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نشريه بحثى را پيرامون 12طور كه مطلع هستيد از شماره  همان. ايد متشكريم انداز ايران اختصاص داده كه وقت خود را به خوانندگان نشريه چشم  در آغاز، از اين-

شوندگان ما بر اين باورند كه ريشه اين حادثه تلخ را بايد در مسائل زندان ـ در دوران قبل از انقالب  بسيارى از مصاحبه. ايم  پيگيرى كرده60خرداد  بى واقعه سىيا ريشه
ا، از جزئيات و مسائل پيش آمده مطلع بوده و ه دليل حضور در زندان در آن سال اگر اين تحليل را بپذيريم، جنابعالى يكى از افرادى هستيد كه به. وجو كرد ـ جست

اى از نقاط عطف  لطفاً قبل از ورود به بحث، شمه. تر يابى دقيق بندى و ريشه  خود مبنايى باشد براى جمعدتوانيد اطالعات مفيدى را در اختيار جامعه قرار دهيد تا شاي مى
 .زندگى خود را بيان بفرماييد ؟ 

 
 ساله بودم، به صورت عاطفى 15ـ16كه يك طلبه   درحالى1341در قم و اعتراض مراجع و بويژه امام به عملكرد حاكميت، از اواخر سال  بنده از شروع حركت نهضت -

ن ـ كه فكر نام صديقيا  با آقايى بهثهاى را كه از اين دوره به خاطر دارم اين است كه در مسجد امام حسن عسكرى قم، در حال مباح اولين لحظه. جذب اين حركت شدم
در تعطيل طوالنى : "عبارتى از آن تلگراف در ذهنم مانده. اى به من داد كه تلگراف امام به آقاى علم بود اهللا فاضل لنكرانى است ـ كسى اعالميه كنم االن در دفتر آيت مى

اين عبارت به اين دليل در ذهن من حك شده كه آن لحظه، ." تاساسى كشور اس  و قانوننورشود، دولت اقداماتى را در نظر دارد كه مخالف شرع ا مجلسين ديده مى
. عنوان رويدادى نوظهور جاذبه داشت اى بودم به اعتراض يك مرجع دينى دربرابر دولت چيز جديدى بود و در آن روزها حتى براى من كه طلبه. لحظه تولد دوباره من بود

عنوان يك  گفتند ـ به آقا مى اهللا و يا حاج آقا روح موقع به او حاج از آن هم امام به لحاظ معنوى براى ما ـ كه آنالبته پيش .  قم شروع شددراز اينجا جذب حركتى شدم كه 
ه از نام فاطميه كه هرسال  بهاى بعد از آن مباحثه با آقاى صديقيان، به مسجد اعظم قم رفتيم و در جلسه. فرد وارسته كه اعتنايى به مقام و عنوان ندارد، جاذبه داشت

آمده بود و مسجد  نخستين مجلسى بود كه به صورت يك ميتينگ سياسى در. شد، شركت كرديم آقا مرتضى حائرى ـ كه خدا رحمتش كند ـ برگزار مى طرف آقاى حاج
 از تركيه به نجف منتقل شدند، ما تنها  كه امام1344از اين مقطع تا سال . كرد طه هم خيلى با شور و حرارت سخنرانى مى اعظم پر از جمعيت بود و آقاى سيدمحمد آل

طور شد اما قبل از آن براى چاپ اعالميه در   خرداد  به بعد اين15مثالً  از  وقتى كه چاپ و نشر اعالميه غيرقانونى تلقى شد ـ از . تماشاچى نبوديم، سمپاتى هم داشتيم
موقع هنوز استنسيل و ماشين  آن. كرديم ها را تكثير مى شديم و اعالميه اى جمع مى جامع قم در خانههاى مسجد  از بچهنفر انزدهها مشكلى نبود ـ گاهى با ده ـ پ چاپخانه

 آن  بگذرم؛ زاى اشاره كنم و سريع ا خوب است در اينجا به نكته. چسبانديم نوشتيم و به ديوارها مى صورت دستى مى كرديم و به تكثير نداشتيم و از كاربن استفاده مى
. كردن نظرها هنر امام بود شود كه شروع حركت با اجماع همه علما بود و اين هماهنگ م كه اگر كسى بخواهد درست به تاريخ انقالب نگاه كند، متوجه مىكن من فكر مى

 . گرفت اگر اين اجماع نبود، قطعاً  حركت پا نمى
 
 . پيش از آن برخى مراجع اعتراضاتى به دولت داشتند؟ - 
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نفره بود ـ كه متأسفانه نه نوارى از آن جلسه  شروع حركت از يك جلسه نه. ام كه حركت با محوريت امام شروع شد ام، به اين نتيجه رسيده  كرده با تحقيقاتى كه من-
. اش گذاشت را در خانه امام اين جلسه صراريك از افراد آن در قيد حيات هستند ـ و با تحقيقاتى مطمئن شدم كه آقاى حائرى به پيشنهاد و ا موجود است و نه هيچ

ام، اين افتخارى نيست چون   همراه نهضت بوده44 تا 41ـ42دنبال خود كشيد؛ يعنى اگر كسى بگويد من سال  بنابراين، حركت با اجماع شروع شد و موج آن همه را به
كه  اما از موقعى. رغم آن سركوب حفظ شد ى ـ دوسال اين حالت به سركوب شد، حدود يكت خرداد كه نهض15از بعد از . يكى بيشتر فعال بود و يكى كمتر. اند همه بوده

اگر كسى در اين . تدريج افراد خود را كنار كشيدند ، اين دوره، دوره غربت نهضت است و به49ـ50هاى   تا سال1344امام از تركيه به نجف منتقل شدند، يعنى از سال 
از اين مقطع بود كه يك نسل متعهد احساس كردند . دهد كه واقعاً با معيارهاى حوزوى مبارز بوده است شان مى جدى داشته است نورى ـ حض50 تا 44مقطع ـ يعنى بين 

 كردند و اتأثير عواطفشان اين كار ر آنهايى كه به نجف رفتند، بيشتر تحت. بخشى از اين نسل به نجف رفتند و بخشى در ايران ماندند. كه بايد نهضت را  حفظ كنند
 .  در ايران ماندند ـ البته نه همه ـ زحمت بيشترى را قبول كردندآنهايى كه

 
 . عواطف نسبت به جنبش يا نسبت به شخص امام؟ -
 
سعى بر اين بود . تأثير جنبش به تهران آمدم  من تحت46ـ47هاى  حدود سال. كه به نجف رفتند خيلى جاذبه داشت  امام و جنبش هر دو، ولى شخص امام براى كسانى-

ها را  ها و جمعه شنبه تا مدتى فقط پنج. بودبا اين عنوان نبود ولى هدف همين . هاى مقاومت كنيم ها در آن مشاركت دارند تبديل به هسته جلساتى مذهبى را كه جوانكه 
 جلسه 10روز گاهى من در  در همان يك شبانه. ان آمدمكلى به تهر روز رسيد به توان به همه كارها در يك شبانه بعدها كه ديدم نمى. گشتم آمدم و برمى از قم به تهران مى

  . گفتنى است كه عنصر پرجوش و خروش آن جلسه مرحوم كچويى بود. شد برگزار مى" المهدى مكتب"نام  يكى از اين جلسات در محل امامزاده يحيى  به. كردم شركت مى
در . كنندگان جوانان بودند الزمان كنونى ـ بيشتر شركت گفتند ـ مسجد صاحب مسجد خان مى  صبح جمعه دو يا سه جلسه در مسجدى بود در بازار تجريش كه به آن 

 در جماران به مسجد همت تجريش ها زىبعد از حضور در حسينيه شيرا. وگويى با جوانان چيذر داشتيم شد، گفت جلسه ديگرى بعد از اذان صبح كه دعاى ندبه برگزار مى
هايى  بعدها كه در تهران ساكن شديم، اواسط هفته هم جلسه.  علنى بود، مثل مسجد همت يا مسجد خان، و بعضى هم كمى خصوصى بودها بعضى از اين جلسه. رفتم مى

بينم   مىكنم، ها فكر مى اكنون كه به آن روند نشست. آرام تشكيالت نه چندان مخفى شكل بگيرد كرديم اينها را به نوعى به هم متصل كنيم تا آرام داشتيم كه سعى مى
بينم بيشتر  كنم مى وقتى حساب مى. مهدى بخارايى و جواد منصورى هم در آن جلسه بودند. المهدى كه با يك جلسه ديگر ادغام شد مثل جلسه مكتب. خيلى موثر بود

قدر مقاومت كرد تا   آن1353ود كه زير شكنجه در شهريور كارگرى ب. گفتيم  از آنها مراد نانكلى بود كه به او بچه رستم مىىيك. اند هاى آن جلسه اعدام و شهيد شده  بچه
 كه تىكپى تهيه كنيم، به صور ما سعى كرديم در اين مجموعه يك دستگاه پلى. ها بود يكى از مشكالت آن مقطع چگونگى تكثير اعالميه. كس را لو نداد شهيد شد و هيچ

در اين . فقيه امام تكثير شد هاى واليت بار درس با همان دستگاه بود كه براى اولين. ش مفصل استهم علنى باشد و هم بشود براى كار از آن استفاده كرد كه شرح
هاى تهيه دستگاه  يكى از ضرورت. صورت جزوه تكثير و حفظ كنيم ها را به هاى قرآنى فايده ندارد، ما بايد اين بحث ها مطرح كردم كه فقط طرح و شنيدن درس جلسه

شود  ايشان گفت نمى. فقيه امام را تكثير كنيم هاى واليت  آنجا كه به خاطر دارم اولين بار من با آقاى هاشمى رفسنجانى مطرح كردم كه بايد درستا. تكثير هم اين بود
يكى از اين دو اتاق را به .  بوديمآباد اجاره كرده دو اتاق پشت بازار تجريش سه راه ملك.  را بكنيمرتوانيم اين كا من گفتم دستگاه تكثير داريم و مى. اين كار را كرد
. ها را از راديو بغداد ضبط و پياده كرده بود و براى ما فرستاد و ما آن را تكثير كرديم اهللا سعيدى اين درس شهيد آيت. كپى و اين كارها اختصاص داده بوديم دستگاه پلى

اين كار را به موتلفه نسبت " زواياى تاريك تاريخ"الدين فارسى در كتاب خاطرات خود   جاللجالب اين است كه آقاى. جا بود  شروع كار جدى عملى بنده از همينقعدروا
كرديم و  اى را تايپ مى  كه صفحهبىاى از كار كه از جانب ساواك احساس خطر كرديم، هر ش حتى در مرحله. كه موتلفه در اين قضيه نقشى نداشت دهد، درحالى مى

خواستيم دستگاه را  در مقطعى كه از نظر امنيتى مى. كرديم كه اگر خانه لو رفت، اينها در خانه نباشد جاى ديگرى منتقل مى فاصله اين را بهداديم، بال كارهايش را انجام مى
هيئت به آنجا آمده بودند ـ  خانه آقاى هاشمى رفسنجانى بودند ـ عصر عاشورايى بود كه همه از راى كه تقريباً همه سران موتلفه د به جايى ديگر منتقل كنيم، در جلسه

به فاصله . اين مورد را براى اين گفتم تا متوجه غربت انقالب در آن مقطع باشيم. جز مرحوم الجوردى حاضر نشد بپذيرد كه دستگاه به خانه او منتقل شود كس به هيچ
نام شيخ حسن نصيرى نام برده  مربوط به آقاى الجوردى از شخصى به سند از اسناد ساواك 60در حدود . روز گروه آقاى الجوردى دستگير شدند نزديك به پانزده

 منظور از شيخ هام اين شيخ حسن نصيرى كيست؟ تا مدتى نتوانستند متوجه شوند، ولى بعدها پى بردند ك اند گفته من به آنهايى كه اين سندها را منتشر كرده. شود مى
نام شيخ حسن  هايش به شكلى حركت كرده بود كه بگويد همه اينها مربوط به شخصى به ا گير نيفتيم در بازجويىكه م ام و مرحوم الجوردى براى اين حسن، بنده بوده

رو كردند و مرحوم   بردند و با آقاى الجوردى روبهساعتىدر اين قضيه آقاى مطهرى را چند . نصيرى است كه آقاى مطهرى در حسينيه ارشاد به ايشان معرفى كرده است
من در بعضى موارد . درواقع هم شيخ حسن نصيرى وجود خارجى نداشت و ساواك هم ديگر پى قضيه را نگرفت. فت كه من چنين شخصى را به خاطر ندارممطهرى هم گ

كس جز خود ايشان   قضيه هيچ افراد بود و هيچ ردپايى از طريق ايشان لو نرفت و در ايننظيرترين ام، اما در مقاومت، يكى از كم با آقاى  الجوردى تفاوت ديدگاه داشته
كه آقاى مطهرى قضيه را براى آقاى هاشمى نقل كرده بود و ديگر خيالمان راحت  چند روزى من و آقاى هاشمى نگران بوديم كه مشكلى پيش نيايد، تا اين. گرفتار نشد

دادن  اهللا حكيم و تالش مبارزان براى مراجعه اين همزمان بود با فوت آيتفقيه امام موج جديدى پيدا شد و  هاى واليت  ناگهان با درسانقالب،در اين فضاى غربت . شد
هاى مسلحانه هم   كه جنبشددر همين فضا بو. اهللا سعيدى نيز همزمان با اين موج، فضاى جديدى را ايجاد كرد شهادت آيت. اهللا حكيم افراد به مرجعيت امام بعد از آيت

يعنى حركت از دو سو در حال تكوين بود؛ يكى . كردن جنبش از غربت چندساله بود ه تغيير و تحوالتى شديم كه در حال خارج متوج49ـ50كم بروز كرد و ما در سال  كم
 از آن به بعد فضاى. بود" جنبش جنگل"ها افتاد،   بر سر زبانسلحانهنخستين موردى كه از جنبش م. كرديم جنبش مسلحانه و ديگرى مبارزاتى كه امثال ما پيگيرى مى

باور امثال بنده اين بود كه بايد نيروهايمان را به اين . اصطالح فاز جديدى پيش آمد و ما هم مجذوب و شيفته اين جنبش و فاز جديد شديم مبارزه تغيير كيفى كرد و به
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خود من تا مدتى . زدند كند، نمى ن حركت را تأييد نمىكه امام اي كسانى مثل آقاى هاشمى رفسنجانى هم حرفى از اين. كرديم با اين ديد به مبارزه نگاه مى. سمت بكشيم
كند، شايد نسبت  دانستيم كه امام اين جنبش و فاز جديد را تأييد نمى موقع مى اگر آناما اين را هم بايد بگويم كه . دانستم كه موضع امام عدم تأييد اين جنبش است نمى

درخشش اين حركت در . گونه بود موقع اين اصالً فضاى آن. مل مذهبى و اسالمى آن سازمان مجاهدين خلق بودشديم، نه نسبت به اين جنبش كه حا به امام كم عقيده مى
 .شدند  از اين نيروها شايد نسبت به امام دلسرد مىشىكرد، بخ اى جذب كرده بود كه حتى اگر امام هم مخالفت مى گونه آن فضاى غربت به شكلى بود كه نيروها را به

 
 .كرديد؟  اى آن تغيير و تحوالت چه مى شما در فض-
 
مرحوم طالقانى هم لطف زيادى نسبت به . ام دهد آنجا حدود صد سخنرانى داشته شدم و اسنادى هست كه نشان مى تدريج يكى از سخنرانان اصلى مسجدهدايت   به -

ياد دكتريداهللا سحابى  هاى فراوان آن روزها، سخنى است از زنده از خاطره. دش مخفى هم بيش از پيش فعال مى جلسات نيمه. بنده داشتند و هم من خيلى عالقه داشتم
 :كه خالى از لطف نيست؛ شبى به مناسبتى اين شعر را از اقبال الهورى آوردم

 
 ها دارى سخن                           نعره ال نزد نمرودى بزن  كه اندر حجرهاى
 
 هاى علوم دينى ـ مثل فيضيه ـ الصاق كنيم؟ هاى مدرسه است اين شعر تكثير شود و پشت در هريك از حجرهخوب :  پس از سخنرانى، دكترسحابى گفت-
 
 . نخستين بازداشت شما چه زمانى بود؟ -
 
اهللا حكيم در  ت آيتمراسم هفتمين روز درگذش. اهللا سعيدى بود اهللا حكيم و شهادت آيت  نخستين دستگيرى من پس از سخنرانى به مناسبت شب هفتم درگذشت آيت-

كرد كه اين   ايجاب مىعقالنيتكه  من يك سخنرانى نسبتاً صريحى كردم، با اين. اهللا سعيدى منتشر شد كه خبر شهادت آيت مسجد همت تجريش همزمان شد با روزى
شدن من روى بازار تجريش و آن  و ادامه پيدا نكرد، زيرا زندانى ساعته بود 48البته در حد يك بازداشت . تر بود كار را نكنم و كارهاى ديگرى بود كه به نظرم خيلى مهم

خواستند كه التزام بدهيم اين  گونه موارد اگر از ما مى معموالً در اين.  اتمام حجت بودكرو در اين مقطع در حد ي از اين. گذاشت و اين براى ساواك مهم بود منطقه اثر مى
البته افراد مشخصى مثل آقايان منتظرى . كنيم دهيم و بعد هم عمل نمى گفتيم التزام مى خوب ما مى. ترى برسيم  به كارهاى مهمخواستيم كه مى كرديم، براى اين كار را مى

. ودمدر قضيه اعدام نخستين گروه از مجاهدين بود كه من با مرحوم ناصر صادق آشنا شده ب. دادند  متفاوت بود و به اين سادگى التزام نمىانو طالقانى موقعيتش
 فضال را دعوت كرديم ـ ازكه حوزه با مجاهدين و شهدايشان آشنا بشوند حدود هفتادنفر  مثالً ما در قم براى اين. هايى انجام شد كه مجموعاً ساواك را حساس كرد حركت

و صحبت مفصلى كرد و جلسه را ا. ش صحبت كندهاى پسر احمد صادق پدر مرحوم ناصر صادق را دعوت كرديم كه ايشان مقدارى از ويژگى مثل آقاى مكارم ـ و حاج
اى كه در مسجدهدايت گرفته شد، مجموع اينها ساواك را حساس كرد و  ها در خانه آقاى شريعتمدارى و فاتحه تأثير قرار داد و نيز تحصن خانواده اعدامى خيلى تحت

 دستگير و زندانى شدم كه ابتدا دوماه در شهربانى قم و بعد دو ماهى در 51بار  در سال  بنابراين براى نخستين. سرانجام من و مرحوم عبايى خراسانى را دستگير كردند
  . با فاصله زمانى كوتاهى به گنبدكاووس تبعيد شدموبعدها با قرار منع تعقيب آزاد . قلعه بودم  زندان قزل

هاى چريكى  كتاب جنگ. شد نوشته احمد رضايى تكثير مى) ع(گوارا و امام حسين هاى چريكى چه هاى سازمان مجاهدين خلق مثل جنگ  اين برهه بعضى از جزوهدر
ها را  ما تعدادى از اين جزوه. كم يك بار با همان دستگاه تكثير كه پيش از اين اشاره كردم و در اين زمان عمالً در دست گروه مهدى تقوايى بود، تكثير شد گوارا دست چه

اين اولين . مرا در گنبدكاووس بازداشت و به زندان آوردند. دستگير كرده بودند و از طريق آنها به من رسيده بودندسرانجام يك گروه را . در حوزه به افرادى داده بوديم
ها مطرح  ها و جزوه اگر مثالً همين دستگاه تكثير و اعالميه. كردم تا آنجا كه ممكن است از ناحيه من كسى لو نرود تالش مى. زندانى بود كه طعم شكنجه را چشيدم

من از تبعيد گفته . احمد طهماسبى دستگير شد با همه تالشى كه كردم متأسفانه يك بلوف ساواك كارساز شد و حاج. شدند  نفر دستگير مى70ـ80كم  شد، دست مى
 كردم با افتادن اين آدرس به دست ساواك، اين آدرس در خانه ما گير ساواك افتاد و من فكر.  به اضافه دو جزوه ديگر براى ايشان ببرندبشرانبيا ـ راه  بودم كه كتاب راه

آنچه . جا ختم شد  همينبهاى كرد و قضيه  البته ايشان مقاومت جانانه. احمد طهماسبى دستگير شده و تنها ايشان به اين ترتيب لو رفت و اين براى من خيلى تلخ بود حاج
در اين بازداشت كه مجموعاً سه سال طول كشيد، .  راه انبياـ راه بشر را مطرح كرده بودمجزوه. بيشتر برايم مهم بود، دستگاه تكثير و پيامدهاى لورفتن آن بود

 .تر از گرفتارى ايشان نبود چيزى براى من تلخ هيچ
 
 .تا چه سالى زندان بوديد؟ -
 
 18ولى .  ماه حبس محكوم شدم18ش ماه دستگير و به قرار بود سه سال تبعيد را در گنبدكاووس بگذرانم، اما بعد از ش.  آزاد شدم1356 دستگير و سال 1352 سال -

 .داشتند ماه اضافه نگه
 
 .تدريج شروع شد؟   گويا در اين دوران بود كه اختالفات شما با مجاهدين خلق به-
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خيلى برايم سخت بود كه بپذيرم در سازمان . رندهاى رده پايين مشكل دا كردم آنچه را به نظرم اشتباه بود حمل بر اين بكنم كه بچه ابتدا سعى مى. طور است  بله، همين-
ها در اداره آن بندى بود كه ما در آنجا   كار و مسئوليتيماز زندان كميته كه ما را به زندان قصر آوردند، اولين چيزى كه برايم سوال شد، تقس. انحرافى صورت گرفته باشد

هايى هم كه از بيرون از زندان با آنها آشنا بوديم  اى از بچه در اين بند مجموعه. كردند بردارى مى ها بهره ها طورى تقسيم شده بود كه عمالً ماركسيست مسئوليت. بوديم
وارد . كه گويا چند نفرشان اعدام شدند فر، خواجوى، اميرحسينى،  خدا بيامرزد ميرمالك، قانع. هايى كه در خيابان اميريه با آنها جلسه داشتيم حضور داشتند، همان

اولين كسى كه براى من لوازم شخصى مورد نياز را آورد دكترحسن افتخار . ( ساعت حالت محدوديت داشت24بردند و  شديم شخص را به اتاقى مى  قصر كه مىزندان
عمالً تقسيم كار و . ط با بندهاى باالتر نبودارتبا اين هم بى. كردند هاى فدايى بند را اداره مى نفر از چريك قضيه از اين قرار بود كه يك نفر از سازمان مجاهدين و يك.) بود

ها بود  يا مثالً اگر از چپى.  باشدها اركسيستكرد كه اگر بخواهد خوب تحويلش بگيرند بهتر است كه جزو م شد احساس مى فضا طورى بود كه شخصى كه وارد زندان مى
آمد كه توجه  مسائل بسيار جزيى پيش مى. گذاشتند آمدند در قصر كنار مى خواندند بعد كه مى مىها بودند كه در زندان كميته نماز   خيلى. دادند زود به او مسئوليت مى

ها  اما اگر از مذهبى. گذاشتند تر در اختيارش مى گفت من مريضم و احتياج به شير دارم، راحت شد و مثالً مى ها وارد زندان مى كرد؛ اگر كسى از چپى مرا به خود جلب مى
اين براى من خيلى سنگين بود كه يك نفر مبارزه كرده، به زندان آمده، فرض كنيد هوس كرده يك . گويد يا دروغ كردند كه آيا اين راست مى سين، جيم مىبود كلى او را 

وعاً  احساس كردم فضايى ساخته مجم. هاى مخفى و پنهانى بود اين يك نمونه از تبعيض! گويد يا دروغ؟ ليوان شير بخورد، ما حيثيت او را به لجن بكشيم كه راست مى
 انتظارم كه بايد روى اين مسئله فوگو شدم، ديدم برخال وقتى با افرادى كه آنجا بودند وارد گفت. شدن تمايل پيدا كنند شده است كه نيروها بيشتر به سمت ماركسيست

او باعث دستگيرى حسين . كه باعث دستگيرى ما شده بود على عرفا بود انىكنى؟ يكى از كس گويى و اختالف ايجاد مى ها چيست كه مى حساس باشند، گفتند اين حرف
شدند، آن فرد باالخره  اى از ناحيه يك فرد دچار مشكل مى  عدهتىقاعده اين بود وق. شده بود كه به دستگيرى من منتهى شد... طارمى، غالمحسين كرباسچى و

ها و دوستان براى مالقات  معموالً وقتى خانواده. تدريج اوقاتم از اين روش تلخ شد و در مقابل آن فضا ايستادم به. كرد كرد، اما ايشان با غرور برخورد مى مالحظاتى مى
ا ام. شد همه اينها بين زندانيان تقسيم مى. كرد كس استفاده شخصى نمى داديم كه مسئول اين كار بود و هيچ آوردند، همه را تحويل كسى مى آمدند و پول و وسايل مى مى

داشتم، يك شيشه شير  تومان را نگه بعد از مدتى كه اين فضا را ديدم، ديگر همه پول را تحويل مسئول ندادم؛ از چهل ـ پنجاه تومانى كه آن هفته برايم آوردند پنج
من گفتم چه كسى گفته بايد اين نظم . دنكر اى ديگر جمع شدند و شروع كردند به مسخره يك دفعه ديدم كه عرفا و عده. خريدم و وسط حياط شروع به خوردن كردم

ام مشكل دارد ـ   زندان قصر شد، گفت معدهدزاده ـ برادر شهيد محمود ـ وار آهنين را ايجاد كنيد؟ اولين چيزى كه مرا برافروخته كرد اين بود كه وقتى محسن عسكرى
آن هم كسى ! گويد يا دروغ اى مبتذل اين را ثابت كنند كه راست مى خواستند با برنامه فتند و مىپذير آمدند اين مشكل را داشتند ـ اين را از او نمى و واقعاً افرادى كه مى

من درمقابل اين قضيه ايستادم و گفتم اين وضع بايد تعديل بشود و از اينجا اختالف شروع شد، البته ... كه برادرش اعدام شده، خودش يك جوان مبارز، آمده زندان
  .  كه همه متوجه بشوندخيلى مخفى، طورى نبود

كه وارد اين بند جديد شديم، مشغول فعاليت شديم تا كسانى كه به اين مسائل  از وقتى. عنوان قرنطينه بود كه بعدها آن را تبديل به بند كردند  زندان قصر بخشى بهدر
 . شدودتايم و به اصطالِح آنها كاى كه پس از مدتى اين بند را در اختيار گرفت گونه اند با همديگر همكارى كنيم؛ به حساس

 
 . اين اتفاقات مربوط به چه سالى است؟ -
 
مراسم دعاى . افراد زيادى مثل جواد تندگويان ـ كه خدا رحمتش كند ـ و عليرضا يارمحمد در جمع ما بودند. هرحال اين بند از سيستم آنها خارج شد ، به1352 اواخر -

طور نباشد كه افراد بيايند و بروند و   را زياد كنيم و اينتيكى از اهداف ما اين بود كه حساسي. يى كه آنها حاضر نبودند به آن تن بدهندبه راه انداختيم، از كارها... كميل و
  .اين بود كه سرانجام بند در اختيار ما قرار گرفت. ها باشد چيز در اختيار چپى همه
كه بار ديگر به زندان قصر برگشتم،  پس از اين. ر پرونده من مطرح شد و مرا دوباره به زندان كميته بردنديك مورد جديد د. اى ديگر دستگير شدند  اين بين عدهدر

خواستند مرا به زندان   چيست؟ شبى كه مىقضيهبراى من سوال انگيز بود كه . بند كردند درواقع  مرا بايكوِت نيم. هاى بسيار شديدى را در آنجا مشاهده كردم جوسازى
خواب ديدم كه در كميته هستم، در همان اتاق بازجويى كه كمالى مرا . توانم بگويم از روياهاى صادقه بود كه بدانم ـ خوابى ديدم كه مى گردانند ـ قبل از آنكميته بر

در همين . و خيال است و واقعيت نداردكردم به خودم بگويم كه خواب   بيدار شدم و سعى مىوابنگران از خ! زنمت هايت را نزدى، مى گويد حرف كرد و مى بازجويى مى
آقاى جعفرى گيالنى، ساالرى و . اى بردند كه عيناً در خواب ديده بودم در كميته مرا به همان اتاق بازجويى. حال و هوا بودم كه مرا از بلندگو صدا زدند و به كميته بردند

مثالً گفته بودم در . اى اين موضوع را حل كرده بودم گونه هاى قبلى به در بازجويى. ح شده بودها و جزوات مطر  شده بودند و دوباره موضوع كتابستگيرچندنفر ديگر د
هاى جديدى نيست،  مقاومت كردم و گفتم اينها كتاب. دفعه هم محملى پيدا كنم دنبال اين بودم كه براى اين. اند ام و اينها را به من كادو داده فالن دانشگاه سخنرانى كرده

ترسيدند  را شكنجه كرده بود كه اينها مى... قدر آقاى جعفرى گيالنى و اما ساواك آن. ام ام و به ديگران داده هاست كه به اينها داده بودم و دوباره از اينها گرفته همان كتاب
گفتم تو اين را   در مواجهه با آقاى جعفرى گيالنى مى. سر هم كردم تا قضيه خاتمه يابد و ديگران لو نروندامن هم اين محمل ر. حرف مرا قبول كنند و بگويند درست است

گوييد  كمالى گفت شما مى.ايستادم راهى نداشتم و بايد روى اين مسئله مى. من خيلى عصبانى شده بودم. ام پس نداده! گفت نه او مى. اى اى و به من پس داده از من گرفته
من ! كمالى گفت پس بزنشان. هايى كه به آنها داده بودم به من پس دادند و چيز ديگرى در كار نبوده است تابگويند، همان ك گويند؟ گفتم بله، دروغ مى  دروغ مىنهااي

ود كمالى به آنها هم گفت مرا بزنند، آنها سختشان ب. نندزدم كه قبول ك كه ادا در بياورم، مى زدم، نه اين و ساالرى كردم و واقعاً مى شالق را گرفتم و شروع به زدن جعفرى 
شدند و  اى گرفتار مى كردم عده اين هم يكى از عوامل جوسازى عليه من بود، اما اگر من اين كار را نمى. تر زدم اين كار را بكنند، اما باالخره آنها هم زدند، اما من محكم

كه درمقابل بازجو مقاومت كنند، درمقابل من  به جاى اين. كردند  گيالنى و ساالرى جلوى من مقاومت معكوس مىرىآقاى جعف. كردم من بايد به نوعى مشكل را حل مى
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قدر  ها آن اين درگيرى. اعتقاد ما اين بود كه مجاهدين خلق حساسيت الزم را در مورد مسائل اعتقادى ندارند. شده بود" زندان در زندان"توانم بگويم زندان، مقدارى   مى-
 و مسائل درون سازمان افشا شد ـ كه قاعدتاً خيلى دكرد؛ تا آنجا كه آن شبى كه خليل فقيه دزفولى مصاحبه كر زندان ما را اذيت مىتلخ شده بود كه بيش از حبس و 

هايى  از حرفبرايم روشن بود كه بخشى . جا نبوده است كردم كه بدبينى من بى كننده بود و در درون خود احساس رضايت مى تلخ بود ـ براى من متأسفانه خيلى خوشحال
خوردند، نگران  كردم اما مثل ديگرانى كه از اين مسئله خيلى حرص مى ام را اظهار نمى  خوشحالىهالبت. كه فرض كنيم بريده باشد ـ واقعيت است زد ـ ولو اين كه مى
كه نسل جوان از سلطه هژمونى سازمان بيرون  اميدى به اينشد، تقريباً  اى كه در جامعه داشت كتمان مى زيرا اگر انحراف سازمان مجاهدين خلق با آن جاذبه. نبودم

كردند توجيه كنند ـ وضع ما در زندان بهتر شد و تعدادى از افرادى كه با سازمان  كه طرفداران سازمان سعى مى  افشاى مسائل درون سازمان ـ ولو اينزبعد ا. بيايند، نبود
 .سازمان شدنداى متوجه مشكالتى در درون  مرتبط بودند تا اندازه

  تا واكنشىفتگياز ش

تلخى گرفتارى آقاى طهماسبى طورى بود كه هر وقت تصور . گويند و اين مسئله براى من خيلى مهم بود اما باالخره قبول كردند كه آنها دروغ مى. كردند مقاومت مى
 . شتناك بود نخواسته يكى ديگر گرفتار بشود، واقعاً برايم وحخداىكردم  مى

 
 .گفتيد ؟  داشتيد درمورد فضاسازى عليه خود در زندان قصر مى-
 

 
 . خليل دزفولى در مصاحبه تلويزيونى چه گفت؟ -
 
دقيقاً به خاطر ندارم، ولى آنچه .  ايشان بخش قابل توجهى از حوادث مربوط به درگيرى جريان مذهبى درون سازمان درمقابل جريان ماركسيست شده را مطرح كرد-

 .  وجود داردبندى جدى دهنده اين بود كه درون سازمان يك دسته گفت نشان
 
 . در زمان مصاحبه صمديه لباف و سيمين صالحى شما در زندان قصر بوديد؟ -
 
كم مسائل روشن شده بود، به صورتى كه  بعد كه به اوين آمديم، كم. اى فضا تغيير كرد ها تا اندازه طور كه گفتم بعد از اين مصاحبه همان.  بله، هنوز به اوين نرفته بودم-

 . از مسائل را با ما در ميان گذاشتدكترميالنى بخشى
 
كرديد پاى يك انحراف فكرى و  هاى برخورد بود يا احساس مى هاى سازمان داشتيد، آيا  مشخصاً در مورد شيوه  به بچه53 تا 52هاى   انتقادهايى كه شما در فاصله سال-

 .عقيدتى در ميان است؟ 
 
 .اند ساز شده اند و اينها هستند كه مشكل تر از آش هاى داغ هاى دوم و سوم كاسه هاى رده كردم بچه ر مىفك. من هنوز به اصل سازمان بدبين نشده بودم!  نه-
 
 .هاى مذهبى است؟  ها و مقدم دانستن آنها به بچه  منظورتان در مورد نوع روابطشان با ماركسيست-
 
كه  خاطر اين كه دربند خوشنام باشد و وجهه داشته باشد، تظاهر كند به اين  كسى بهفرض كنيد. هايى كه عرض كردم گرفتن در كمون و شيوه  بيشتر در مورد سخت-

 .پرستى است، تفاوتى بين اين دو نيست جويى هم مثل شكم نام.  ندارد شكمو نيست، اين ارزش
 
 .رد؟ هاى ريز هم ريشه در ايدئولوژى سازمان دا كرديد كه اين شيوه بندى نمى گونه جمع  آيا در ذهن خود اين-
 
هاى رده پايين هستند كه چندان عمقى ندارند و سر خود دارند چيزهايى را  كردم اين بچه طور كه گفتم من هميشه فكر مى همان.  نه، هنوز به آن بدبينى نرسيده بودم-

 .تر است اما بعد از مصاحبه خليل فقيه دزفولى احساس كردم كه مسئله  جدى. كنند علم مى
 
 . ل داخل زندان، در بيرون به موارد مشابهى برخورد نكرده بوديد؟  آيا پيش از مسائ-
 
اقتصاد "مثالً وقتى كتاب . كرديم ديديم بالفاصله آن را توجيه مى مند بوديم يا بهتر است بگويم نسبت به آن شيفته بوديم كه اگر چيزى هم مى قدر به سازمان عالقه  آن-

اين را با آقاى هاشمى در ميان گذاشتم، ايشان طورى توجيه كرد كه من بالفاصله قبول .  با اقتصاد ماركس فرق چندانى نداردرا خواندم، احساس كردم كه" به زبان ساده
يقى آن ـ انگيز بود كه  با  فلسفه اسالمى سازگار است يا نه؟ حاال هرچند كه ما فلسفه اسالمى ـ به معناى حق يا مثالً  كتاب شناخت را كه خواندم برايم سوال. كردم
هاى  دليل دستگيرى گسترده بچه  بوده كه درون سازمان آماده شده كه به بحث گذاشته بشود، اما بهاى جزوهدر مورد اقتصاد به زبان ساده به ما گفته شد اين . نداريم

اما بعد از مصاحبه خليل . كرديم ن توجيه را قبول مىما هم بالفاصله اي. شد، پخش شده بود اى كه نبايد پخش مى  و آشفتگى اوضاع، اين جزوه1350سازمان در سال 
طور كه گفتم بعد از اين بود كه دكتر ميالنى راجع به دو دستگى در سازمان ـ هرچند نه چندان شفاف ـ چيزهايى به   در يك جايى هست و همانرافىاحساس كردم انح

  . ما گفت
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من هم به آنها . آقايان طالقانى، منتظرى، هاشمى رفسنجانى، مهدوى كنى، ربانى شيرازى، انوارى و الهوتى: ندنفر آنجا بود هفت.   سرانجام مرا به بند يك منتقل كردند
رو آقاى  از اين.  هم از آقاى گرامى نام برده بوديرازىآقاى طالقانى در صحبت با بازجو نام مرا مطرح كرده بود تا به بند ايشان منتقل شوم و آقاى ربانى ش. اضافه شدم

 . رامى و مرا با هم به اين بند آوردندگ
 
 . و بعد از پخش جزوه اعالم تغيير مواضع سازمان؟ 1354 در سال -
 
اين . چيز را براى ما گفتند، چون در متن قضيه بودند كسانى كه در اين بند بودند تقريباً همه.  بود و جزوه اعالم مواضع در زندان پخش شده بود1354 بله، زمستان سال -

 ساعت نخوابيدم و همه آن را 24 نزديك به ست،حساس بودم كه بدانم قضيه چي. روز خواندم به خاطر دارم كه آن را شايد در يك شبانه.  صفحه بود400وه حدود جز
هاى مختلف  شانى از دوگانگى و گرايشچيز در جهت ابراز تأسف نسبت به اين قضيه بود و هيچ ن در اين بند و در ميان جمعى كه اسامى آنها را عرض كردم، همه. خواندم

وجود آمده نهايت سوءاستفاده را براى  كه از فضاى به اين كار ساواك بود براى اين.  بند كردندنشدند وارد اي نفر مى كه يك مجموعه ديگر را كه حدود سى نبود، تا وقتى
 . زدن به مبارزان، بكند ضربه

 
 .د؟ نفره بودن  چه كسانى در ميان اين جمع سى-
 
آقايان عراقى و انوارى را از زندان . آقاى محمدى گرگانى را نيز كه از مجاهدين بود آورده بودند. ازجمله آقايان عسكراوالدى و الجوردى.  بيشتر از اعضاى موتلفه بودند-

   .آقايان كروبى و فاكر را هم آورده بودند. قصر آورده بودند
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