوسـطه             . مذهبی شرکت داشت  
او در سال اول دبیرستان با مهدی رضایی        . گذراند) در رشته طبیعی  (را در دبیرستان اسالمی نصیر و بَدِر        

ـ    آشنایی با مصطفی جوان خـوش . کالس بود   هم  عالقـه بـه   1346سجاد در سـال  دل در هیئـت انـصار ال
های تحصیل در دبیرستان      فعالیتهای سیاسی را در او پدید آورد که موجب جذب وی به سازمان در نیمه              

اولـین  . هـای تیمـی روی آورد   مدت کوتاهی به زنـدگی مخفـی در خانـه        » شریف«او با نام مستعار     . شد
 1350حقگو پس از ضربه شـهریور       .  بود مسئول عملیاتی او علیرضا زمردیان و بعد محمد اکبری آهنگر         

او پـس از    .کـرد   زیست و با کار و کارگری امرار معاش مـی           متواری و مدتها در گوشه و کنار خیابانها می        
او در . اخذ دیپلم در کالسهای شبانه، روانه سربازی شد ودر همـان ابتـدا توسـط سـاواک دسـتگیر شـد          

   . به ده سال زندان محکوم شددادگاه بدوی به حبس ابد ودر دادگاه تجدید نظر
او پـس از تحـصیالت ابتـدایی وارد حـوزه      .  در قم به دنیـا آمـد       1321ـ عبدالمجید معادیخواه به سال      7

او از ده سالگی بـه      . علمیه قم شد و مدت دوازده سال از محضر استادان و علمای آن حوزه استفاده کرد               
از . خوانـد  کـرد و شـبها درس مـی         بافندگی کار مـی   دلیل شرایط بد اقتصادی خانواده روزها در کارخانه         

دو  (1342 خـرداد    15شد و به دلیل فعالیـت در قیـام          ) ره( جذب نهضت امام خمینی      1341اواخر سال   
 به مسافرتهای تبلیغی در نقاط مختلـف        1343از  . دستگیر و مدت کوتاهی را در زندان گذراند       ) روز بعد 

هـا    فکرانش به تکثیر و توزیع اعالمیه        تعدادی از دوستان و هم     ایران رفت و پس از تبعید حضرت امام با        
 1350او از سـال     . کـرد   رانی مـی    پرداخت و در برخی محافل و هیئتهای مذهبی سخن          و جزوات امام می   

 دسـتگیر و چهـار   50لذا در سال . شیفته مبارزه مسلحانه و به تبع آن طرفدار سازمان مجاهدین خلق شد  
 برای مدت سه سال     1351پس از آزادی به مبارزاتش ادامه داد و در اواخر سال            . ردماه در زندان به سر ب     

و مـدت  . به گنبد کاووس تبعید شد اما پس از شش ماه در آنجا دستگیر و به زنـدان تهـران منتقـل شـد            
در مراسـم   . معادیخواه پس از آزادی به فعالیتهایش علیه رژیـم شـاه ادامـه داد             . بیست ماه در زندان ماند    

رانی شدیداللحنی کرد کـه منجـر      اهللا حاج آقا مصطفی خمینی در مسجد اعظم قم سخن           چهلم فوت آیت  
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در زمان دولـت    . او را ابتدا به سیرجان بعد به سلماس سپس به جیرفت تبعید کردند            . به دستگیریش شد  

ی از  بـه همـراه تعـداد   1357 شـهریور  17شریف امامی مخفیانه بـه تهـران بازگـشت، و بعـد از واقعـه           
در . دوستانش در میدان خراسان دستگیر شد و مدت دو ماه را در کمیته مشترک ضد خرابکاری گذرانـد         

. آبان با سپردن التزام برای برگشت به محل تبعید آزاد گردید اما دیگر نه به تبعید و نه بـه زنـدان رفـت                       
نماینـدگی امـام در     : جملـه   دار مسئولیتهای مختلفـی از        معادیخواه پس از پیروزی انقالب اسالمی عهده      

ستاد عمران کردستان، نمایندگی امام در تبلیغات خارج از کشور، نمایندگی مردم تهـران در اولـین دوره                  
در کابینـه شـهید     (مجلس شورای اسالمی، مسئولیت نهضت سوادآموزی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی            

اهللا   ر شـده فرقـان بـه حکـم آیـت          ، بازجوی گروهـک دسـتگی     ) باهنر، مهدوی کنی و میرحسین موسوی     
. بوده اسـت ) پس از استعفا از وزارت ارشاد تاکنون(منتظری، مسئولیت بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران       

 و تـاریخ  البالغـه  نهجاز معادیخواه آثار و تألیفات بسیاری در حوزه معارف اسالمی بویژه در زمینه قرآن،  
شـرح و تفـسیری بـر فرمـان         (حکومـت اسـالمی     و فرهنـگ   خط: از جمله   . اسالم به طبع رسیده است    

شـرح و تفـسیری بـر خطبـه        (خط و فرهنگ رژیمهای استکباری    ،  )به مالک اشتر  ) ع(حضرت امام علی    
 اطـالع   -ده جلـد   (، فرهنگ آفتـاب     )البالغه  نهجترجمه فارسی    (البالغه  خورشید بی غروب نهج   ،  )قاصعه

شـکوه تنهـایی در     ،  )رسانی از مفاهیم قـرآن کـریم        اطالع (پایان  فروغ بی ،  ) نهج البالغه رسانی از مفاهیم    
  ).  جلدی6مجموعه  (تاریخ اسالم ،)نامه ابوذر غفاری زندگی(سکوت ربذه 

 را از یادنامه  گذاری کرده است و فصل معادیخواه همچنین بانک اطالعات تاریخ معاصر ایران را پایه    
  . کند  به مسئولیت خود منتشر می1362سال 

 ،  انـداز ایـران     چـشم ؛  655، شمــ    جمهوری اسالمی ؛  60،  18835 ، شمـ    زن روز ؛  1605، شمـ   طالعاتا(
   )25ـ10، 30شمـ 

   . شناختجزوهـ  8
» باختران«سرای مقدماتی   التحصیل دانش   او فارغ . شد   در شهر نهاوند زاده      1316محمد طالبیان به سال     ـ  9

 سیاسی مـشغول    -جا به فعالیتهای تبلیغی مذهبی      مانبود، و در ه   » قصر شیرین «و مدتی آموزگار مدارس     
سرای عالی تهران آمد، امـا بـه سـبب فعالیتهـای سیاسـی و                 سپس برای طی دوره مدیریت به دانش      . شد  

در مـساجد اصـفهان جلـسات       . با تالش دوباره وارد دانـشگاه اصـفهان شـد         . اش اخراج گردید    مبارزاتی
کتابخانـه  «،  »مهدیـه «ه به نهاوند بازگـشت، مدرسـه ملـی          آموزش سیاسی برگزار کرد و پس از چندی ک        

در همین انجمن اسـالمی شـکل       » ابوذر«گروه  . را دایر کرد  » انجمن اسالمی محصلین  «و  » عمومی مهدیه 
طالبیان به سبب فعالیت در این گروه مبارز دستگیر و به سـختی شـکنجه شـد و از ناحیـه کمـر                       . گرفت

 شد   حالی که در بیمارستان بستری بود به ده سال زندان محکوم         او در . دچار آسیب دیدگی جدی گردید    
پس از پیروزی انقالب اسالمی مـدتی شـهردار نهاونـد و از اعـضای               .  از زندان آزاد گردید    1357اما در   

او یکی از اسـرای     . فعال حزب جمهوری اسالمی و عضو شورای سرپرستی کمیته امداد امام خمینی بود            
دسـت نیامـده و از جملـه     عراق بود که تا کنون از سرنوشتش خبر صـحیحی بـه   ایرانی در دست بعثیون     
   .آید مفقودین به حساب می

تحـصیالت ابتـدایی و     .  در گرگـان بـه دنیـا آمـد         1322محمد محمدی فرزند محمدهادی به سـال        ـ  10
زان آمـو   آغاز فعالیتهای مذهبی و سیاسـی او در انجمـن اسـالمی دانـش             . متوسطه را در این شهر گذراند     

 در رشـته    1341بـه سـال     ) در گرگـان  (گرگان است، وی پس از اخذ دیپلم ادبی از دبیرستان ایرانـشهر             
 در مقطـع  1349 تـا    1347از سـال    .  لیـسانس گرفـت    1345شد و در سال       حقوق دانشگاه تهران پذیرفته   

ین  به عضویت سـازمان مجاهـد    1347او در سال    . لیسانس رشته حقوق قضایی مشغول تحصیل بود        فوق
نام وی پـس از ضـربه شـهریور         . خلق درآمد و درعین حال مشاور حقوقی وزارت آبادانی و مسکن بود           

 طی درگیری مـسلحانه دسـتگیر   1351 لو رفت و تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه در اردیبهشت          1350
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 در درگیـری بـا      1350 احمد رضـایی اسـت کـه در بهمـن            1351رزمان وی قبل از     از دوستان و هم   . شد

از آنجا کـه محمـدی در درگیـری مـسلحانه دسـتگیر و در منـزلش کلـت و                    . مأمورین به شهادت رسید   
 بود، در دادگاه بدوی به سه بار اعدام محکوم شـد، امـا در دادگـاه تجدیـدنظر ایـن                      مسلسل کشف شده  

  .یافت حکم به پانزده سال زندان تقلیل
، 1352دهقـانی از زنـدان در نـوروز    همسر وی عفت موسوی نیز به دلیل مشارکت در فرار اشـرف   

) 1357سال  (این زوج تا پیروزی انقالب اسالمی       .  دستگیر شد  1353گرفت و در سال       تحت تعقیب قرار  
در . طباطبایی درآمد  به عضویت هیئت علمی دانشگاه عالمه      1358محمدی در سال    . بردند  سر  در زندان به  

 بود و پس از آن به محیط دانشگاهی بازگـشت و            دورۀ اول مجلس شورای اسالمی نماینده مردم گرگان       
حقوق ( با بورسیه وزارت علوم برای تحصیل به انگلستان رفت و در رشته حقوق عمومی              1377در سال   
در دانـشکده حقـوق دانـشگاه عالمـه         » حقـوق اساسـی   «او اکنـون بـه تـدریس        . دکتری گرفت ) اساسی

  .طباطبایی مشغول است
، 33 ش   اتحـاد جـوان،   ؛ مصاحبه با محمد محمدی، مجله       8/9/1383 گفتگوی تلفنی با محمد محمدی،    (
1/6/1359(   

 دریکی از روستاهای برازجان متولـد شـد پـس از اخـذ دیـپلم                1318محمدمهدی جعفری به سال     ـ  11
سپس به تهران آمد و در      .  در رشته ادبیات لیسانس گرفت     1340دردانشگاه شیراز پذیرفته شد و در سال        

صیل کرد اما به خاطر ارتباطاتش با نهضت آزادی دستگیر و به چهـار سـال زنـدان                  سرای عالی تح    دانش
اهللا طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداهللا سحابی هم بنـد و هـم      او در زندان با آیت    . محکوم شد 
 ولی در این دوره تفسیرهای قرآن آقای طالقانی را جمع آوری و تنظیم کرد که بعدها تحـت           . پرونده بود 

وی پس از آزادی از زندان، مدتی به کارهـای مطبوعـاتی و تحقیقـاتی               .  منتشر شد  پرتوی از قرآن   عنوان
لیسانس خود را درسـال    به تحصیل در رشته ادبیات عرب پرداخت و رساله فوق   1352از سال   . پرداخت

خـذ دانـشنامه    همچنین وی برای ا   . ارایه کرد »البالغه  پژوهشی در اسناد و مدارک نهج     « تحت عنوان  1354
 در رشته فرهنگ عربی و علـوم        1357 را انتخاب کرد و در سال        البالغه  نهجای از     دکتری، تصحیح نسخه  

 58 به عنوان پژوهشگر وارد فرهنگستان زبان ایران شـد و در سـال               55او در سال    . قرآنی دکتری گرفت  
 دشتستان در دوره اول مجلس       به عنوان نماینده مردم    59برای تدریس به دانشگاه تهران رفت و در سال          

از او تا کنون آثار بسیاری در       .  به دانشگاه شیراز منتقل شد     1367او از سال    . شورای اسالمی انتخاب شد   
   . و قرآن پژوهی به چاپ رسیده استالبالغه نهجزمینه 

   .کند شاهی این موضوع و انتساب این جمله به آقای ربانی را رد می البته آقای عزتـ 12
اهللا العظمی بروجردی در جلوگیری از حکم اعدام          ظور آقای معادیخواه، قاطعیت نشان ندادن آیت      منـ  13

   .شهید نواب صفوی و دیگر یارانش است
مند  ، از سال دوم دبیرستان به فعالیتهای سیاسی عالقه است در تهران 1327فر متولد    جالل صمصامی ـ  14

» خداپرسـتان سوسیالیـست   « سـه سـال بـا حـزب          شد و فعالیت تشکیالتی خود را آغاز کـرد و حـدود           
. پس از آن به سربازی رفت و به دلیل درگیری با مافوق خود به زنـدان افتـاد                 . همکاری و ارتباط داشت   

آشنا شد و بعـد از بیـرون آمـدن از           ) یکی از ضاربین سرتیپ طاهری    (او در زندان با محمد باقر عباسی        
 دستگیر و به حبس ابد محکوم       1351او در مرداد    . رتبط شد زندان و از طریق وی با سازمان مجاهدین م        

   .شد
در چهـار سـالگی     . ای مـذهبی در قـزوین متولـد شـد            در خانواده  1312محمدعلی رجایی در سال     ـ  15

اش مجبـور     از چهارده سالگی برای تأمین معاش خـانواده       . وری ساده بود از دست داد       پدرش را که پیشه   
فروشـی    مـدتی را بـه دسـت      . فروشان به شاگردی پرداخت     بتدا در بازار آهن   ا. به کار شد و به تهران آمد      

از این زمان با فـداییان اسـالم   . گذراند و از هفده سالگی به طور پیمانی به استخدام نیروی هوایی درآمد         
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رجـایی بـه دلیـل    .  تحصیالت دبیرسـتانی را در رشـته ریاضـی بـه پایـان رسـاند      1332مرتبط شد و در    

لیه رژیم شاه از نیروی هوایی تصفیه و به نیروی زمینی منتقل شد ولی به دلیل اعتراض بـه                   فعالیتهایش ع 
 از ارتش استعفا کرد و در بیجـار         1334این تصمیم و نیز فرار از آلودگیهای محیط اجتماعی آن روز، در             

صیل سـرای مقـدماتی بـه ادامـه تحـ      یک سال بعد به تهران آمد و در دانـش . به شغل معلمی مشغول شد 
 لیـسانس  1338در سـال  . اهللا طالقانی در مسجد هدایت آشـنا شـد    در این سالها با مرحوم آیت     . پرداخت

گرفت و مدت کوتاهی در مالیر و پس از آن در خوانسار به عنوان دبیر دبیرستان مشغول کار شد، ولـی                     
زمـان،     طـور هـم    پس از مدتی استعفا کرد و به تهران آمد و در مدرسه کمال به تدریس پرداخـت و بـه                   

 بـه   1342 اردیبهـشت سـال      11شهید رجـایی در     . را نیز آغاز کرد   ) فوق لیسانس (تحصیل در رشته آمار     
پس از آزادی، تدریس و فعالیتهای سیاسـی را ادامـه داد و در       . اتهام پخش اعالمیه دستگیر و زندانی شد      

در شـشم آذرمـاه     . بـی پرداخـت    برای مدتی به خارج از کشور رفت و به ارزیابی فعالیتهـای انقال             1350
او . های توانفرسا، به پنج سال زندان محکـوم شـد            به وسیله ساواک دستگیر شد و پس از شکنجه         1353

 از زندان آزاد شد و با پیروزی انقالب اسـالمی بـه عنـوان معـاون وزارت                  1357در روز عید غدیر سال      
رئیس جمهوری انجام وظیفه کرد و      وزیر و     آموزش و پرورش، کفیل وزارت آموزش و پرورش، نخست        

 – با انفجار ساختمان نخست وزیری توسط سازمان مجاهدین خلق ایـران               1360در روز هشتم شهریور     
  .  به شهادت رسید–منافقین 

   )203 و 202، ج سوم، روزشمار انقالب اسالمی(
راه ) نعتی شـریف  ص( به دانشگاه صنعتی آریامهر      1351محمدصادق نوروزی، اهل دماوند، در سال       ـ  16

او .  در دانشگاه و در ارتباط با شهید حسین زینعلی به گـروه مهـدویون وصـل شـد                  1353یافت به سال    
چـی و گلپایگـانی بـا مجاهـدین ارتبـاط             توسط افرادی چون پاک ایمان، حسین کرمانشاهی اصل، تخمه        

 تـا پیـروزی انقـالب     به دنبال اعترافات گسترده وحیـد افراختـه دسـتگیر شـد و    1354داشت و در آبان     
  . در زندان به سر برد1357اسالمی در سال 

   )4، 207، شمـ عصر ما؛ 42-41 ، 5خاطرات صادق نوروزی، نوار شماره (
 درتهـران متولـد شـد، اواصـالتاً تبریـزی و            1331الکتاب خیابانی فرزند عباس به سـال          ملک  مهدی  ـ  17

ران میرزا کوچک خان جنگلی درنهـضت جنگـل       الکتاب خیابانی از زمره یا      پدربزرگش حسین قلی ملک   
مهدی تحصیالت ابتدایی را در مدارس تشویق و عرفان گذراند، اما برای تحـصیالت متوسـطه بـه                   . بود

او با شـرکت    .دلیل اشتغال به کار مجبور به تحصیل درمدارس شبانه شد و در رشته ریاضی دیپلم گرفت               
مند شد و بـا تعـدادی از دوسـتان خـود گـروه               عالقه در جلسات و هیئتهای مذهبی به فعالیتهای سیاسی       

 ازطریـق کـاظم ذوالنـوار بـا     1347وی به سـال    . را تشکیل داد  ) حزب کارگران مسلمان ایران   (،  »حکما«
سازمان مجاهدین خلق آشنا شد و به آنان پیوست ودر ادامه تعدادی از گروه حکما نیز به ایـن سـازمان                     

ت و تعمیر سالح و نارنجک مبادرت داشت و در محیطهای کـارگری  او در سازمان به امر ساخ    . پیوستند
پرداخت، از این رو از جملـه فعـالین جنـبش             با توزیع اعالمیه و جزوه به روشنگری جامعه کارگری می         

  .آید کارگری به حساب می
ترین وجهی در کمیته مشترک ضد خرابکاری شکنجه شـد، کـه               دستگیر و به شدید    1351او در آذر    

  .است ها در بدن وی باقی  آثار و جراحتهای ناشی از آن شکنجههمچنان
الکتاب پس از پیـروزی انقـالب         ملک.  دستگیر و پس از مدتی آزاد شد       56او یک بار دیگر در سال       

   .اسالمی، به فعالیت در جامعه کارگری بازگشت و اکنون عضو هیئت مدیره مگا موتور است
 احمد زخمی ، دسـتگیر و بـه بیمارسـتان           1355 اردیبهشت   براساس خاطرات احمد احمد وقتی در     ـ  18

بینـد، کـه هفـت مـاه از بـستری شـدنش               شود، مهدی بخارایی را در تیر ماه آنجـا مـی            شهربانی برده می  
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هـم در   )  هفت مـاه بعـد     (1355گذشت؛ و اکنون این سؤال در ذهن متبادر است که  آیا او تا بهمن                  می

  ! بیمارستان شهربانی بود؟
   )424 ، ت احمد احمدخاطرا(

البته آقای شاهی معتقد است که این برنامه همان روز یا فردای آن روز از تلویزیون در زندان پخش                   ـ  19
کننـدگان در مراسـم و        و این کار بخارایی شاید سناریوی مجاهدین برای به سخره گـرفتن شـرکت             . شد
   .برداری از آن بود بهره
  .لس ششم رئیس دفتر آقای مهدی کروبی در مج∗

تحصیالت ابتدایی و   .  در خمینی شهر اصفهان به دنیا آمد       1333احمد سعادت فرزند محمد به سال       ـ  20
امریکا رفت تـا در  » واشنگتن ـ دیسی « به 1356متوسطه خود را در زادگاهش به پایان رساند و در سال 

ن در اعتـراض بـه برخـی        در همین زمان او به همراه تعدادی دیگر از ایرانیـا          . رشته پزشکی تحصیل کند   
آقـا    های داخل کشور نظیر دستگیریهای گسترده، درگیری و کشتار مسجد کرمان و شهادت حـاج                رویداد

پیمایی مقابل سفارت ایران در واشنگتن شـرکت کـرد کـه موجـب        در راه  …مصطفی خمینی در عراق و    
یران مبـارزات خـود را علیـه    وی با بازگشت به ا. هنگام او از امریکا شد دستگیری سعادت و اخراج زود 

 در کمیته انقالب اسالمی فعال بود و        1363رژیم شاه ادامه داد و پس از پیروزی انقالب اسالمی تا سال             
او پس از خروج از کمیته وارد حوزه کاری معدن و سنگ            . مدتی هم  معاون آموزش اطالعات آنجا بود       

   .شد
ر دانـشگاه صـنعتی شـریف از طریـق خلیـل             در دوره دانـشجویی د     1350اشرف ربیعـی در سـال       ـ  21

بـه دنبـال دسـتگیری    . طباطبایی به سازمان مجاهدین خلق مرتبط شد و به عضویت آن سـازمان در آمـد   
 از 52 او نیز دستگیر و به زندان افتاد، اما چندی بعـد آزاد شـد و دوبـاره در سـال                 51طباطبایی در سال    

در . فعالیت سیاسی و مبـارزاتی خـود را شـدت بخـشید    نوری به سازمان پیوست و  اکبر نبوی   طریق علی 
ایـن دو پـس از آزادی بـا هـم           .  ربیعی و نبوی هر دو دستگیر و به شدت شکنجه شـدند            52اواخر سال   

 براثر انفجـار در خانـه       1355اشرف در اردیبهشت    . ازدواج کردند و به فعالیت مبارزاتی خود ادامه دادند        
ست مأمورین کمیته مشترک دستگیر شد، ابتـدا بـه بیمارسـتان و             پایگاهی قزوین به شدت زخمی و به د       

  .بعد به زندان منتقل شد
پس از انحراف ایدئولوژیک سازمان، ربیعی به همراه نبوی و تعدادی دیگر از اعضای مسلمان از آن                 

 در  1355نبـوی در اسـفند      . را تـشکیل دادنـد    » فریاد خلق خاموش نـشدنی اسـت      « انشعاب کرده گروه    
 مسلحانه جان سپرد و اشرف چهارماهه حامله بود که دستگیر شد و فرزندش را سقط کـرد، او                   درگیری

در زندان به دنبال سیاستها و مواضع مسعود رجوی بود و در زندان زنان به عنوان لیـدر جنـاح طرفـدار                      
ـ                گفته. آمد  رجوی به حساب می    ت اند او در زندان چندان مسائل شرعی همچون نماز و حجـاب را رعای

. محکوم شد»  سال زندان35حبس ابد به اضافه «این زن عینکی مغرور و زیباروی در دادگاه به         . کرد  نمی
: سـجادی در خـاطراتش گفتـه اسـت        . حاالت و رفتار طغیانی او حکایت از توهم رهبری اشرف داشت          

ی بینـ   اش همـان موقـع پـیش        طلبـی   گرفت، با توجه به خـصوصیات رهبـری         اشرف عجوالنه تصمیم می   «
  ».کردم که او با رجوی ازدواج خواهد کرد و در موضع رهبری قرار خواهد گرفت می

 با مـسعود رجـوی     1358اشرف ربیعی با پیروزی انقالب اسالمی از زندان رهایی یافت و در تیرماه              
 و آغاز حرکتهای تروریستی     1360 خرداد   30پس از جریانات    . ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی شد       

صدر از کشور، اشرف به همراه موسـی          جاهدین علیه جمهوری اسالمی و خروج رجوی و بنی        سازمان م 
 در 1360 بهمـن  19خیابانی هدایت عملیات تروریستی داخل کشور را به عهده گرفتنـد و سـرانجام در               

  .ای تیمی در درگیری با نیروهای انقالب کشته شدند خانه
   )348 و 341 و 301  ؛ محتاج،214 ـ 212، خورشیدواره؛ سجادی، 425، خاطرات احمد احمد(
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ای مـذهبی ،       در سورک از توابع سـاری متولـد شـد و در خـانواده              1334احمدعلی برهانی به سال     ـ  22

پس از طی تحصیالت ابتدایی، دو سال به تحـصیل علـوم        . کشاورز و  نسبتاً متمکن رشد و تربیت یافت        
م شد و به مدرسه فیضیه رفت و دوره سطح  را به             دینی در ساری پرداخت و در چهارده سالگی راهی ق         

  . اتمام رساند
حجره او در آن مدرسه با سیدعلی اندرزگو  و عبداهللا اسالمی هـم جـوار بـود و بـا ایـشان روابـط                         

اوتحت هدایت انـدرزگو در  تکثیـر و توزیـع    . ای یافت و به عرصه مبارزات سیاسی کشیده شد         دوستانه
هـایی در      نقش داشت و گاه به همراه دیگـر مبـارزین روحـانی، اعالمیـه              اعالمیهای حضرت امام خمینی   

  .کردند حمایت  از روحانیون تبعیدی نظیر آیت اهللا منتظری صادر می
 1355برهـانی در سـال      . اش علیه رژیـم شـاه، مجبـور بـه اختفـا شـد               او در ادامه فعالیتهای سیاسی    

و به کمیته مشترک ضد خرابکاری  منتقل شـد  هنگامی که در زادگاهش مخفی بود، دستگیر     ) سالگی21(
بـا  . و در دادگاه به شش سال زندان محکوم شد و برای طی دوران محکومیت به زندان قصر بـرده شـد                    

پس از پیروزی انقـالب اسـالمی   .  از زندان آزاد شد    1357وزش نسیم پیروزی انقالب اسالمی او نیز در         
   .های حقوقی پرداخت ود سپس به مشاورهمدتی معاون دادستانی انقالب در امور صنفی ب

ای مـذهبی و       در مشهد به دنیا آمـد و در خـانواده          1338به سال   ) مرتضی(الدین میر باذل      سیدکمالـ  23
. پدر وی دبیر دبیرستانهای مشهد و  شخصیت و الگویی مؤثر در زندگی کمـال بـود                . فرهنگی رشد کرد  

 در رشته کـامپیوتر در دانـشگاه تهـران          1356د به سال    وی پس از اخذ دیپلم از دبیرستان ابن یمین مشه         
او در تجدید حیات انجمن اسالمی دانشگاه تهران مؤثر بود و از اعضای مرکزیت و نماینده              . پذیرفته شد 

انجمن اسالمی دانشکده علوم آن است که مسئولیت جمـع آوری سـالح و تحویـل آن بـه کمیتـه را در                   
  .مسجد دانشگاه به عهده داشت

 به صورت تمام وقت به همکاری بـا کمیتـه           1359 به صورت پاره وقت و از سال         1358ز سال   او ا 
وی  اکنـون مـدیر      . انقالب اسالمی پرداخت و بعد به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مـسلح پیوسـت              

   .خانه است از شرکتهای اقماری آن وزارت» گسترش الکترونیک ایران«عامل شرکت 


