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  مشی ساواك در زندان و ضعف نيروها  ، خط 60د 

 

 .وگو بنشينيم به گفت, 60خرداد  يابى سى  از زندگى خود را بيان كنيد تا بعد از آن دربارة ريشه

هميشه . پدرم در آن زمان از طرفداران دكترمصدق بود. ساكن بوديم) مصطفى خمينى كنونى(ام گلشن در خيابان سيروس 
مثالً در سال , خواهان خالى نبود  عدالتضورفضاى پيرامون زندگى ما از ح. رفتيم و اين در بارورى احساس ما خيلى نقش داشت ى

ها را  هميشه بچه, آقاى خرازى هم كه معلم زبان انگليسى ما بود.  شهيد شده بود1340به اسم كلهر كه به دنبال واقعة اول بهمن 
خرداد ـ  عنوان پشت جبهة پانزده ما به.  هم ما در آن نقش داشتيم1343ال شدن بنزين در س  و گرانرانىب فرهنگيان و تاكسي

طور  ام را به من فعاليت سياسى. كرديم تالش مى, كه مجروح يا زندانى شده بودند هاى كسانى در رسيدگى به خانواده, رار شد
اى در خانة آقاى  ها به جلسه چى تشكيل داديم و از طريق يكى از بچه محسن روشن و پينه, تيمى با شركت محسن انوشه. 

  .يديمد دكترپيمان و مهندس نوشين را هم در جلسات آنجا مى. هستند» خداپرستان سوسياليست«ب 
در زندان با شهيد محمد . درگيرى پيدا كردم و به زندان افتادم...  با سرگرد . ازى رفتم و در نيروى هوايى مشغول فعاليت شدم

در پايان شبى من و باقرعباسى با هم نماز خوانديم . ديديم  او را مىزندانرفتيم و در  بايد مى. شد او را پيدا كرد كه در پادگان نمى
به او گفتم آخر نامردى نيست كه . روز من او را با ابوشريف در خيابان ديدم  يك1350در سال . كرديم صبح با همديگر صحبت مى

 . روزى آمد و اولين قرارم با عليرضا سپاسى را ترتيب داد. كه يكى ـ دوماهى گذشت  تا اين,ت

  
آ

 آوردن اين 

 

سی خردا
 

 فرد  گفت وگو با آقاي جالل صمصامي

 
اى لطفاً خالصه, كه وارد بحث  شويم  از اينپيش

 
 در محلة حمما.  هستم1327 متولد سال من

هاى جمعه به همراه پدرم به دعاى ندبه م صبح
يك همكالسى داشتيم ) علميه(دوم دبيرستان 

در اعتصا. كرد به پاكى و پاكدامنى تشويق مى
كه آرامش برق چون كوچك بوديم ـ بعد از اين

ردم سال دوم دبيرستان شروع كازتشكيالتى 
بعدها فهميديم اينها حز. قهرمانى دعوت شديم

بعدها به سرب. اينها بودمسال با    من حدود سه
او هم آدم متمردى بود . باقرعباسى آشنا شدم

و بعد از نماز عقد اخوت و برادرى بستيم و تا 
رف  و زير بار نمىدخندي باقر مى. تو ما را رها كنى

 
   با مجاهدين ارتباط داشت يا با ابوشريف؟او

http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/ghalamha.htm
http://rouzaneha.org/payvand.htm
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 عصر دستگير صبح روز بيستم شهريور دستگير و من, محمد مفيدى.  دستگير شد1351باقرعباسى پيش از من يعنى در مرداد .  با مجاهدين پيوند خورده بودندگويا
 . شدم

 
   از ترور سرتيپ طاهرى شما متوجه شديد كه محمد مفيدى هم در تيم ترور بوده است؟بعد

 
بندى رسيد كه  درنتيجه محمد مفيدى به اين جمع, دانست لو نرفت كدام از جاهايى كه باقرعباسى مى اما هيچ.  حدس زده بودم كه اينها در عمليات شركت داشتندمن

كه باقر شهيد شده و  به هواى اين, نما بنابراين ما برگشتيم سر روابط عادى. هم نارنجك و هم اسلحه داشت, چون هم سيانور, يد شده و زنده نيستباقرعباسى شه
 .  سپس ما دستگير شديم ,البته ده ـ پانزده روز ديگر گذشت. گونه اطالعاتى نداده هيچ

 
  به كجا منتقل شديد؟,  از دستگيرىبعد

 
 .شدت شكنجه شده بود محمد به. رو كردند در كميته ما را با محمد مفيدى روبه. ه كميته مشترك و سپس به زندان قصر بابتدا

 
   ماه در كميته بوديد؟چند

 
 .ترشيبانى هم آنجا بودندموسى خيابانى و دك, مسعود رجوى.  زندان قصر منتقل شدم4سپس به زندان موقت شهربانى و پس از آن به بند شمارة .  در كميته بودمچهارماه

 
   چند سال حبس محكوم شديد؟به
 

محمود , فر عباس مدرسى, شهيد حقانى, من, 1354دنبال حوادث ماه رمضان  به.  به زندان ابد محكوم شدم و باقر عباسى و محمد مفيدى به اعدام محكوم شدندمن
 .عطايى و عباس دوزدوزانى را به زندان اوين تبعيد كردند

 
داليل اين كار را هم در ابتداى هر . اند ايم و خوانندگان هم از آن استقبال كرده  را در نشريه آغاز كرده60خرداد   يابى سى  ريشه بحثى دربارة, ايد  كه مطلعطور همان
نقطة عطفى در ايران , 60خرداد  ترديد سى   بى... وابهگيرى براى آينده و پيشگيرى از وقوع حوادثى مش  عبرت ,ايم؛ تبديل تاريخ شفاهى به كتبى وگويى ذكر كرده گفت

اى رو در روى هم قرار گرفتند و  در برهه, كردند  شود از آن به جنگ داخلى تعبير كرد؛ نيروهايى كه در زمان شاه متحد بودند و عليه استبداد وابسته مبارزه مى بود كه مى
خرداد آغاز جنگ  نگرش ديگر بر اين باور بود كه سى. خرداد آغاز سركوب از طرف رژيم بوده است د كه سى اين بوشدر تحليل اين واقعه يك نگر. اين گزارة دردناكى بود

خرداد را بررسى  سى, تاكنون از منظرهاى گوناگون. رفتن انقالب بود شدن نيروهاى افراطى و سركوبگر و از دست  حاكم, دنبال آن مسلحانه با جمهورى اسالمى و به
هاى بين نيروهاى انقالب در  ريشه در مسائل و درگيرى, 60خرداد  خصوصاً حادثة سى, گران سياسى ايران معتقدند كه حوادث بعد از انقالب  از تحليلبسيارى. اند كرده

, 1354يانية تغيير مواضع در سال با ب, مدبا مسائلى كه آنجا پيش آ, بند بوديد هاى مختلف هم ها با رهبران مجاهدين در زندان از آنجا كه شما در آن سال. زندان دارد
براى موشكافى , هاى مختلف ماركسيستى كه در زندان بودند از نزديك آشنا هستيد واكنش سازمان و واكنش گروه, روحانيت, واكنش نيروهاى مذهبى, واكنش ساواك

 بروز كرد يا پيش از آن هم وجود 1354هاى اختالفى ـ ايدئولوژى در سال   زمينهيننظرية فوق مايليم كه ابتدا فضاى آنجا را براى ما ترسيم بكنيد و بگوييد كه آيا ا
ولى حاال بعد از گذشت , ها نگشايند كردند كه مسائل زندان را به درون انقالب وسيع توده گيرى آن تضادها چگونه بود؟ مرحوم طالقانى توصيه مى داشت؟ نحوة شكل

يابى استراتژيك  ايم قصد ما ريشه طور كه بارها تكرار كرده يابى به آن مسائل بپردازيم و همان  لحاظ آكادميك ـ در ريشه ـ بهريمما ناچا, سال از آن حوادث وهشت  بيست
 .تكرار آن خطاهاست ولى مهم پيشگيرى از , پذير و قابل جبران است گاهى خطاهاى استراتژيك ازجانب بزرگان سر زده است كه توبه. است و نه مقصرتراشى

 
 

 سياسى و نظامى ـ  اى كه در زمينة مبارزات ـ آشنايى دارم و با تجربه با مبارزات سياسى و نظامى. ها و مسائلى از اين دست دارم  ديد كلى روى مبارزات و انقالب من يك
ها  اگر انسان. ريشة تمام مشكالت است,  از اصول عدولهشده خودش عدول كند؛ چرا ك كه  از اصول اعالم مگر اين, خورد ام كه هيچ جريانى ضربه نمى به اين رسيده, دارم

شدة خودشان وفادار باشند ـ به درست و يا غلط بودن آن اصول هم كارى نداريم ـ در تصوير و شناختى كه از جهان دارند به محكماتى  ها به اصول اعالم و يا تشكل
ها به  ها يا پيروزى تواند در شكست مى, اهى را برود و در هيچ شرايطى از اصول راهش عدول نكند رقانهاگر انسان صاد. دهند آن را مبناى حركت خود قرار مى رسند و  مى

ولى با توجه به راهى كه رفته و اصولى كه , حتى ممكن است كه تغيير مشى و جهت بدهد. ها برسد و ارتقا پيدا كند بندى صحيحى از خود و تشكيالت و جريان جمع
درنتيجه درعمل به  , شده را فراموش كرده گيرد كه يك فرد يا تشكّل آن اصول اعالم بينيم خيلى از انشعابات زمانى شكل مى ما مى. ل اصوازنه با عدول , پيموده

, نطقى نيستبه نظر من اين م. دهد كند و نگرشش را تغيير مى اش را عوض مى جايگاه طبقاتى, دهد وقت تغيير مشى و ايدئولوژى مى آن, ها و مشكالتى رسيده بست بن
ايم كه حاال  بنابراين اين راه را طى نكرده. شويم كه بخش اعظم آن ناشى از عدول از اصول آن راه است رو مى طبعاً با مشكالتى روبه, ايم چون وقتى راهى را درست  نرفته

مثل اين است كه بگوييم ساختمانى را . ايم ودمان فراهم كردهما  مشكالتى را هم با دست خ. مشى يا حركت برسيم بندى كنيم و به يك تغيير ايدئولوژى يا خط جمع
آيا بايد ساختمان بتونى را كنار بگذاريم و برويم ساختمانى از خشت و » !طور شد؟ چرا اين«: پرسيم حال اين ساختمان فروريخته و مى, نساختيم و محاسباتش را نكرديم
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از همة اين اصول . »تحرك مطلق«و » ها عدم اعتماد به توده«, »صعود«ازجمله , شاخة جنگل اصولى داشتند خلق ىچون آوارش كمتر است؟ تشكيالت فداي, گل بسازيم
 . وجود آمد شدند و آن فاجعه به  ها به پليس معرفى  عدول كردند و ضربه خوردند و به دست دهقان

 
شايد » .ولى يك هوادار نيايد, ده تا عضو به زندان بيايند«كرده بود و آن اين بود كه نژاد اصلى را در سازماندهى مطرح  حنيف. طور شد   در سازمان مجاهدين هم همين

دانم به زودى   بود و به او گفته بود كه چون مىادهفرد مؤمنى به محمد مفيدى پولى د. درگيرى و شكنجه را ندارد, نژاد اين بوده كه هوادار آمادگى زندان تحليل حنيف
شود و محكم  اما ديده بود كه او قانع نمى. محمد به او گفته بود كه شفاعت به اين يك تومان ـ دوتومان نيست.  آن دنيا از من شفاعت كنىخواهم در مى, شوى شهيد مى

كنجه مقاومت كند و لو توان توقع داشت كه زير ش اما از اين آدم نمى. كنيم  بود باشد ما شفاعت مىهمحمد هم گفت. از ما شفاعت كن, شوى ايستاده بود كه تو شهيد مى
  .  در سازمان اتفاق افتاد50اين عدول از اصول بعد از سال . آن را دستاويزى عليه او بكنند, اگر هم لو داد. ندهد

با اين , داد م تيغ ساواك مىهوادار را د, كه بهرام آرام را لو ندهد براى اين. با بهرام آرام هم قرار داشت,   مثالً محمد مفيدى آن ساعتى كه با يك هوادار قرار داشت
كرد كه شايد اين هوادار حكم  ولى فكر نمى, گردد  برمىبيرونتر شده و به  ديده كند و آب اى در زندان پيدا مى ساله آيد و يك تجربة دو ـ سه انداز كه اين سمپات مى چشم

 .ابد بگيرد
 
  كنيد؟ تى بررسى مى را صرفاً در نقاط ضعف  تشكيال60خرداد سال   شما ريشة واقعة آيا
 

, توقع داشتيم همه مثل يك چريك بايستند. ها را به زندان آورديم و بعد شرايط كادرهاى تشكيالتى را به آنها تحميل كرديم خواهم بگويم ما خيلى از سمپات  مىمن
نه براى يك روز و دو روز و ,  كهنه بپوشنداسلب, وى زمين بخوابندر, كتك بخورند, كتك بزنند, تظاهرات بكنند, سرود بخوانند, با پليس درگير بشوند, چاك بدهند سينه
كرديم سالم  ما تصور مى. بورژوايى خرده, سازشكارى, اگر نكردى تو ضدانقالبى, طورى باشى آقاى پشت جبهه هم گفتيم تو بايد اين به حاج. سال بلكه براى پنج, روز بيست

هاى  بچه. به اينها برچسب انحراف جنسى زده شد, ها را جذب كنيم وقتى نتوانستيم دوتا از بچه, ر در زندان شمارة چهاحتى. معناى همكارى است و عليك با پليس هم به
كه هر دوى اينها كه  درحالى. هاى چپى اينها را كتك زدند مشارزاده و حسن محرابى از روى ناپختگى به كمك بچه, جابرزاده, بند شمارة چهار قصر مثل مهدى افتخارى

اگر آن دو . موسى خيابانى و دكترشيبانى بردند, نتيجه اين شد كه اين دونفر را به بند باال نزد مسعودرجوى.  شهيدمصطفى خوشدل بودندهاى اتسمپ, متهم شده بودند
  .  رهبران مجاهدين نقل شده كه لودادن سمپات خيانت است از قول همة. كردند عليه آنها جاسوسى مى, واقعاً ضعيف بودند
عضو ساده با اين نيت كه . مستقيم سر قرار رفت, ولى قرارش را چك نكرد و بدون ديدن عالمت سالمتى, كه كاظم ذواالنوار كه عنصر باارزشى بود   نمونة ديگر اين

البته بعد مصطفى .  موقت شهربانى كتك زدندلكةفهاى ناپخته در  وقت آن عضو ساده را اين بچه آن. قرار او را گفته بود, كند ذواالنوار هميشه عالمت سالمتى را چك مى
يا مثالً فرد ديگرى بود كه پروندة » .خواهم من از تو معذرت مى. به پيغمبر خودت را حفظ كن, تو را به دين, تو را به خدا! برادرجان«: خوشدل از او دلجويى كرد و گفت

گفتند  نشستند جك مى يا به افرادى كه مى. او را هم در فلكة موقت شهربانى خيلى كتك زدند. دكر خواست آزاد شود و در سرودخوانى شركت نمى مى, سنگينى نداشت
ايستادم و به همين دليل  من هميشه درمقابل اين رفتارها مى. شد گذراندند به ديدة جاسوسى نگاه مى طورى مى كردند و وقتشان را اين خنديدند يا واليبال بازى مى و مى

  .كردم كند گوشزد مى ديدم تشكيالت دارد بد عمل مى آنجايى كه مى. شنوى نداشتم چون حرف, دادند  مىرىتبه من مسئوليت كم
مان را باالى سرمان  اى داشتيم كه وسايل خصوصى ما در زندان كيسه. كرد ولى مسائل را افشا نمى, نظر داشت اهللا ربانى با سازمان اختالف كه آيت  ديگر اين   نمونة

, از فرداى آن روز.  خصوصى او را برداشت وخواندهاى تموقع دانشجو بود ـ باالى سر او رفت و يادداش اهللا ربانى بود ـ و آن اتاق آيت قاسم باقرزاده كه هم. گذاشتيم مى
» كنيد؟ چرا آقاى ربانى را بايكوت مى«ه ما علتش را پرسيديم ك. گيرى كردند هاى خصوصى خودش نوشته بود با او شروع به موضع براساس نقدهايى كه ربانى در يادداشت

 . ايد من به آنها اعتراض كردم كه شما خيانت كرده» . بايكوت كرديمابنابراين او ر, چون انتقاداتى به سازمان دارد«: به ما گفتند
 

  وچهار صورت گرفت؟  اين رفتار پيش از سال پنجاه
 

, اصول خودمان را زير پا بگذاريم و مواضع شفاف فرد را نپذيريم و برويم كنكاش و تجسس كنيم, صادقانه عمل كنيماهللا ربانى امنيت نداشته باشد و ما نا وقتى آيت, بله
كمك همه جا ريش گرو گذاشته بود كه به ما , كرد  مىافتخاربه ما , خواند اهللا ربانى پشت سر ما نماز مى كه آيت  در حالى . آورد بار خواهد  معلوم است كه نتايج منفى به

آقاى ربانى تنها كسى . او را تبديل به يك دشمن كرديم,  اما ما با برخورد بد و ناصادقانه» .ام خوانده) مجاهدين(من بهترين نمازهايم را پشت سر اينها «: گفت كنند و مى
. بار انتخاب بشود فقيه بايد ادوارى باشد و هر چهارسال يك تگفته است والي انتقاد داشته و, كرد  مطرح 1348 درسالفقيه را  اهللا خمينى بحث واليت است كه وقتى آيت

 .خمينى هم آمده و مستند است  امام اين مطالب در كتاب نهضت. از امكان انحراف به دور نيست, ايشان بر اين باور بوده كه بشر هر چند هم كه زبده و فرهيخته باشد
 
 

شرايط خودمان را هم به شكل فيزيكى , اينها را آورديم به زندان كه هيچ, سمپات سازمان بودند, هاى بازارى ان تيپعنو حاج خليلى و آزادانى كه همه به,  مرحوم دربندى
, در همة برخوردها. شدند با اين فشارها بود كه بعضى خودشان تسليم مى. داديم مرغ يا يك خرما بيشتر به كسى نمى تنها يك تخم. ـ مكانيكى به اينها تحميل كرديم

دانستم احساس  موقع نمى من آن! آمدند كنار من كه بچه نداشتم ها بايستى مى در اعتصاب غذاها و اعتصاب مالقات. عيار را به اينها تحميل كرديم وى يك چريك تمامالگ
گفتم  به او هم كه پنج تا بچه داشت مى, رفتم به مالقات و در اعتصاب بودم ولى چون من نمى. خواهد يك پدر نسبت به فرزندش چيست و نديدن خانواده چه گذشتى مى
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ولى , ممكن بود پتانسيل داشتنش را داشتيم. چيز نداشتيم هيچ, نه پول, نه زندگى, ما نه خانه داشتيم. گفتيم او بريده است رفت مى اگر به مالقات مى! مثل من رفتار كن
  . دار كرديم و نيازهايشان را سركوب كرديم دار و مسئله طورى در عمل مشكل ما خيلى را اين. ريمما اينها را كسب نكرده بوديم كه از آن بگذ. داشتيمچيز ن بالفعل هيچ

ما او , داشته... خوشخواب و, زندگى, كسى كه خانه. جلسات متعدد گذاشتيم كه روى تشك بخوابيم يا نخوابيم. هاى ابرى دوسانتيمترى آورده بود   فروشگاه زندان تشك
 .بلكه تحميلى, آن هم نه داوطلبانه, بانديمخوا را روى زمين مى

 
 . اينها را عليه سازمان متشكل كرد54هايى شد و بعد از ضربة   بگوييد اين فشارها باعث واكنشخواهيد مى

 
هاى باالى  ند منطقى عضو شود و به ردهبايد در يك رو مى, سمپاتى كه به هر دليلى به زندان آمده.  شرايطى را در جامعة زندان تحميل كرديم كه توانش براى همه نبودما

خواندن و خيلى چيزهاى ديگر را در زندان  روزنامه,  كتاب خواندن ,هاى ديگرى داشتيم كه با آنها خوب عمل شد البته نمونه. اما نه مكانيكى و تحميلى, سازمان برسد
  .فراگرفتند
اگر ! جانم«: گفت محلى ما بود به من مى سرگرد پوركميليان كه هم. دت و حدت بيرون ادامه داشته باشدكرديم كه جنگ مسلحانه در زندان هم بايد با همان ش   ما فكر مى

نام  گذارى يك سرود ديگر ساخته بوديم به  سرود تاجنبر وز» خوانى؟ وقت آمدى در زندان از اين سرودها مى آن, گيرند يكى از اين سرودها را بيرون بخوانيد شما را مى
  »طورى كرديد؟ گذارى را اين ديگر چرا سرود تاج, خوانيد اين همه سرود مى«: پوركميليان گفت, شب كه اين سرود را خوانديم آن. »ها خ راه تودهانقالب سر«

بايد با هر نودنفر , ر نودنفر بوديممثالً اگ. كرديم ساعت برنامه اجرا مى كشيديم و يك هاى زندان صف مى ما بچه, آمدند تا كسى را براى بازجويى ببرند ها مى  وقتى ساواكى
او . كردند رفت دفتر پليس و او را لت و پارش مى  خدا مىندةب. زديم اتحاد ـ مبارزه ـ پيروزى بعد هم فرياد مى, خوانديم كرد در داخل راهروها ما سرود مى روبوسى مى

خواهيم متهمى را  هر دفعه ما مى«ها شاكى شده بودند كه  ساواكى» !گذارند؟ ى تو مراسم مىطورى برا اى اين كاره تو هيچ«: گفتند آنها مى» .ام كاره من هيچ«: گفت مى
خواست به بازجويى برود فردى  گرفتيم و نه شرايط فردى كه مى نه شرايط پليس زندان را در نظر مى» . اجرا كنندايك ساعت بايد صبر كنيم تا اينها مراسمشان ر, ببريم

  . كرديم گوارا تبديل مى به چه, زه بودرا كه در آغاز راه مبار
ولى ما به راحتى اينها را بر سر كم و كيف , حسين به زندان افتادند  سازمان ديدگاه مذهبى و سنّتى داشتند و بسيارى با عشقى كه داشتند فرضاً بر سر جزوة امامهواداران

داند در  ولى انسان نمى,  مخالفت نكنند و آن را بپذيرندرهاى ما در ظاه كردند با تحميل و سعى مىهاى باشخصيتى بودند  بعضى از اينها آدم. داديم غذاخوردن از دست مى
, تا آن لحظه سكوت كرده بودند. زبان باز كردند, وچهار شكل گرفت وقتى ضربة سال پنجاه, شده توسط سازمان هاى سياسى يعنى مذهبى, اينها! گذشت وجودشان چه مى

چه نبوده , كه چه بوده زدن تحت عنوان اين كم شروع كردند به حرف از آن زمان كم. زدند  ما حرف نمىآموزشبه تفكر و , را در زندان پذيرفته بودندچرا كه سازماندهى ما 
 . طور شده؟ به اطمينانشان ضربه خورده بود و چرا اين

 
, اهللا شريعتمدارى حمايت كرده بود حتى آيت, ژمونى راديكال مجاهدين را پذيرفته بودندوچهار همة نيروهاى جامعه ه چون تا سال پنجاه,  نكته كه فرموديد مهم استاين

 . رساندند هاى زندانيان سياسى كمك مى ولى به خانواده, مرحوم امام نسبت به سازمان نه تكذيب داشتند نه تأييد
 
در زندان ديدم مثل , سال مسئول من بود شهيد مفيدى كه يك. شديم ديم و جذب مىدي قرب به خدا و تقوايشان را مى,  هم در همان برخوردهاى محدود با مجاهدينما

  .  او را نداشتكردن خواند كه پليس جرأت ساكت خواند ـ آنچنان زيبا مى دانستم كه قرآن با صوت مى خواند ـ پيش از آن نمى عبدالباسط قرآن مى
اما زندگى در زندان يك لحظه دو لحظه نيست يا سر يك قرار . ها را پذيرفته بودند رهبرى بچه, خودشان هم. دند اين احواالت و حاالت را ديده بودند كه اطمينان كرده بو

تر  هاى داخل زندان صالح از بچه... سعيدمحسن و, ادنژ  حنيف, كه پيش از آن درحالى. شود ها نيز هويدا مى سال زندگى مستمر است و ضعف بلكه پنج, رفتن نيست چريكى
عالوه بر اين خود آقايان روحانيون هم . آنها با بخش تئوريك جامعه برخورد كرده بودند, جامعه صداقت آنها را ديده بود. ايم كم اين چيزى است كه ما شنيده دست, بودند

: باقرعباسى گفت. ام گرفته بود گريه,  رو شدمن خدمت سربازى بودم كه قضية سياهكل.  كه پاسخگو نبودودخأليى در روحانيت ب. در آن مقطع چيزى براى ارائه نداشتند
, نژاد رو شد وقتى جريان حنيف» ايم؟ پس ما كجاييم؟ مگر ما مرده, هاى ماركسيست حركت كردند اينجا مملكت شيعة مسلمان است؟ بچه«: گفتم» كنى؟ چرا گريه مى«

روحانيت چيزى براى ارائه به , اگر جريان امام نبود. تى در خواب تئورى ـ عملى بودروحانيت سن.  چيزهايى هم بوده كه ما از آن خبر نداشتيممگفت. من جشن گرفتم
چون يك خأل در خود .  بودنداه كه به زندان آمدند ـ غير از معدودى ـ از بچه طلبه از روحانيت كسانى. شمار بودند اهللا منتظرى و طالقانى انگشت آيت. جوانان نداشتند

هاى  ساواك جزوه. حتى روى دستاوردها هم عميق كار نكردند. شد اطمينان كردند هاى مخلص ارائه مى چه كه از طرف سازمان و اين بچهدرنتيجه به آن, روحانيت بود
ها و عمليات آنها  ص بچهفقط به خلو, ها را نخوانده بودند علما پيش از آن جزوه. مجاهدين را در بند يك اوين در اختيار علما قرار داد تا زمينة فتواى معروف را فراهم آورد

به يكى از اين آقايان كه , خواستند بگيرند كه مرا مى زمانى«: مرحوم الهوتى گفت 1359در مراسم سالگرد شهيد مفيدى در سال . عليه رژيم شاه چشم دوخته بودند
فردا , دارم اگر من ماشين تو را نگه. چون خطرناك است, را هم بردار بروماشينت «: اين آقا گفت» روم زندان من مى, دار  مرا نگهىماشين آريا«: امروز سردمدار است گفتم

 .يك جاى ديگر خودش را نشان خواهد داد,  طبيعى است از آنجا كه اين روحيه نقد نشده».گيرند آيند مرا هم مى مى
 

. ها با يكديگر تعريف بشود تواند در روابط و نحوة برخورد انسان  اينها مىهمة. شد هاى پسنديده مربوط مى هاى تشكيالتى و عدول از شيوه  چيزهايى كه گفتيد به رويهاين
عنوان موضوع  ها هم به مسائل ايدئولوژيك نقش اصلى را داشت و اين رويه,  منتشر شد1354ها بود يا وقتى كه بيانية تغيير ايدئولوژى در سال  آيا همة مشكل همين

 ن داد؟خودش را نشا, فرعى در آن بستر ايدئولوژيك
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ولى توان ايستادگى تشكيالتى , داشتند» موضع مخالفت نهفته«همه يك , اين آقايان كه در زندان بودند به داليل مختلف و برخوردهايى كه با آنها شده بود نظر من به

داد كه اينها اگر هم توان طرح مسائل   نمىهدان اجازفضا و سازماندهى زن. درمقابل مسعود رجوى و توان نقد ايدئولوژيك را نداشتند زيرا كار چندانى نكرده بودند
يك جامعة انقالبى درون زندان و يك , شدن از جامعه بوديم؛ ديوار محكم زندان دور ما تنيده بود گشته   در دوران گم54 ما در سال .مطرح كنند, ايدئولوژيك را داشتند

آنهايى كه ماندند به عدد انگشتان دست , برخى از آنها آزاد شدند, گروه مؤتلفه به زندان آمده بودندند؟ خواست در برابر سازمان مقاومت ك كسى مى چه, حركت در بيرون
سيدمحمودى آن  ديگرى را , آمد حاجى عراقى با سيدمحمودى كنار نمى, حاجى انوارى به حاجى عراقى انتقاداتى داشت, شهاب به حاجى انوارى نقد داشت حاج. بودند

اينها . آن زمان آقايان حيدرى و عسگراوالدى هم در زندان مشهد بودند. هاى سياسى مختلف زندان بودند ولى هركدامشان با طيف,  بودندن در زنداقبول نداشت؛ همه
اج سعيد  امانى هم مستقل ح.  روزى هم نداشتند حركت و مطالعات به. بلكه خودشان هم با يكديگر وحدت ايدئولوژيك نداشتند, اى براى جوانان نداشتند تنها جاذبه نه
به او برنامه و , شد  يك مبارز از دِر زندان وارد  ولى من نديدم چيزى ارائه كنند تا اگر, اهللا انوارى در يك اتاق با هم مباحثه داشتند اهللا ربانى و آيت البته آيت. بود

به مجاهدين اوليه مارك و برچسب ماركسيست ـ ,  پيش آماده كرده بودز ساواك اهايى كه با توجه به زمينه, وچهار پيش آمد وقتى ضربة پنجاه. سازماندهى بدهند
وچهار بخش زيادى از علما  دنبال ضربة پنجاه به. كرد به اينها منطق بدهد اسالمى زده بود و بعد هم عناصرش را رو كرد و جزواتش را در اختيار آقايان گذاشت و سعى مى

 اسالم هاشمى رفسنجانى و  حجج, اهللا مهدوى كنى آيت, اهللا طالقانى آيت, اهللا منتظرى  شدند و به زندان آمدند نظير آيتزداشتبودند باپرداز هم  كه بيرون بودند و نظريه
همسر . ا لو دادآن جريان عدول كننده از آرمان مجاهدين همة اينها ر. آقاى الهوتى هم كه از قبل زندانى شده بودند. معاديخواه و در زندان خودشان جماعتى شدند

با اين . اش جدا كرد شدة سازمان از خانواده جريان ماركسيست, مهربان احمد احمد را از او جدا كردند؛ اين از بدترين كارها بود كه همسر كسى را با تفكر تشكيالتى
كمونى . هاى خفته توجيه پيدا كرد مخالفت, به اين ترتيب! ؟دود كنندخواهيد اينها بيايند براى مجاهدين اسپند  حال مى. در دل اينها تخم نفرت و كينه كاشتند, رفتارها

هاى تغيير  ه هاى مختلف ايران به بند يك اوين منتقل كردند و جزو را از زندان... عسگراوالدى و, حيدرى, امانى, آقايان عراقى. هم در بند شمارة يك اوين تشكيل شد
حتى يك جلد قرآن نداشتيم كه , روزنامه نداشتيم, در آن مقطع من در زندان اوين بودم؛ ما خريد نداشتيم. ه گذاشته بودندايدئولوژى سازمان را در اختيار علما و مؤتلف

 چنين سال تمام در يك. اى بود كه حفظ كرده بود هويت هركسى همان سوره. كرديم قرآن را حفظ مى, كردند ها را حفظ مى ما مثل فيلم فارنهايت كه افراد كتاب. بخوانيم
از جمع ما فقط به سه . با هزار مكافات يك تلويزيون با ساعت محدود براى ديدن داشتيم, ها را نداشتيم وآمد به اتاق حق رفت, برديم؛ مالقات نداشتيم سر مى  بهعيتىوض

 از طريق پدرش كه متنفّذ بود و منتظر حقيقى هم مدكترشيبانى از طريق برادرش و بهزاد ه. بهزاد نبوى و حسين منتظر حقيقى, دادند؛ دكترشيبانى نفر اجازة مالقات مى
آنجا محدوديت امكانات براى ما طورى بود كه يك پرتقال را . شد در تمام بند ما پخش مى, آوردند اى كه اين سه نفر مى ميوه. رفتند از طريق دكترمهاجرانى به مالقات مى

هاى تغيير ايدئولوژى  ساواك جزوه. خريدند بار براى ما شير مى روز يك پانزده, كرديم  قسمت مىششيك سيب را , خورديم  يكى ـ دو پر مىكرديم و هركدام قاچ مى
گذاشتند  داشتند و نمى مى بندى در اوين درست كرده بودند كه بند فرجى بود؛ كسانى را كه حبسشان تمام شده بود نگه. سازمان را در اختيار علما و مؤتلفه گذاشته بود

اينها را از , شما خود را جاى آنها بگذاريد. ها را بازنگرى كردند اينها در آن بند آن برخوردهاى سازمان و آن لورفتن. كه سازمان را نفى كنند  اينگرم, بيرون بروند
ها را سازماندهى  شد و برخى هم اين واكنش ها مربوط به اين قضيه مى  واكنشبه نظر من بخش عظيمى از. ها و روابطشان جدا كرده بودند و به زندان آورده بودند زندگى

نژاد كه  هايى روى اصل سازمان و خود حنيف ما از طريق اينها شنيديم كه بحث. محمد تشيد در آن بند بود مدتى آقاى محمد محمدى گرگانى و مدتى هم على. كردند مى
آقاى . نزديك بود كار به خشونت فيزيكى هم بكشد. اهللا طالقانى با برخى از آنها اختالف بود اهللا منتظرى و آيت يت بته بين آال. از ابتدا كمونيست بوده شروع شده است

يرون از زندان آن بخش از سازمان كه تغيير ايدئولوژى داده بود در ب. كنم آميز و فيزيكى بزنيد من اعتراض مى طالقانى گفته بود اگر بخواهيد دست به اين عمليات خشونت
اين مطلب را به مرحوم طالقانى گفته » .گوييم ساواك كشته است  با تغيير ايدئولوژى مخالفت كنيد و يا اطالعيه بدهيد كشته خواهيد شد و مىراگ«تهديد كرده بود كه 

 . بودند
 
 قول از خود آقاى طالقانى است؟   نقلآيا
 

واقفى و صمديه پيش  درست مثل آنچه براى شريف. حتى روحانيت بيرون را نيز چنين تهديدى كرده بودند. رسيد ا مى در زندان شنيدم و اينها مطالبى بود كه به ممن
 ماهيت ايدئولوژيك اينها اين, ايد  فريب خوردههسال است ك گفتند شما پنج ـ شش كردند و مى اينها را اصالح مى آمدند آنجا حمدوسورة  ها مى گونه كه ساواكى آن. آوردند
اينها گفتند , كه من حسن نيت آقاى ميثمى در نقد سازمان را پذيرفتم حتى زمانى. دانست از طرفى مسعود رجوى هم به لحاظ سازمانى خودش را كمتر از خدا نمى! است

داليلش را بگوييد تا من بتوانم , گوييد صداقت ندارد اهللا به شما برچسبى زده و شما مى اگر لطف«: مبه آنها گفت» .گاه عضو تشكيالت نبوده است هيچ) يعنى من(فالنى «كه 
با من كه عضو تشكيالت بودم و هميشه سپربال و خط مقدم , مالحظه كنيد» .عنوان يك فرد تشكيالتى قبولت نداريم اصالً به«جواب اين بود كه » .موضع بگيرم

وقت  آن. شد معلوم نبود چه مى, دارى نبود رفتار كينه به دل نگيرند؟ اگر لطف خدا و خويشتنخواهيد امثال من با اين  وقت مى آن.  داشتندرىخوردن بودم چه رفتا كتك
, مواضع هم نادرست, تدرون هم روابط ناجورى داش, شد اى درمقابل آنها بگيرند؟ از بيرون به سازمان تهاجم مى شد توقع داشت كه مواضع اصولى و صادقانه چگونه مى

 . آيد درمى, كه بعدها توضيح خواهم داد» نجس ـ پاكى«يعى اين است كه آن بيانية  نتيجة طب دشمن هم آماده؛
 

   روحانيت و مؤتلفه چه روابطى بود؟بين
 

  . نژاد و سعيدمحسن هم شهيد نيستند ها گفته بودند حتى حنيف بعضى.  آنها فرازونشيب داشتروابط



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          368-  60 سى خرداد : 

 

 مشی ساواك در زندان و ضعف نيروها خط 

  
هاى سازمان در درون زندان احكام  اما روحانيت و مؤتلفه اطمينان داشتند كه بچه, اند  تغيير ايدئولوژى دادهوچهار يك بخشى از سازمان بيرون اعالم كردند كه  پنجاهسال

ند يابى كن  را ريشه54اتفاق ضربة   قرار بگيرند و بهمجاهدينموسى خيابانى و ديگر رهبران , كه بيايند در كنار مسعود رجوى جاى اين چرا به. آورند جا مى شان را به مذهبى
 عده گفتند كه رهبرانشان هم ماركسيست ـ اسالمى بودند؟ طور رو در رو شدند و حتى يك اين, و در برابر بيرون حالت دفاعى بگيرند

, دانستند لوژى نمىها را در درون سازمان يا ايدئو مبناى ضعف. دانستند آنها علت ضربه را صرفاً بيرونى مى. دانيد كه تحليل مسعودرجوى با لطفى فرق داشت  مىخودتان
اين , بنابراين. باز هم آن را توطئة ساواك دانستند, شدها آمدند  در تلويزيون و مسائل رو  بعد كه بچه. گفتند توطئة ساواك يا دشمن است بلكه فرافكنى كرده و ابتدا مى

او يكى از موردهايى بود كه با  بخشى از اين افرادى كه تغيير ايدئولوژى , لطفى هم كه آمد درون را اصل گرفت. ديگر وجود نداشت, انگيزه كه درون را پاكسازى كنيم
وقتى . طور نسبى اطالع داشت گيرى آن يا زمان اتفاقش به هاى پيش از شكل  بخشى از آن فاجعه از سالزكم ا طور تئورى و عملى ارتباط داشت يا دست داده بودند به

نگرى ما وجود دارد و با   بينى و جهان جهان,  مشى خط, بينش, هايى در ايدئولوژى انسجام  درونى تحليل كرد و گفت عدمترين عنصر بود اين فاجعه را ميثمى كه درونى
و مهدوى هاشمى , تر بود يا آقايان طالقانى  سازمان نزديك او  به, به لحاظ تشكيالتى. ديديد كه با او چه برخوردى شد, نگر بود  قرآن گفت كه بايد درونتاستناد به آيا

 اوين به زندان قصر برگشتم لطفى را زمن وقتى ا. چرا كه تحليلشان با آنها فرق داشت, زدند برچسب خيانت به آنها مى. كردند كنى؟ ميثمى و آقاى محمدى را بايكوت 
وقتى به زندان قصر . كند ميثمى دارد از سازمان دفاع مىتصورم اين بود كه , وشش كه در اوين بودم  وپنج و پنجاه در سال پنجاه. دانستم نماينده و مدافع سازمان مى

ها را خون  كه تا ديروز عليه سازمان عمل كرده بودند و دل بچه او را كنار زد و آن كسانى,  آمدراما وقتى سعادتى به زندان قص. طور طبيعى رفتم و كنار او ايستادم به, آمدم
احساس , تواند بيايد و با آنها بر سر يك ميز بنشيند؟ وقتى آقاى محمدى از بند يك اوين به بند دو پيش ما آمد قانى مىبا اين عملكرد چگونه طال. جذب كرد, كرده بودند

قضيه «: گفتم, از آنجا كه در زندان قصر آقاى محمدى مسئول من بود. كرد و تنها بود فقط مذاكرات خاصى با مسعود و موسى مى.  تشكيالتى نيستبطششد كه روا مى
ها و  آموزش, كرد  مىر نفرى كا25 يا 20لطفى در زندان قصر با يك جمع . دار شده بود مثل ميثمى مسئله, دانست و چيزى نگفت ولى او مسائل را درونى مى» ست؟چي

 از طريق پرويز يعقوبى به 55است كه او در سال غير از پيامى , اما اين. تحليلش را هم از زندان قصر براى زندان اوين فرستاده بود. كرد هايش هم با مسعود فرق مى تحليل
  . كرده استول از معيارهاى سازمانى عد51از سال ) مسعود رجوى(كه وى  مسعود داده بود مبنى بر اين

به من , ه زندان قصر آمدندوهفت همة رهبران سازمان ب وقتى مجدداً در سال پنجاه. گفت ولى به كسى نمى, كرد تحليلش با مسعود فرق مى,  محمدى با آن سوابقآقاى
, كنم من گفتم دونسخه مى.  آنها برگردانمهبا من تماس گرفتند كه دستاوردهاى تشكيالتى و جزوات سازمان را ب» .ما ديگران را قبول نداريم, فقط تو مجاهدى«: گفتند

به آنها , گوييد؟ اينجا يك تشكيالتى وجود دارد اصالً چرا به من مى«: من گفتم» .ددست ما بدهي بايد همه را به, اين خيانت است, نه«: گفتند. يكى براى ما و يكى براى شما
خواند  وقتى با تحليلشان نمى, ها را ترين اليه درونى! ميثمى و آقاى محمدى را قبول نكردند» . بدهمنتقالتوانم حرف شما را به آنها ا مى, من عضو اين تشكيالتم. بگوييد
اگر ما به تو گفتيم ارتجاع و امپرياليسم تعريفش اين . حرف حرف بى, عنوان طبيب تو را معالجه كند بايد اينجا بخوابى تا مسعود به, تو مريضى«: به من گفتند. زدند پس مى

, گوييم سفيد حاال مى. سفيد است, سياهايم  تا امروز گفته«: گفتند مى. منطق و انسجامى براى افراد قائل نبودند, شعور, عقل» مگر ما به تو ياد نداديم؟, تو قبول كن, ستا
  ».سياه است

تاكنون تحليل از باال به «: گفتم» .اين تحليل مسعود است«: گفتند. وقتى بود كه تحليلى در زندان قصر به من ارائه دادند و من نپذيرفتم, بارى كه مقاومت كردم   اولين
گوييد تحليل فالنى است؟  بريد و مى  چرا از افراد اسم مىالكه اين تحليل فالنى است يعنى چه؟ ح اين. امى برسدرفته تا به يك انسج آمده و از پايين به باال مى پايين مى

كنيد و اطالعيه صادر  اى مى شما داريد تشكيالت را فرمايشى و بيانيه» .ها بدهيد اين خالف اصول سازمان است كه شما تحليلى را از موضع فرد بخواهيد به خورد بچه
اين كه مسعود را ! دانى؟ پس تو خودت را رهبر مى«: گفتند. هاى ذهنى خود بدانيد و يا به درون اصالت ندهيد خالف اصول سازمان است كه اصول را تراوش اين. نيدك مى

ولى , ها ماندگار است بورژوازى چپ تا سال دهگوييد خر طرف مى شما از يك. گذريم ايم نمى سادگى از آنچه كه آموخته به«: گفتم» .يعنى ادعاى رهبرى دارى, قبول ندارى
  »!گوييد بايد با آن مبارزه مسلحانه كرد فرداى آن مى

بايد يك دوران گذار بلندمدت براى آن ,  چپ داشتند باقى مانده بودند بورژوازى بر همان تحليلى كه از خرده» حداقل«اگر .  است60خرداد   اين همان ريشة درگيرى سى
 است و از امروز بايد تفكّر پرولتاريايى را ذشتهبورژوازى و تفكّر سنّتى گ سوزى كنند و بگويند دورة خرده كه در عرض دوسال اينها مرحله نه اين, ندگرفت در نظر مى

, دار كردند ها را مسئله ترين آدم رونىد, ها به اصطكاك كشيد ترين آدم كارشان با درونى. ها حتى از تحليل خود نيز عدول كردند  جايى آنها با اين جابه. جايگزين كنيم
نه به پايگاه . كردند  داريد كه روحانيت را به حساب آورند؟ روحانيت را در معادالت وارد نمىاروقت شما انتظ آن. شود خائن شمارة يك ميثمى مى, برچسب زدند

ها  گفتند طلبه اما اينها مى, نژاد بوده است  مربوط به دوران حنيف, مان ارزشى داشتهاگر روحانيت در ساز. كردند و نه به پتانسيلى كه پشتشان بود شان توجه مى طبقاتى
دانستند و براى آنها جايگاهى قائل نبودند كه مورد مشاوره قرار بگيرند و در درون  هاى جاافتادة روحانيت را هم مرتجع  مى آدم. مثل آقاى عرفا,  بشوندىبايد بازساز

  . دسازمان يا مركزيت بياين
  
اى هم صادر  اند و بيانيه اين قضيه باعث شد كه برخى بگويند آنهايى كه خدا را قبول ندارند نجس. بيانية تغيير ايدئولوژى منتشر شد و به زندان هم رسيد, 1354 سال در

 بر زندان حاكم بود و همه بر سر يك سفره راليستىى پلوكه در آن شرايط يك الگو درحالى. ها را جدا كنند ها توصيه كردند سفره دنبال آن در سراسر زندان شد و به
ها كه تا آن زمان خيلى به اسالم گرايش  ماركسيست. بندى شود و همه از هم جدا شوند چه شد كه نجس ـ پاكى پيدا شد؟ اين پديده باعث شد كه دسته. نشستند مى
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اساس اين بيانيه چه بود؟ سازماندهى آن با چه كسانى بود؟ چگونه در . گذاشت  مثبتى نمىيرا تأثگفتيم روى آنه هرچه مى, بعد از قضية نجس ـ پاكى, پيدا كرده بودند
 اهللا منتظرى نسبت به اين بيانيه چه بود؟ اهللا طالقانى و آيت هاى ايران تسرى پيدا كرد؟ موضع سازمان در درون زندان در برابر آن چه بود؟ ديدگاه آيت سطح كل زندان

 
اين پديده براى , بنابراين. نمود كرد و جدايى و رودررويى را طلب مى  اين بود كه مجاهدين ماركسيسِت اسالمى هستند و هميشه اين را تبليغ مى50سال  ساواك از نظر

دست ساواك  مان اين خوراك را به توسط سازلوژىاما ساواك مترصد بود تا شواهد اين قضيه رو شود و بيانية تغيير ايدئو,  توسط ساواك بيان شد50بار در سال  نخستين
فرار تقى شهرام از زندان سارى را كار ساواك . بخشى از آقايان معتقد بودند كه اين بيانيه از طريق عناصر نفوذى ساواك در درون سازمان شكل گرفته است. داد
هايى  بسترهاى عينى فراهم شود تا با توجه به ضعف, ب ساواك به مجاهدينيعنى آموزش ديده بودند تا براى برچس, الشعاع شهرام قرار گرفتند دانستند و بقيه تحت مى

كرد روى اين موضوع  روحانيون و نيروهايى را كه ساواك فكر مى, وقتى اين نظرية ساواك عينيت پيدا كرد. چنين انحرافى در سازمان ايجاد كنند, كه وجود دارد
امكاناتى را هم در اختيار آنها قرار داد و آنها را به . نها داد  زندان اوين جمع كرد و مطالب و جزواتى براى مطالعه به آ در بند يكرانهاى اي حساسيت دارند از سراسر زندان

  .طرف صدور آن بيانيه تقسيم نيروها به نجس ـ پاكى تشويق نمود
شوند كه  بارى نيست كه افرادى در جامعة اسالمى پيدا مى نخستينچرا كه اين , مشى تاريخى روحانيت عدول كردند  به نظر من روحانيون درون زندان نيز از خط

) ص(هاى گذشته فرضاً پيغمبر كرده؟ كسانى در قرن بخش روشنفكرى روحانيت درمقابل اينها چه مى, در تاريخ. نظراتى خالف برداشت عمومى جامعه از اسالم دارند نقطه
روحانيت در مقابل آنها چه كار كرده است؟ روحانيت ما ... اند و اى را ايجاد كرده مكاتب مختلف ضاله, دا را انكار كردهوحى يا واقعيت خود خ, اند را مجنون و ديوانه خوانده

د و در عالمه امينى آم, اى پيام غدير را نفى كردند عده. طور طبيعى پاسخ داده او هم آمده به, ديعنى اگر ديگران طرح اشكال كردن, طور سنتى پاسخگوى شبهات بوده به
ها بسترى شده براى  بلكه آن برداشت, هاى غلط نهراسيده گاه از اختالف يا برداشت شيعة علوى در تاريخ هيچ. را نوشت» الغدير«چندين مجلد توضيح داد و اثر ماندگار 

 مواضع  كه جاى اين اينها به, ـ چريكى پيش آمدوقتى مسئلة تغيير ايدئولوژى در يك سازمان اسالمى . نگرش جديد و رفع ابهام, بارورى, كرىبرخورد ف, كنكاش
نجس ـ «آن بيانيه ,  دهندقرارجوش روحانيت ـ و آن را در زندان اوين در دستور كار  شدة آنها را در بيانية تغيير ايدئولوژى نقد كنند ـ يعنى همان كار منطقى درون اعالم
.  نوشته شود و آن ضربه به تازيانة تكامل تبديل گردد1354يانية تغيير ايدئولوژى منتشر شده در سال خواست يك نقد تئوريك بر ب ساواك نمى. را صادر كردند» پاكى

رفت و  ها باال مى هم انسجام بچه مسلمان, شد هم تفكر روحانيت بارور مى, گفت مىيكى پاسخ  كرد و يكى كه اگر مبانى بيانية تغيير ايدئولوژى را روحانيت نقد مى درحالى
. شد استناد مى» انماالمشركون نجس«به . ولى معلوم بود كه ساواك مايل نبود چنين بسترى فراهم شود, آمد وجود مى انسيل مطلوب براى ادامة روند مبارزه بههم يك پت

ها  آيا ماركسيست«: كى از آنها گفتمبه ي. درواقع ما مصداق كافر و مشرك شده بوديم. نشستيم  كه قبالً بر سر يك سفره مىبوديمهايى   مصداقش هم ما و ماركسيست
 كه يمگوي هايمان مى به خانواده. كنيم هاى وحشتناكش نجس نيست؟ پس بياييم از فردا غذاى زندان را نخوريم و همه اعتصاب  ولى ساواك با آن شكنجه, نجس هستند

مشى با پليس  هركس هم در اين خط. ساواك و زنداِن ساواك نجس است, دربار, رژيم سلطنتى, كنيم شاه پس اعالم . براى ما غذاى حاضرى بياورند كه پختن هم نخواهد
اين قبض و ...  را ساواك تحمل خواهد كرد؟اى يهآيا چنين بيان. مشى كنيم گونه طراحى خط بياييم اين. اى باشد خواه مجاهد باشد و يا فدايى و توده, رفت نجس است

به نظر من نسبت به مجموعة . كه شما با ساواك مرزبندى مشخصى داشتيد درحالى, دهد ها را ساواك انجام مى هاى شهرستان انها و نشر بيانيه و فرستادن آن به زند بسط
 » .ايد انديش شده هاى ساواك ساده شيطنت

 
 ها و بيرون چه بود؟ در زندان» نجس ـ پاكى« آن بيانيه پيامد

 
در .  بهمن شركت كردند15» سپاس«اى هم در  عده.  آزاد شد55 مرداد 28آقاى بادامچيان شب . رفتن آقايان وناختالف و فروپاشى در زندان و جداشدن و بير, بريدگى

ها را قبول   و عملكردها و جداسازىها ىبند شهيد رجايى و چندنفر ديگر تقسيم. با آنها همكارى نكردند) مطهرى(شاهى  رجايى و دوزدوزانى و عزت, ها قضية جداشدن
ها  بريدگى و انتقال درگيرى, سپاس, نتيجة آن. ن نحوة برخورد را قبول نداشتند كه پليس بيايد وسط نيروهاى مذهبى خط بكشد و ديگ غذايشان را جدا كنداي. نداشتند

آرمتان را پايين , هايتان را پايين بكشيد شد پرچم به آنها گفته مى, كردند  تظاهرات مىيابانهاى سازمان در خ وقتى بچه, در فضاى پيروزى انقالب. به بيرون  از زندان شد
بهروز در زندان اوين نفوذى ساواك بود و . شاهى بهروز و عزت, دانست؛ حسين منتظرحقيقى اهللا ربانى سه نفر را مسلمان حقيقى مى آيت. طورى رد شويد بياوريد يا همين

  .دانستند را سمبل تشرع مىاين دو . اهللا شريعتمدارى پيوست حسين منتظرحقيقى به خلق مسلمان و آيت
او . اند هاى غيرمذهبى دستگير كرده اى را احتماالً بچه رئيس كارخانه«: مهدى عراقى به من گفت حاج. من نزد مرحوم امام در خيابان ايران رفتم,  روز سوم پيروزى انقالب

اند تضاد  اينها آمده, كنيم عنوان ارگان امپرياليستى كار مى كه ما روى ساواك به درحالى, ربرو با آنها صحبت كن و او را بياو. اند را داخل توالت كرده و بحرانى درست كرده
آن روز هم شيفت ايشان , كرد آقاى ربانى بايد حكم را امضا مى. تا آن روز ما حدود بيست ساواكى براى اينها دستگير كرده بوديم» .اند را در حد كار و سرمايه تنزّل داده

» .آقا اسم يكى ديگر را بنويس تا مشكل حل شود حاج«: ايشان را بوسيدم و گفتم, هاى زندان زنده شده من فهميدم حساسيت. قلم را زمين گذاشت, ا ديدتا اسم مر. بود
 شعنوان خادمين خود ها را بهها و جداكردن نيروها قوى بود كه هنوز اين انقالب من و شما كشى قدر آن برخوردهاى غلط و اين خط  هولناك بود و آن54قدر فاجعة  آن

 داد؟  طور مسعود رجوى را بپذيرند كه هيچ بهايى به آن طرف نمى وقت چه آن, قبول ندارد
 

ن  در زندان بودند كه دلسوز باشند و جلوى اي آيا كسانى. دار بوده است دنباله, اش و نحوة برخوردى كه با آن شد  و عوارض بعدى54گوييد عمق ضربة   كه مىطور اين
صالح در آن فضا چه بود كه جلوى اين دوقطبى كاذب گرفته  چه نقشى داشتند؟ عمل... اهللا منتظرى و اهللا طالقانى و آيت بندى كاذب را بگيرند؟ مثالً مرحوم آيت قطب



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          368-  مشی ساواك در زندان و ضعف نيروها خط  : 60 سى خرداد 

ايشان حتى اين . داد كل سازمان لو رفته بود  لو مىاش اگر يكى از اينها را شناخت كه بعد از دستگيرى عضو علنى از سازمان را مى  ايم كه شهيد رجايى پنج شود؟ شنيده
 . هاى سختى را هم تحمل كرد شكنجه.  بودارقدر خودد يعنى اين, مطالب را در اوين هم به مسعودرجوى نگفته بود

 
 رسولى كه دونفر از سربازجوهاى ساواك عضدى و. دوست و دوسه نفر از معاودين عراقى محسن رفيق حاج, مهدى افتخارى,  در اتاق نشسته بودم با آقاى رجايىمن

. اصالً چنين برخوردى در زندان سابقه نداشت» .هركس نادم است دستش را باال كند«: وقتى به اطاق ما رسيدند گفتند. آمدند داخل بند تا بازديدى داشته باشند, بودند
  » .آقاى رسولى در جريان هستند«: ايشان جواب داد» اى؟ حال نادم شدهتو از كى تا به «: عضدى به آقاى رجايى گفت. آقاى رجايى دستش را بلند كرد
بعد از توزيع . ها هايى آوردند براى نوشتن درخواست دو روز بعد فرم» .دانم چه شد كه دستم باال رفت نمى«: گفت, كه بسيار ناراحت بود  بعد از رفتن آنها رجايى درحالى

ولى من , )دستم را باال بردم( كردم كه اين كار را كردم ادانم چه حالى پيد نمى«: او گفت. ر ساواك كه چرا درخواست عفو ننوشتىآقاى رجايى را بردند به دفت, نامه پرسش
مه عفو بعضى نا. حتى در آدمى مثل رجايى كه راجع به شخصيتش توضيح داديد, كرد اما تحليل من اين است كه بيانية فوق در لحظاتى ايجاد تزلزل مى» .نادم نيستم

آخِر , چون آخِر مبارزه زندان است, كنم ديگر مبارزه نمى, اگر من بروم بيرون«:  كه يك نفرشان گفته بودمما شنيدي. نوشتند كه بروند و انقالب را از بيرون ادامه دهند
درمقطع . كنند معلوم است كه با نيروها چگونه برخورد مى. بعد از پيروزى انقالب همين افراد مسئوليت گرفتند» .شدن است يعنى فاتحة مبارزه زندان هم ماركسيست

دانند  اينها شما را مرتجع مى. را بازجويى كنيم) مجاهدين(بگذاريد ما اينها «: گفتم.  كه در آن بودم ـ به اوين رفتم  روز من ـ بدون هماهنگى با جمعىيك 60خرداد  سى
: آقاى الجوردى گفت» .وقت بايد جواب ملّت را بدهيد آن. خوريد كنيد و فردا برچسب مى ا احتماالً شكنجه مىكشيد ي شما هم اينها را مى, شوند و با شما درگير مى

چرا به جلسات كانون زندانيان «: گفتم, طلب است را ديدم هاى زندان كه اكنون منتسب به جناح اصالح يك هفته پيش يكى از بچه. ولى خبرى نشد» كنم خبرت مى«
هاى  آيند؛ نه قطب اتفاقاً آنها هم نمى«: به او گفتم» . آنها برخورد داشته باشمباآيند و من دوست ندارم  چون از سران مؤتلفه به آنجا مى«:  به من گفت»آيى؟ سياسى نمى
حاال بين , ين رجوى و مجموعة اينها بودبندى اوين ب تازه قطب» .گذاشتند آيند كه به همه مبارزين احترام مى بلكه كسانى مى, هاى آن طرف آيند و نه قطب اين طرف مى

 . استدهبندى پيدا ش خودشان چنين قطب
 

   از آقاى طالقانى سؤال نكرديد كه چرا آن بيانيه را امضا كرد؟ آيا زير فشار بود؟شما
 

  .ه بودام تحليلشان چ شركت كردند نپرسيده» سپاس«تا امروز هم از كسانى كه در جلسه . ارتباط هم نداشتيم,  نبودفرصتى
  

مثالً چندان عامِل به احكام , ما با شما نقاط اشتراك زيادى داريم«: گفتند ها و به آنها مى رفتند به بند ماركسيست ها مى كردند كه ساواكى  محمدى گرگانى نقل مىآقاى
ها و  دوست هم نداريم مملكت دست مذهبى.  نداريمى هم مشكلكردن مشكلى نداريم و با مشروبات الكلى و صنعتى[ غير وابسته]با مدرنيزم . خوانيم نماز نمى, نيستيم

ها نه خدا را قبول دارند و نه قيامت و   ولى ماركسيست, ما هم خدا را قبول داريم«: گفتند ها و مى رفتند بند پايين در اتاق مذهبى ها مى بعد همان ساواكى. مرتجعين بيفتد
تحليل مبتنى بر يأس و . هاى ناصر جوهرى را به آقاى طالقانى داده بودند تا بخواند مثالً بازجويى. انداختند  مىقهف و تفركردن اختال و به اين ترتيب براى حكومت» دين را

 .دادند تا همه بخوانند بريدگى وحيد افراخته را هم مى
 

آن سؤاالت و آن شبهات . و كاملى به بيانية تغيير ايدئولوژى داده نشداما جواب جامع , كردند  دانم اينها را تغذيه مى ولى مى, گوييد حضور ذهن ندارم  را كه مىاينها
صورت مسئله . شد كه نشد  يك كار تاريخى مىيدبا. هاى ما ممكن است همان شبهات را مطرح كنند حاال هم بچه. شود باالخره در هر عصرى و به طرق مختلف مطرح مى

 .جاى جواب درخور علماى شيعه عمده شد  پاكى به پاك كردند و نجس ـ» نجس ـ پاكى«را با آن بيانية 
 

 هاى سياسى شده توسط خود مجاهدين قرار دادند و آنها را راست ارتجاعى خواندند و دشمنى با ساواك عمده نشد؟ شان را مذهبى  شد كه مجاهدين دشمن اصلىچه
 

فضايى بود كه به » .آورند آنها به ما فشار مى, تو نظم اينجا را به هم ريختى«: گفتند. وين رفتم به زندان ا54در سال ,  زندان قصر يعنى روحية مقابله با پليس  با روحيةمن
ها بود و يكى از   يكى از مذهبى, در آن فضا دونفر از مبارزين همكارى با ساواك را شروع كرده بودند. كشيم نفر را مى نُه, آنها گفته بودند اگر يك نفر بيرون ترور شود

يكى . ها ضربات زيادى ـ چه در زندان و چه در بيرون از زندان ـ به جريان انقالب وارد آمد دنبال اين قبيل همكارى به. با هر دو بعد از انقالب برخورد شد, اه ماركسيست
مذاكراتى را با مسعود رجوى و محمد حياتى در همين فضاى زندان بود كه ساواك .  باال رفت و مورد اعتماد مسئولين شدورها در وزارت كش از آنها تا سمت مسئول گروه

 روى نهو آگاها. در چنين شرايطى متأسفانه ساواك ميانجى همة اختالفات شده بود. موقع كريم رستگار هم در بهدارى اوين بود و به اينها انتقاد داشت آن. شروع كرده بود
 . كرد همة نيروها كار مى

 
مرحلة , ها جدا بكند ها را از ماركسيست كه مذهبى مشى ساواك سه مرحله دارد؛ مرحلة اول اين خط«: ك ـ در زندان گفته بودزاده ـ سربازجوى ساوا  كه حسينايم شنيده
ر بعد از  با اين تحليل حذف نيروهاى چپ مذهبى درو از اين» .ها اختالف بيندازد كه در بين مذهبى ها اختالف بيندازد و مرحلة سوم اين كه درون خود ماركسيست دوم اين

 .پيروزى انقالب هم قابل تأمل است
 

 ! بعد از انقالب ميثمى را در زندان اوين ببيند و با خوشحالى بگويد نوبت شما هم فرارسيد, االسالمى دكتر شيخ,  بد است كه وزيربهدارى دورة شاهچقدر
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  توانست داشته باشد؟  ها را چه كسى مى  اصلى در اين توطئهنقش

 
خودشان را , اينهايى كه ادعا داشتند, ...ما ز ياران چشم يارى داشتيم اما. عنوان يك عامل درونى بيشترين انتظار را از سازمان و دوستان خود داشتم به اما من ساواك؛
هاى انسان  ماند؟ اگر خصلت نتيجه چه باقى مىدر. هاى خود عدول كردند از تمام آرمان, دادند ها را به خودشان تقدم مى دانستند و توده فداكار و پيرو راه حنيف مى, ناجى

   .شود طرف مقابل شاد مى, شده بنشيند جاى اصول اعالم
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