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امیرحسین احمدیان ،در سال  1326در یک خانواده کارگری در شاهی
(قائم شهر) متولد شد .فرودستی خانواده ،او را از خردسالی به کار معیشتی
وا داشت .به موازات تحصیل در دبیرستان در ورزش ژیمناستیک نیز
کوشا و صاحب مدال بود .پس از دیپلم در مدرسه عالی ورزش پذیرفته
شد اما بخاطر فقر مالی نتوانست عهده دار زندگی دانشجویی باشد .سپس
با استناد به مقام ورزشیاش به دانشکده افسری که هیچ هزینهای
نداشت ،راه یافت .پس از دانشکده افسری ،در پستهای گوناگون پلیس
به کار گماشته شد که آخرین آن افسر نگهبان در زندان ساری بود.
احمدیان به خاطر درک و احساس انسانیاش هرگز با شغل و لباس پلیس
همساز نشد و همواره با وظایفی که به او محول می شد نا سازگار بود.
در پی انتقال دو زندانی سیاسی از تهران به زندان ساری ،با آنها جوشید.
پیوندش با تقی شهرام و حسین عزتی که به جرم عضویت در سازمانهای
مبارز زندانی بودند ،گسترش یافت و خود را با آنها همسو دید .تصمیم
گرفت راه چاره ای بجوید ،آنها را آزاد کند و با رهایی از شغلی که از آن
متنفر بود ،با آنها همراه و همگام باشد .او سرانجام با درایت و شهامت
کم نظیرش نقشه فرار را ترسیم کرد و به آن جامه عمل پوشاند .احمدیان
پس از فرار ،بی درنگ به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست (.)1352
در پروسه تحوالت داخلی این سازمان ( )1354با بخش م .ل و سپس
در  1357با »گروه نبرد برای رهائی طبقه کارگر« همراه شد.
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پیشگفتار
سحرگاه اول شهریور  ،1350ساواک به چند خانهی تیمی سازمانی که سپس
"مجاهدین خلق ایران" نام گرفت ،یورش برد و در یک شبانه روز ،بسیاری
از سلولهای تشکیالتی ،مورد تاخت و تاز نیروهای امنیتی واقع شد .در این
جریان ،بیشتر اعضای سازمانی که شش سال ،خود را از ضربه های ساواک
در امان نگه داشته بود ،دستگیر شدند .با گرفتار شدن نیروهای این سازمان،
بویژه دستگیری بیشتر افراد کادر مرکزی ،پویایی تشکیالت کم وبیش از پا
افتاد .شمار اندکی از اعضای سازمان که از تور دستگیریها در امان مانده
بودند با تالشهای بی وقفهی خود به بازسازی تشکیالت ،گرد همآوری
اعضای پراکنده ی دستگیر نشده و هواداران سازمان پرداختند .اما با شناختی
که ساواک از ساختار سازمان ،مخفیکاریهای دراز مدت آن و پیوندهای
خویشاوندی یا دوستی بین اعضا ،به دست آورده بود ،تور دستگیریها را
بیش از پیش گسترش داد و با ضربه های پیاپی ،تشکیالت از پا افتاده و
ضعیفی را که در حال بازسازی خود بود با دشواریهای بسیاری روبرو
کرد .در چنین شرایطی ،در اردیبهشت  1352خبر فرار تقی شهرام از
زندان ساری به همت افسر نگهبان زندان ،امیرحسین احمدیان و همراهی
حسین عزتی کمرهای ،نوید بخش شد و روحیهی تازهای به تشکیالت دمید.
ابزار و مهمات نظامی که در این اقدام جسورانه به تشکیالت رسید نیز،
توشه نظامی آنرا غنا بخشید .دالوری و از خودگذشتگی این افسر فداکار،
به همان میزان که دلگرمی و شورو شوق در بین اعضای سازمان آفرید،
خشم نیروهای سرکوبگر رژیم را بر افروخت و تلخی شکست را بر کامشان
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نشاند .برنامه ریزی دقیق احمدیان و ُکنش جسورانهاش نشان از آن داشت
که اراده ی انسانهای دالور و فداکار ،می تواند دژهای سنگین امنیتی دشمن
را فرو ریزد.
یکسال پس از پیوستن احمدیان به صف نیروهای مبارز مجاهدین ()1353
من افتخار آشنایی با این انسان جسور ،فداکار ،متواضع و نیکوکار را پیدا
کردم ،دورانی را با هم سپری کردیم و از آن پس همواره در ارتباط بودهایم.
بردباری ،فداکاری ،بی آالیشی ،راستگویی و درستکاری امیرحسین احمدیان
و انضباط و آراستگی ویژهی او همیشه برایم آموزنده و مورد ستایش بوده
است.
امیدوارم پخش یادماندههای امیرحسین احمدیان درباره فرار از زندان ساری،
پرتوی روشنگر بر این رویداد بهیادماندنی باشد ،به گمانه زنیهای نادرستی
که ناشی از بی خبری در این زمینه بوده است پایان دهد و شایعات
مغرضانهای را که از سوی مروجین جهل و خرافه پراکنده شده است پوچ
و بی اثر سازد.
محسن نجات حسینی
دیماه 1397
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دیباچه
وقتی که توده کارگریا فعالین جنبش کارگری در سنگرمستقل ،سازمان یافته،
شورائی و ضد سرمایه داری خود نمی جنگند افتادن آنها به ورطه رویکردها
و جنبش های دیگر امری کامال عادی است .همه کسانی که به سازمان های
چریکی دهه های  40و  50خورشیدی یا قبال به احزاب لیبرال ناسیونالیست
دینی و سکوالر پیوستند ،از این یا آن الیه بورژوازی نبودند! ،اکثریت غالب
آن ها را درس خوانده های روز طبقه کارگر تشکیل می دادند« .بهروز»
(امیرحسین احمدیان چاشمی) نیز یکی از همین افراد بود.
من و احمدیان فقط سالهای زیادی در درون یک سازمان سیاسی واحد با
کارنامه ای ماالمال از تحوالت و فراز و فرودها ،فعالیت مشترک نداشتیم.
در بخشی ازحیات این سازمان ،هنگام تجزیه«مجاهدین م .ل» ،پیدایش
«گروه نبرد ،»..سال های  1357تا  1361همراه بسیار تنگاتنگ نیز بودیم.
بیشتر رفقای ما جدا از آنکه چه مبارزه ای را پیش می بردند ،اهداف و
انتظاراتشان را چگونه فرمولبندی می کردند یا چه شعارهای سر می داند،
به طور واقعی استثمار ،گرسنگی و فقر توده کارگر را فریاد می زدند .با
مناسبات اقتصادی و اجتماعی بانی این گرسنگیها فالکتها و سیه روزی ها
ضدیت داشتند ،علیه رژیم پاسدار این مناسبات می جنگیدند«.بهروز» هم
در زمره این بخش همرزمان بود .او در یادداشتی دو سطری که لحظه
اجرای نقشه فرار روی میز کار سابقش نهاد ،ننوشت که می رود تا «پایه
های صنعت مستقل ملی» را استوار کند! .نوشت که« :می رود تا همراه با
همرزمانش کاری کند که هیچ انسانی گرسنه نماند».
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وقتی وارد دانشکده افسری گردید هم مثل یک کارگر در جستجوی جایی
برای فروش نیروی کار بود .تفاوت زمان فرار با آن روزش را این می دید
که بسیار بیشتر آکنده خشم نسبت به نظام اقتصادی ،اجتماعی مسلط و رژیم
درنده حاکم است .بعالوه انسان هائی از سنخ خود یافت که سالح به دست
با آرمان تغییر وضع موجود و رهائی استثمارشوندگان می جنگیدند.
در طول مدت کوتاه اشتغال خویش در کالنتری ها هر چه کرد با آنچه رژیم
می خواست ناهمگن بود .انسانهای استثمار شده ،فقیر و ستمکشی را که بر
اساس قانون توحش آمیز سرمایه به مقر پلیس می آوردند ،با تحمل مخاطرات
رها می ساخت .در مورد صاحبان سرمایه و زور سختگیری نشان می داد.
مدتی او را افسر راهنمائی کردند .اغلب وقت ها که به اداره برگشت ،برگ
جریمه ای برای تحویل دادن نداشت .بارها او را به همین خاطراستنطاق
کردند .پاسخش آن بود که تخلفی از رانندگان ندیده است .در همین راستا
جریمه شد .به خاطر این « نافرمانی ها»! بازداشت و مجازات گردید.
همه رفقای ما بدون تفکیک « رهبر و نارهبر »! درعملیات ماالمال از
مخاطره شرکت می کردند .با این وجود افراد به لحاظ تقدم امنیت سایرین
بر خود ،عین هم نبودند .برخی پاکباخته تر و مصمم تر و برخی کمتر بودند
«بهروز» دراین گذر از فداکاران بود .فقط در مواجهه با مسائل خاص
امنیتی به حفظ جان رفقا نمی اندیشید .این مسئولیت را همه جا جزء روتین
زندگی خود می دید .در اواخر زمستان  1352در اصفهان ،یکی از روزها،
زنده یاد «جواد ربیعی» بر سر قرار روزانه ،حین گفتگو چند مسواک به
دستم داد .از او پرسیدم که ماجرا چیست .گفت یکی از رفقا به فکر سالمتی
دندان همه است« .بهروز» بدون اینکه هیچ کدام ما بدانیم عضو یکی از دو
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جمع حوزه آنجا بود .زمان گذشت ،در سال  1357پس از قیام بهمن و
بازگشت رفقای تشکیالت خارج ،وقتی سر قرارش رفتم چند مسواک داشت
و داد تا به رفقای مرتبط برسانم .به یاد سال  1352افتادم .او گفت که آن
وقت نیز خودش بوده است .چند مسواک تهیه و از جواد خواسته بود تا سر
قرار به رفقای دیگر دهد.
بر سر دو راهی ها و جدال میان رویکردها یا راه حل ها ،به موقعیت ،نقش
یا اعتبار سیاسی و گروهی طرفین مناقشه نظر نمی انداخت .مصر بود که
کندوکاو کند ،عمق اختالفات را دریابد تا همراه رویکرد رادیکال تر شود.
پشتکارش دراین گذرستودنی بود .به سراغ مسأله دیگر و ماجرای تهیه
کتاب حاضر بروم.
متن موجود را احمدیان شخصا ،با هدف انتشار کتاب خاطرات و با یک
برنامه ریزی مشخص برای این کار ،آماده نکرده است .او در فاصله میان
 1352تا  1359چند بار به مناسبتهای مختلف و الزامات خاص ،در باره
این یا آن گوشه زندگی خویش و به طور اخص پیرامون چگونگی تهیه،
تدارک و اجرای نقشه فرار زندان ساری درمخوف ترین و دهشت انگیزترین
دوره های استقرار رژیم سلطنتی سرمایه داری نکاتی به قلم آورد .در همان
سال  1352در نوشته ای کوتاه خطاب به نیروهای سرکوب رژیم شاه ،فقط
چند جمله از گذشته و حال خود گفت تا سکوئی برای صدور فراخوان باشد،
در آنجا بالدرنگ به شرح زندگی توده های کارگر و فرودست پرداخت.
ابعاد رعب انگیز استثمار ،ستمکشی ،محرومیت و بی حقوقی آنها را یادآور
شد .بشرستیزی های بورژوازی حاکم و شرکای جهانی اش در ایران ،منطقه
و جهان را بازگو کرد ،بر این نکته انگشت نهاد که حتی در درون ماشین
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قهر و توحش سرمایه نیز همگان الزاما ،همگن و همجوش طبقه حاکم نیستند،
بهروز درنوشته کوتاهش خود را معرفی می کرد تا در چهارچوب دریافتهای
رایج روز از جماعت باال بخواهد راه خود را از سرکوبگران جدا کنند و به
صف استثمارشوندگان و فرودستان بپیوندند .این فراخوان همان زمان در
یکی از شماره های نشریه داخلی «سازمان مجاهدین خلق» منتشر گردید.
در  1358در شرایطی که همه ما و کل نیروهای موسوم به «چپ» غرق
درسونامی توهمات سرمایه مدار درسناریوی انتخابات بورژوازی شرکت
می کردیم احمدیان نیزازسوی «گروه نبرد برای رهائی طبقه کارگر»
کاندیدای نمایندگی مجلس شد! .در این راستا و به همین مناسبت سلسله
مطالبی تحت نام گفتگو با رفیق تهیه شد که وی در فصلی از آن به شرح
مختصر خاطرات خود ،از جمله ماجرای فرار از زندان پرداخت .گفتگوها
د ر همان زمان به صورت کتاب در آمد و به چاپ رسید .روزنامه «پیغام
امروز» هم بیشترین بخش آن را در شماره های مختلف خود منتشر نمود.
در سال  2005رفیق عزیز «بهروز جلیلیان» با رفیق احمدیان تماس گرفت
و با وی مصاحبه نمود .جلیلیان از سال ها پیش یک کار وسیع پژوهشی در
باره «سازمان مجاهدین خلق»« ،مجاهدین م .ل» و«سازمان پیکار» شروع
نموده بود و پیش می برد.
در چند سال اخیر وقتی از ابتالی خود به بیماری الزایمر مطلع گردید،
روزی گفت که کاش این کار یعنی تهیه کتاب خاطرات را جدی گرفته بودم.
در پاسخ گفتم می تواند شروع کند .گفت دیگر دیر شده است و وضعیت
جسمی یاری نمی دهد .زمان می گذشت و بیماری با شتاب لعنتی اش وجود
او را در خود می پیچید .به ویژه که پزشکان نخست از الزایمر می گفتند
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اما بعدها متوجه یکه تازی پارکینسون نیز شدند .آزار و صدمات دومی از
اولی کمتر نبود .یکی حافظه و مغز را به سرعت می فرسود و مستهلک
می ساخت و دیگری همه اعصاب و اندام را به ورطه رعشه و عدم تعادل
می انداخت .همچنان به نوشتن خاطرات می اندیشید و ما با هم گفتگو داشتیم.
سرانجام تصمیم این شد که متن مصاحبه با جلیلیان را شالوده کار کنیم .من
برایش بخوانم ،او در ارتباط با هر جمله و پاراگراف و صفحه ،کل مالحظات
اصالحی ،تکمیلی ،ترجیحی خود را بر زبان آرد .این اصالحات را یادداشت
کنم ،وارد متن سازم و در این راستا نوشتن خاطرات را به فرجام رسانیم.
این پیشنهاد مورد توافق قرار گرفت .ما شروع کردیم و کار را پیش بردیم.
توان جسمی وی به طور بی امان رو به کاهش می رفت و چاره ای نبود
جز آنکه به کمترین ها بسنده کنیم .کتاب حاضر با این پیشینه و سرگذشت
تهیه گردیده است.
احمدیان سوای آنچه گفته شد ،هیچ گاه ،هیچ گفت و شنودی در باره خاطرات
سیاسی و شخصی خود ،با هیچ فرد یا جریانی نداشته است و هیچ مطلب
دی گری در این مورد منتشر ننموده است .به دنبال شروع حمام خون های
دهه  60و خروج از ایران تنها متنی که تهیه و منتشر کرده است،
کتاب«کوششی بر تحلیل جنگ رژیم های ایران و عراق» است که در سال
 1989با امضای مستعار «الف .کوشا» به چاپ رسانده است.
ناصر پایدار
دیماه 1397
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زندان ساری
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دوران کودکی
در سال  1326در یك خانواده كارگرى در شهر شاهى ( قائم شهر کنونی)
به دنیا آمدم .شاهی شهر کوچکی در استان مازندران است .مهم ترین
کارخانه ها و مراکز صنعتی آن روزش را چند کارخانه بزرگ نساجی
تشکیل می داد .شهری دوست داشتنی بود ،زیرا که مردمی پر احساس و
گرم داشت .خلق و خویی که از شرایط زندگی و کارشان ناشی می شد.
نساجی بزرگ شاهی در مرکز شهر واقع بود .صدای سوت این کارخانه هر
روز چند بار در برخی محله های شهر شنیده می شد و خبر از آغاز یا پایان
شیفت های کار انبوه کارگران زحمتکش می داد .یک سینما ،یک باشگاه
ورزشی ،یک زمین فوتبال بزرگ ،یک میدان سبز وسیع ،شهربانی ،همگی
در نزدیکی کارخانه قرار داشتند .سبزه زارها ،جنگل ها و رودخانه های
اطراف شهر همه زیبا و با صفا بودند.
پدرم کارگر کارخانه نساجى شماره یک شاهی بود و  49سال در آنجا کار
کرد ،او سه بار ازدواج نموده و تشکیل خانواده داده بود .من سومین فرزند
از سومین خانواده او بودم .ما شش برادر بودیم .پدرم انسانی زحمتکش،
شوخ و در همان حال بسیار جدی بود .به تنهایی ازعهده مخارج خانواده و
تحصیل فرزندان خود بر نمی آمد .با اینکه همواره مشوق فرزندانش برای
ادامه تحصیل در دانشگاه بود ،به خاطر فقر مالی یک بار ،یکی از برادرانم
را از مدرسه بیرون آورد و به کارخانه فرستاد و پس از دو سال مجددا او
را به مدرسه و ادامه تحصیل باز گرداند .او تا می توانست دو شیفت کار
می کرد  .به محض اینکه شیفت کاری او در نساجی شاهی تمام می شد ،به
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کارخانه گونی بافی می رفت .ما برادران نیز همگی اهل کار بودیم .کارهای
مختلف را انجام می دادیم ،در تابستان برای خودمان یا برای هم محله ای
ها خشت می زدیم ،بعدها هم زیر دست بناها کار ساختمانی می کردیم .در
روزهای پیش از نوروز یا اعیاد دیگر ،در شیرینی فروشیها مشغول کار
می شدیم .در کارخانه نساجی به سیم پاک کنی می پرداختیم .کاری که واقعا
سخت و فرساینده بود و مزد کمی هم داشت .سیم پاک کنی به این صورت
بود که وقتی عدل های بزرگ پنبه وارد کارخانه می شد ،کارگران این عدل
ها را باز می کردند تا پنبه را آماده تبدیل به پارچه کنند .پنبه ها در واحدهای
فشرده شده به وسیله سیم هایی به طول حدود  3متر و قطر تقریبا یک و نیم
سانتیمتر بسته بندی شده بودند .کار ما خردساالن این بود که گره های قسمت
انتهایی هر سیم را که کمتر از نیم متر بود ،با پتک صاف کنیم و سپس هر
 50مفتول صاف شده را در کنار هم قرار داده با یک سیم به هم ببندیم.
پدرم در سالهای  1320تا  1332عضو حزب توده بود .در اعتراضات
کارگری شرکت می نمود و عقیده داشت که باید از طریق مبارزه ،دولت را
مجبور به بهبود وضع زندگی خود کنیم .مادرم نیز زنی مهربان ،زحمتکش
و مردم دوست بود .اساسا محله ما که«ترک محله» نامیده می شد ،ساکنانش
همه زحمتکش ،نجیب و دوست داشتنی بودند .همه به هم احترام می گذاشتند.
زندگی دشواری داشتند اما زیر فشار برخی مصیبت ها ،خلقیات ،اعتقاداتی
که بعدها دامن مردم را گرفت و تا امروز هم ادامه دارد ،قرار نداشتند .به
طور مثال کسی از همسایه خود نمی پرسید که کدام مذهب را دارد ،هیچ
کس به خاطر مسلمان نبودن ،نماز خواندن و نخواندن ،مسجد رفتن و نرفتن،
به خدا ایمان داشتن یا نداشتن و مانند اینها طرد نمی شد و مورد آزار قرار
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نمی گرفت .رفتار ،اعمال و خلقیات بسیار زشتی که بعدها جمهوری اسالمی
بر انسان ها تحمیل کرد و بیش از حد آزار دهنده است .به یاد می آورم یک
روز از مادرم پرسیدم :مامان! آقاجان یعنی پدرم نماز نمی خواند و آدمی
خدانشناس است اما تو نماز می خوانی و خدا را می پرستی ،چرا؟ این چیه
و داستان چیست؟ مادرم مطابق معمول این گونه گفتگوها ،اول سعی کرد
موضوع را عادی و بی اهمیت جلوه دهد و بعد گفت :پدرت همین قدر که
شما بچه ها را دوست دارد و برای امرار معاش شما این همه کار می کند
و زحمت می کشد کافی است که خدا او را دوست داشته باشد و ببخشد.
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سال های دبستان و دبیرستان
تحصیالت ابتدایى و متوسطه را در شهر شاهی به پایان رساندم .به وضعیت
مدرسه ،معلمان و دانش آموزان در آن روزها کمی اشاره کنم .معلم ها بیشتر
آدم های خوبی بودند ،اما تنبیه فیزیکی ،حتی فلک کردن (به ندرت) وجود
داشت .من خودم چند بار تنبیه فیزیکی شدم .خاطرم هست که یک بار معلم
به من گفت ترکه انار را هم با خودت بیاور! در مقابل این معلم که برای
تنبیه بدنی از ترکه انار استفاده می کرد ،معلم دیگری داشتیم که بالعکس
بسیار فهمیده ،دوست داشتنی و مهربان بود .او معلم دوره دبیرستان ما بود.
لباس بسیار ساده می پوشید .سعی می کرد سر و وضع ظاهری وی مثل
دانش آموزان باشد .چهره ای خندان داشت .حالتش و برخوردهایش نه تنها
ما را دچار ترس نمی کرد بلکه باعث می شد تا رغبت زیادی برای حرف
زدن با او داشته باشیم .او واقعا موفق شده بود فاصله میان خودش و دانش
آموزان را بسیار کم کند .خاطره بسیار خوبی از او دارم .یک روز در سر
کالس این موضوع را به صورت سؤال مطرح کرد و از همه دانش آموزان
خواست که در باره آن فکر کنند و نظرات خود را آزادانه و عریان باز
گویند .مضمون سؤال تقریبا این بود که « بودن و نبودن خدا چه تأثیری در
زندگی انسان ها دارد؟» ! پیش کشیدن چنین سؤالی در  55سال پیش توسط
این معلم نه تنها با نارضایی و انتقاد کسی مواجه نشد که با استقبال هم رو
به رو گردید .خیلی از دانش آموزان تالش کردند که در بحث شرکت کنند
و حرف های خود را بر زبان آورند .حتی عالقه و دوستی محصلین به معلم
نیز بیشتر شد.
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به ورزش و بیش از همه رشته ها به ژیمناستیک عالقه زیادی داشتم ،از
نوجوانی در این رشته فعالیت می کردم وعضو تیم ژیمناستیک آموزشگاه
های استان مازندران بودم .تیم ما در سال  1345در مسابقات کشوری مرتبه
دوم را کسب کرد .در همان سال از دبیرستان فارغ التحصیل شدم .به خاطر
عالقه زیادی که به ورزش داشتم ،با گرفتن دیپلم ،یک راست در كنكور
مدرسه عالى ورزش ،در تهران شركت كردم .در آنجا قبول شدم اما زمانى
كه به پدرم اطالع دادم ،حالت دوگانه ای در وی احساس نمودم .از موفقیت
من و راه یافتنم به دانشگاه خوشحال شد ،در همان حال غبار غم بر چهره،
اظهار داشت که قادر به تأمین هزینه تحصیالتم نیست .او را با همه وجود
درک می کردم .خوب می دانستم که گفتن این حرف برایش دشوار است اما
واقعیت ها را با مجرد مهر پدر – فرزندی یا احساس مسئولیت نمی توان
تغییر داد .در همان سال دو برادر بزرگترم ،اولی در رشته راه و ساختمان
دانشگاه صنعتى آریامهر (شریف فعلى) و دیگری در رشته متالوژی دانشگاه
علم و صنعت تحصیل مى كردند .پدرم باید با دستمزد ناچیز خویش مخارج
تحصیل آن ها را می پرداخت و وضعیت دشوار مالی او تاب تحمل هزینه
مشابهی برای نفر سوم را نداشت .من با قبول این واقعیت ها قید ادامه
تحصیل در مدرسه عالى ورزش را زدم .كمى بعد یكى از آشنایانم ،اطالع
داد كه قهرمانان ورزشى كه در مسابقات كشورى به مقامى دست یافته اند
بدون كنكور در دانشكده افسرى پلیس پذیرفته می شوند .خبر قابل توجهی
بود .عضو تیم ژیمناستیک آموزشگاه های استان مازندران بودم .من عضو
تیمی بودم که در مسابقات کشوری مرتبه دوم را کسب کرده بود .این امر
به من فرصت می داد تا وارد دانشکده پلیس شوم .اما مسأله تعیین کننده در
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این گذر ،برای من ،نه قبول شدن بدون کنکور که معافیت از پرداخت شهریه
و هزینه دانشگاه بود .در آنجا دانشجویان به صورت شبانه روزی تحصیل
می کردند و در قبال خورد و خوراک و مسکن هیچ پولی پرداخت نمی
نمودند .به همین خاطر ثبت نام کردم و وارد دانشکده پلیس شدم.
از سال  1345تا  1348در آنجا درس خواندم و در پایان با درجه ستوان
دومی فارغ التحصیل شدم .براى من كه در خانواده اى ماالمال از صمیمیت
و پای بند ارزش های انسانی ،بزرگ شده بودم ،مشاهده آنچه در دانشکده
پلیس می دیدم ،رعب انگیز به نظر می آمد .احساس کردم وارد دنیای دیگری
شده ام .دنیایی بسیار زشت با معیارهائی که قبولشان نداشتم .سؤاالت زیادی
ذهنم را مشغول می نمود .چرا اینجا همه همدیگر را تحقیر می کنند ،چرا
برای دانشجویان اونیف ورم همه چیز است و انسانیت بی ارزش ترین چیزها
است .چرا آدمها به اعتبار مدال و موقعیت نظامی یا حتی سال تحصیلی خود
ارزش گذاری می گردند .قابل تعمق است که حتی خود دانشجویان بر اساس
همین معیارها خود را دسته بندی می کردند .سال سومی ها را خدا ،سال
دومی ها را پیغم بر و مابقی را بنده می نامیدند .وضعیت امرای پلیس و
فرماندهان جای خود داشت .افراد هر رده ،سطوح مادون خویش را آدمیزاد
نمی دانستند و سوای تکلیف بردگی جایگاه دیگری برای آنها قائل نمی شدند.
داستانی را تعریف کنم
دانشجویان سال سوم نقش مربی را نسبت به سایر دانشجویان به عهده داشتند.
یک روز ،یکی از همین دانشجویان سال سوم ،تمامی ما را به صف نمود
و سخنرانی کرد .در حین صحبت نکته ای را به عموم توصیه نمود که روز
قبل در نطق خود ضد آن را بر زبان آورده بود .من پس از خاتمه سخنرانی
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دست را باال گرفتم و خواستار طرح یک پرسش گردیدم .او اجازه داد که
حرف بزنم .خطاب به وی در جمع همه دانشجویان گفتم که شما امروز
موضوعی را بیان کردید که دیروز ضد آن را به ما توصیه نمودید .ما
کدامیک را قبول کنیم و انجام دهیم؟ حرفم که تمام شد ،دانشجوی به اصطالح
مربی از میان صف عبور نمود ،خود را به من رساند و کشیده ای با تمام
قدرت بر صورتم نواخت .معنای مربی گری در فرهنگ پلیس شاهنشاهی
این بود .شرایط آزار دهنده ای بود و این پرسش که چرا این گونه است مدام
فکر و حواس مرا به خود مشغول می داشت .راستش را بگویم ،در آن
روزها هیچ جواب درست و حسابی برای این سؤال نداشتم .در بهترین حالت
همه چیز را زیر واژه های ظلم ،بی عدالتی ،ستمگری و این نوع مفاهیم
لیست می نمودم.
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در اداره پلیس و آگاهی شهربانی
در سال  1348از دانشکده پلیس تهران فارغ التحصیل شدم .ابتدا به مدت
دو ماه به عنوان كارآموز در یكى از كالنترى هاى شمال شهر تهران مشغول
به كار گردیدم .یک ماه آخر همین سال را در سمت افسر راهنمایى و
رانندگى كار كردم ،درطول این مأموریت اغلب و به کرات مورد بازخواست
قرار مى گرفتم .اعتراض می شد كه چرا میزان جریمه هاى من كم است،
و بارها توضیح دادم كه به موارد خالف برخورد نکرده ام .حرف های من
مورد قبول افسران مافوق قرار نمى گرفت و حتى یك بار در همین رابطه
و به خاطر همین جواب ها بازداشت شدم .کاری كه هیچ معمول نبود و در
دوره كارآموزى بسیار کم برای افراد اتفاق می افتاد .مرا به شهربانی اعزام
کردند .در آنجا حکم بازداشت را ابالغ نمودند .در بازداشتگاه با چند پاسبان
مواجه شدم .پاسبان ها برخوردی احترام آمیز داشتند و چنین می نمود که
نسبت به آنچه انجام داده ام سمپاتی دارند .پس از پایان دوره كارآموزى،
اجازه داشتم كه محل كارم را خودم انتخاب كنم ،من هم شهر سارى را
برگزیدم ،چرا كه فاصله كمى با شاهى داشت.
ابتدا به كالنترى یك و سپس به كالنترى دو شهر ساری منتقل گردیدم كه
مجموعا دو سال در این دو جا مشغول بودم .كار در كالنترى باز هم مرا با
دنیاى وسیع تری از روابط اجتماعى و شناخت مردم رو به رو نمود .بیش
از پیش متوجه ابعاد بدبختى ها و گرفتارى هاى توده انسان های استثمار
شده و فرودست شدم .آدم های زیادی به کالنتری مراجعه می کردند که با
هم دعوا نموده و دست به کتک کاری زده بودند .من موظف بودم كه از
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طرفین دعوا بازجویى كنم .پاسبان ها را روانه منطقه محل دعوا نمایم ،آنها
تحقیقات الزم را به عمل آورند ،گزارش خود را بنویسند و من پس از مطالعه
نتیجه تحقیقات ،گزارش نهایى را براى دادسرای شهر تهیه کنم .این کار
باعث مى شد كه عالوه بر تماس مستقیم با مردم به نگارش هم بپردازم ،به
همین دلیل در طى این دوره از نظر نوشتن مهارتى پیدا كردم ،در خالصه
نویسى و تهیه گزارش نسبتا توانا شده بودم كه بعدها به دردم خورد و از آن
استفاده نمودم.
در همین مدت واقعه سیاهكل به وقوع پیوست .رژیم به دست و پا افتاد .در
شهرهاى شمال كشور جو پلیسى شدید و حضور گسترده ساواك بیش از پیش
مشهود شد .این رخداد باعث گردید كه من تمامی اخبار مربوط به این واقعه
را که با خیلی تحریف در روزن امه ها منعکس می شد مطالعه نمایم .همین
ماجرا مرا روزنامه خوان نمود و به مطالعه بیشتر جراید تشویق کرد .از
این که بگذریم ،رخداد سیاهکل زمینه ای فراهم آورد تا من گاه ،گاه با افرادى
كه به دلیل داشتن اتهامات سیاسى و یا مشكوك بودن به فعالیت سیاسى
بازداشت مى شدند ،همچنین با مامورین ساواك برخورد داشته باشم .همه
این مشاهدات و تماسها بر کنجک اوی من می افزودند و مرا به طور جدی
وا می داشتند تا در مورد خیل جوانانی كه با تحصیالت عالی ،جان بر كف
سالح به دست گرفته و با رژیم شاه مبارزه می کنند ،بیشتر و عمیق تر فکر
کنم .جانبازی ها ،مقاومت ها ،عزم استوار ،تحلیل ها« ،دفاعیه ها» و کل
حماسه پردازی های افراد هر دو سازمان چریکی (چریکهای فدایی و
مجاهدین) به طور مدام بند ،بند وجود مرا به تالطم می انداخت و به جستجو
وا می داشت .من پرورده درد و رنج و فقر و محرومیت و ستمکشی بودم
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و اینک ا نسان هائی را می دیدم که از هست و نیست زندگی خویش و خانواده
های خود گذشته اند تا علیه این سیه روزی ها و بدبختی ها فریاد اعتراض
سر دهند ،در طنین فریاد این انسان ها ،مصیبت ها و سیه روزی های
دامن گیر خود و همه زحمتکشان را می دیدم و بیشتر به کنجکاوی می
پرداختم.
دراوایل سال  1351در زمانى كه تقریبا دوسال از كار من دركالنترى هاى
سارى مى گذشت در زندان تازه ساز و مدرن شهر بین رییس و افسر داخلى،
بر سر كنترل پیمانكارى غذاخورى زندان درگیرى و اختالف پیش آمده بود.
هر كدام تالش داشتند تا از زندانیان وابسته به خود برای شورش و درگیرى
شدید در زندان علیه هم سود جویند .یك شب كه نوبت كشیك من در كالنترى
بود به ناگاه رییس پلیس مازندران به همراه تعدادى دیگر به محل کارم آمد
و مرا به عنوان افسر زندان به آنجا منتقل نمود .ظاهرا قصد وى از انتخاب
من آن بود كه از اعمال نفوذ طرفین دعوا جلوگیرى كند ،چرا كه من در
سارى فردى جدید بودم .در هر حال همان شب به زندان منتقل گردیدم و در
آنجا متوجه شدم که همین چند ساعت پیش از ورود هم ،شورش دیگرى بر
پا بوده است .چند ماه بعد ،رییس زندان از پست خود بر كنار شد.
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زندان ساری
سازمان اداری زندان سارى از یك رییس ،یک معاون ،دو افسر داخلى ،یك
افسر دفترى و حدود سى و پنج پاسبان تشکیل می شد .من و یك افسر دیگر
به عنوان افسران داخلى زندان هر كدام شیفت هاى بیست و چهار ساعته
داشتیم ،برهمین اساس باید یک شبانه روز در میان ،در آنجا به سر می
بردم .زندان داراى د و بند مردان ،یك بند زنان و یك بند نوجوانان بود،
زندانیان سیاسى را كه برخی اوقات به آنجا منتقل می کردند ،در بند خاص
نوجوانان نگه مى داشتند .پس از واقعه سیاهكل كه فضای استان هاى شمالى
كشور تا حدود زیادی سیاسى و به تبع آن پلیسى شد ،تعداد زندانیان سیاسى
در آنجا بیشتر گردید .این زندانیان معموالً محکومیت های کوتاه مدت داشتند
و زمان اسارت آنها طوالنی نبود .پس از دستگیرى دو برادر مفتاحى
( اعضای سازمان چریک های فدایی خلق ایران ،عباس و اسد هللا مفتاحی
که در یازده اسفند  13۵0به همراه عده ای دیگر از یارانشان اعدام شدند)
كه اهل سارى بودند ،یك شب بسیارى از نیروهاى ساواك به خانه هاى
برخی اقوام و آشنایان آن ها یورش بردند .این واقعه به گونه ای وسیع در
شهر سر و صدا راه انداخت و بر جو پلیسى ساری افزود.
در زندان می کوشیدم تا با زندانیان و پاسبانان «عادالنه» رفتار کنم و با
آنها رفتاری خوب و احترم آمیز داشته باشم .این برخوردها پژواک مناسب
خود را پیدا کرد .زندانیان و پاسبان ها هم كم كم با من دوست شدند و احساس
صمیمی ت کردند .از اینکه نسبت به زندانیان تبعیض روا گردد ،به شدت
نفرت داشتم و در این مورد سخت ترین واکنش ها را نشان می دادم .به یاد
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دارم كه دو وكیل دادگسترى در آنجا زندانى بودند .آنها به دلیل موقعیتشان
بر پایه توصیه رییس پلیس مازندران ،در قیاس با سایر زندانیان ،از امکانات
و تسهیالت بیشتری بهره مند می شدند .به طور مثال هواخوری اختصاصی
داشتند ،تخلفاتشان بدون بررسی باقی می ماند .حاضر به رفتن پیش سلمانی
و اصالح موی سر خود نمی شدند ،این کار را دون شأن خود می دانستند و
می خواستند که حتما آرایشگر برایشان اعزام شود! من بالفاصله همه این
امتیازات را لغو کردم .حتی گفتم موی سرشان را هم بتراشند .این كارها
باعث محبوبیت نسبى من در میان زندانیانی شد كه اغلب از افراد فقیر و
فرودست جامعه بودند .در همین جا در میان زندانیان سیاسى ،معلم ادبیات
دوران دبیرستان خود را دیدم .فردى روشنفكر و بسیار محبوب که با بحث
و جدل هاى منطقى و دلپذیر خود در كالس موجب آگاهى بیشتر ما مى شد،
حضور وى در آنجا به عنوان زندانى سیاسى ،فردی كه من در خوبى و
درستكارى و انسانیت وى هیچ شكى نداشتم ،موجب شد كه باز هم بیشتر از
پیش به رژیم نفرت پیدا کنم و فشار هولناک اختناق و کشتار و بگیر و ببند
بر انسان های آزادیخواه و منتقد و معترض را درک نمایم.
مورد دیگر ،فردى بود به نام رضا قریشى لنگرودى كه بعدها از افراد
مركزیت گروه "رزمندگان آزادى طبقه كارگر" شد .وى را نیز به عنوان
زندانى سیاسى به آنجا منتقل كرده بودند .او فردى آگاه بود و با زندانیان
بسیار انسانی و خوب رفتار می کرد .به همین خاطر در میان آنها محبوبیت
زیادی داشت .من با توجه به موقعیتم امکان این را نداشتم که زیاد به وی
نزدیک گردم .اما همواره مراقب ایمنی و آسایش نسبی او بودم .برخى از
زندانیان به من اطالع دادند كه قرار است در حمام زندان او را با تیغ یا
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وسیله تیز دیگری زخمى كنند ،یا بكشند ،این مسئله باعث شد كه او را
خواستم و به وى اطالع دادم و توانستم با كمك سایر زندانیان از خطر
احتمالی که در کمینش بود جلوگیرى كنم .اصل ماجرا چه بود ندانستم اما به
هر حال این واقعه به خوبى تمام شد و وى با خاطره اى خوش از این رفتارم
به تهران منتقل گردید .سال ها بعد در زمانى كه گروه نبرد و رزمندگان در
صدد اتحاد با هم بودند من و ناصر پایدار با مرکزیت رزمندگان ،گفتگوهایى
داشتیم كه بخاطر رعایت مسائل امنیتى از پشت پرده انجام مى شد .در آنجا
قریشی هم حضور داشت .او پس از چندى صداى مرا شناخت و به من
آشنایى داد و گفت كه وى همان زندانى سیاسى زندان سارى بوده است .از
دیدار دوباره او بسیار خوشحال شدم ،متاسفانه این رفیق مدتى بعد دستگیر
شد و سرانجام در كشتار شهریور سال  1367به دست رژیم جمهورى
اسالمى كشته شد.
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انتقال تقی شهرام و حسین عزتی کمره ای به زندان ساری
پس از انتقال قریشی به بند سیاسی زندان قصر ،او در آنجا با تقى شهرام
آشنا مى شود .در همان روزها رژیم تصمیم داشته است که شهرام را به
دلیل پاره ای فعالیت های سیاسی درون زندان و به عنوان مجازات برای
این فعالیت ها همراه با حسین عزتی کمره ای روانه زندان ساری سازد.
قریشی با آنها گفتگو می کند و در باره وضعیت زندان سارى ،موقعیت من،
واقعه اى كه قرار بود برایش رخ دهد و باالخره نقشی که من ایفا کرده بودم
برایشان توضیح می دهد در واقع آنها را نسبت به من مطمئن می کند .این
مسائل را بعدها شهرام و عزتى برایم تعریف کردند.از سوى دیگر ابوذر
ورداسپى كه از جوانان روشنفكر شهر ما و هوادار مجاهدین بود  -البته
كسى در آن زمان نمى دانست  -متوجه انتقال دو تن از زندانیان سیاسى به
زندان سارى مى شود و از برادران من در تهران مى خواهد تا به من بگویند
كه هواى آنها را داشته باشم .در نتیجه هم من و هم شهرام و عزتى از سوى
افراد مورد اعتماد نسبت به یكدیگر كمى آشنا و مطمئن شده بودیم .پیش از
انتقال شهرام و عزتى به آنجا ،از سوى ساواك نامه كامال محرمانه اى رسید.
در نامه تأکید شده بود كه از تماس با این افراد پرهیز كنیم و به شدت مراقب
آنها باشیم ،چرا كه افراد بسیار خطرناكى هستند! در هر حال بعد از آمدن
این دو نفر به سارى رابطه من با آنان بسیار گرم و صمیمی شد .احساس
کردم که آنها را م ثل برادران خودم كه آنها نیز جوان و دانشجو بودند دوست
دارم .عمالً هم فرقی میان آنها نمی گذاشتم .یادآوری کنم محمد تقى شهرام
و حسین عزتى كمره اى به صورت دقیق تر در اواخر آبان ماه  1351و
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حدود پنج ماه پیش از فرار ما در  14اردیبهشت  1352به زندان سارى
منتقل گردیدند.
در دورانى كه در زندان كار مى كردم ،اندک ،اندک دریافتم که اوضاع
روحى من اسیر تالطم است و این تالطم مدام رو به وخامت می رود .دیگر
نمى توانستم راحت بخوابم .دیدن آن همه بی عدالتی ،ستم و جنایت ،کوه
گرفتارى های تکان دهنده توده های مردم .مشاهده شدیدترین شکل این
بدبختی ها در زندان دقیقه ای مرا آرام نمی نهادند .انسانهایی که شبانه روز
کار می کنند و با این وجود گرسنگی می کشند ،هیچ چیز ندارند ،از حداقل
خورد و خوراک و پوشاک و دارو و درمان بی بهره اند .هر فریاد اعتراض
آنها در گلو خفه می شود .راهی زندان می گردند ،شکنجه می شوند و در
مقابل جوخه اعدام قرار می گیرند .این ها کل این بلیه ها را تحمل می کنند
و در عوض سرمایه داران هر روز بر سرمایه خود می افزایند .فربه تر و
فربه تر می شوند .کوه سرمایه های آنها سر به آسمان می ساید و رفاه و
ثروت و امکاناتشان هر روز افزون تر می گردد .به تمامی این مسائل فکر
می کردم و رژیم شاه را پاسدار کل این بربریت ها ،جنایات و بدبختی ها به
حساب می آوردم .دیگر هیچ گاه راحت نبودم و همیشه درد می کشیدم
وضعیت روانی خود را با برادرم که مهندس بود در میان نهادم .او به من
توصیه کرد که از اداره پلیس استعفا دهم و برای اینکه کار دیگری پیدا کنم
اول شروع به خواندن ریاضی و زبان نمایم تا برای کنکور در یک رشته
دانشگاهی دیگر آماده شوم .همزمان به دکتر زندان مراجعه نمودم .او پس
از شنیدن حرفهایم و تعمق در وضعیت روحی که داشتم به من توصیه نمود
که حتما به یک دکتر روانکاو مراجعه کنم .دکتر زندان اظهار داشت که
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دوستی در تهران دارد .او پزشک روانکاو است .می توانم به وی رجوع
نمایم .متاسفانه وقتى كه كسى در نیروهاى نظامى و انتظامى مشغول به كار
مى شود بسیار مشكل است كه از آن بیرون بیاید ،در نتیجه تصمیم گرفتم با
خواندن درس و شرکت مجدد در کنکور ،در رشته دیگری تحصیل کنم و
شغل خودم را عوض نمایم ،براى همین به خواندن انگلیسى و ریاضیات
پرداختم .در این دوره كتابخوان هم شده بودم ،از جمله کتابهایی که خواندم
و بر من تأثیر زیادی گذاشتند .بینوایان اثر ویکتورهوگو بود .برادرانم برایم
كتاب هاى صمد بهرنگى و نوشته های دكتر شریعتى را مى فرستادند ،آنها
چندان هم سیاسى نبودند اما به این گونه آثار رغبت نشان می دادند.
یك روز من شهرام و عزتى را ب ه دفترم بردم .آنها در آنجا كتابهای من و
بریده هاى روزنامه را كه در باره مبارزین سیاسى ،درگیریها ،دستگیریها
و كشته شدن مبارزین بود و گردآوری کرده بودم ،دیدند .فوری بریده هاى
روزنامه ها را جمع كردند .مخاطرات این کار را برایم تشریح نمودند ،بعد
هم همه آنها را ریز ریز كرده و با خود بردند كه نابود كنند .در واقع با
این كار ،موجب رفع یک خطر جدی هر چند احتمالى از سر من شدند.
اقدام آنها برایم بسیار قابل تعمق بود .آنها علیه رژیم شاه می جنگیدند و در
این راه کشته می شدند .من نیز تا آن لحظه هنوز زندانبان این رژیم بودم.
اما آنها درک می کردند ک ه از جنس خودشان هستم .هیچ همگنی با
صاحبان قدرت و سرمایه ندارم .در جستجوی اشتغال و امرار معاش وارد
این باتالق شده ام .بر همین اساس به نجات من نیز همان گونه فکر می
کردند که نجات رفقای خود .احساس کردم که چه قدر انسانی می اندیشند و
این برای من که شیفته رفتار ا نسانی بودم اهمیت بسیار داشت.
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مشاهده روزنامه ها توسط یک مأمور نامطمئن می توانست برای من درد
سرساز شود ،از این پس ما به هم بیشتر اعتماد كردیم و رفته رفته رابطه
فیمابین شكلى صمیمى به خود گرفت .چرا من این کتاب ها و بریده های
روزنامه ها را در اتاق کار خود جمع و نگهداری میکردم ،چرا به
مخاطرات جدی این کار فکر نمی نمودم ،دلیلش را باید در وضعیت خاص
روحی آن روزهایم جستجو نمود .من از همه شرایط ،اوضاع روز و آنچه
بر سر انسان ها می آمد به شدت ناراحت و عاصی بودم .حالت روحی کامال
معترض و ناراضی و عصیان زده داشتم .در چنین وضعی معموال آدم ها
به اینکه چه خطراتی در انتظارشان است و اینکه بر سرشان چه خواهد آمد
زیاد فکر نمی کنند.
روابط ما هر روز صمیمانه تر و رفیقانه تر شد .کارهایی که من در زندان
انجام می دادم ،برخوردهای خوبی که با زندانیان و پاسبانها داشتم ،تنفر من
از تبعیضات ناروای جاری و حاکم در زندان بر اعتماد هر چه بیشتر آنها
به من افزود .پس از مدتی دو طرف احساس صمیمیت بسیار می کردیم.
زمان زیادی نگذشت که قصد خود در مورد خواندن ریاضی و زبان
انگلیسی ،تالش برای قبول شدن در یک رشته دانشگاهی دیگر و باالخره
بیرون آمدن از شهربانی و پیدا کردن یک کار جدید را با شهرام و عزتی
در میان نهادم .گفتم که می خواهم پیش آنها ریاضی بخوانم .این کار شک
مأموران ،درجه داران و مسئوالن زندان را بر نمی انگیخت زیرا آن ها
همگی می دانستند که مشغول خواندن درس برای شرکت در کنکور هستم.
کار را شروع کردیم و این درس خواندن باز هم عمال به یک پروسه تعمیق
آشنایی و کسب اعتماد هر چه افزون تر و محکم تر به هم دیگر بدل شد.
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تقی شهرام فارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه تهران و عزتی شاگرد اول
«دانشگاه صنعتی آریامهر» (شریف امروز) بود .روزی از آنها پرسیدم كه
چرا با توجه به تحصیالت دانشگاهى و آینده به ظاهر درخشان در یافتن
شغل هاى خوب و پر درآمد ،به مبارزه سیاسى و تحمل عواقب سخت آن
روى آورده اند؟ این مسأله واقعا براى من تعجب انگیز بود ،مرا بسیار به
فكر وا می داشت و در نهایت بر پیوستن من به جنبش تأثیر بارز داشت .در
همین گفت و شنودها ،هر دوتای آنها سعی کردند تا برای من روشن سازند
كه تغییر کار مشکلم را حل نخواهد کرد ،گفتند که هیچ راه فرارى در پیش
نیست ،زیرا كه در جاهاى دیگر نیز به همین معضالت بر خواهم خورد.
آنها كم كم به من فهماندند كه «خانه از پای بست ویران است» سیستم از
بنیان خراب است .پاسخ من این بود که به راستی فکر ،جسارت ،گذشت و
انسان دوستی آنها را ارج می گذارم.
قبال گفتم که به علت روحیه معترضانه این دو و افرادى دیگر در زندان
قصر ،رژیم تعدادى از آنان را به شهرهاى مختلف تبعید كرده بود .در همین
رابطه شهرام و عزتى را نیز به سارى فرستاده بودند .مدیریت زندان از
حضور زندانیان سیاسی در بند عمومى و زندگى با سایر زندانیان جلوگیرى
می کرد تا مانع تاثیر گذاری آنها بر زندانیان عادى شود .بنابراین شهرام و
عزتى را در بند نوجوانان كه جمعیتى حدود بیست نفر داشت ،جاى دادند.
من از تاثیر آ ن دو بر زندانیان نوجوان چیز خاصی به یاد ندارم اما احتمال
این كه در آنجا كار فكرى و آگاه گرانه مى كردند زیاد است .هر چند که
ساخت و ساز و وضعیت زندان شکلی بود كه عمال از تماس با زندانیان
دیگر محروم بودند و تنها در غذاخورى زندان ممكن بود افراد دیگر را
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ببینند ،زمانی که البته طول آن كوتاه بود .افسران و كادر نگهبانى زندان
سارى با وجودى كه روحیه ضد مردمى نداشتند ،از تماس این دوستان با
دیگر زندانیان جلوگیرى مى كردند .با این وجود در تمام طول مدتى كه آنها
در آنجا بودند هیچ پاسبان ،گروهبان و یا افسرى به آن ها ،هیچ بى احترامى
و توهین نكرد و البته خود این رفقا هم به هیچ وجه اجازه این كار را نمى
دادند.
مدیر زندان فردى با مطالعه بود ،معاون وى نیز اهل تهران بود و فردى
افتاده و مهربان به نظر می رسید .او وقتى متوجه جلسات درسى این دو با
من شد ،به دیگران گفته بود كه " نكند آنها باالخره به قلب احمدیان نفوذ
كنند" .مدیریت زندان هم از درگیرى و ایجاد نارضایتى در زندان پرهیز
داشت .شهرام و عزتی باعث تغییر و تحول عمده اى در روحیه من و شاید
زندانیان اطراف خود شده بودند .بر خالف روال كار در زندان سارى این
دو رفیق خواسته هاى رفاهی را مطالبه مى كردند و در صورت عدم تامین
آن از سوى مدیریت زندان به شدت اعتراض مى نمودند .کاری كه در آنجا
بسیار تازگى داشت .آنها افرادى مصمم و پیگیر و بسیار با اعتماد به نفس
بودند .مبارزه آنها برای خواسته هاى رفاهی همچون مالقات و دارو و
درمان و غیره به گوش سایرین مى رسید .زندانیان دیگر می آموختند که
حقوقی دارند و باید به دست آرند .زندانیان سیاسی از جمله شهرام و عزتی
در همین راستا از وجهه و اعتبار خاصی برخوردار شده بودند .همه اینها
نشان از شخصیت قوي و اراده بسیار محکم آنان می داد .از همه لحاظ
افرادى مصمم و پیگیر و بسیار با اعتماد به نفس بودند.
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خانواده تقى شهرام به دیدارش مى آمدند ،من دو بار آنها را دیدم .مادر تقى
شهرام ،بارها در طى این مدت چندین ماهه به آنجا آمده بود كه گاه این
مالقات در شیفت افسر نگهبان دیگر اتفاق مى افتاد .در هر حال من یک
بار هم خواهر تقى را دیدم .وى بعدها در جریان دستگیرى شهرام ،در دوره
حاکمیت رژیم اسالمى تالش هاى زیادی براى رهایى تقی كرد .من چون
در شیفت بیست و چهار ساعته کار می کردم ،ترتیب دیدار با این دو نفر را
در شب هنگام و به بهانه درس خواندن مى دادم ،كه البته در خالل آن به
گفتگوهاى سیاسى هم مى پرداختیم و من بیش از پیش از آنها مى آموختم و
از هم صحبتى با آنها لذت مى بردم .در ضمن اغلب با لباس شخصى در
زندان رفت و آمد مى كردم و سعى داشتم با اغلب زندانیان دیگر هم گفتگو
كنم ،این مسئله باعث شده بود كه از نظر امنیتى موجب سوء ظن كسى
نشوم .با اكثر افراد چه زندانى و چه پاسبان ها رابطه صمیمانه اى برقرار
كرده بودم و به اغلب كارها شخصا سركشى مى كردم و با افرادى همچون
آشپز و كارگر و غیره صحبت مى نمودم.
تقى شهرام در زندان نماز مى خواند و برخى از اعمال دیگر مذهبى را هم
انجام مى داد .حتى بعد از فرار كه ما مدت بسیار كوتاهى با هم بودیم نیز
نماز مى خواند و سعى داشت كه نماز خواندن را به من هم یاد دهد .براى
من او فردى مذهبى و بسیار آگاه بود .عزتی البته کمونیست و غیرمذهبی
بود .آنها هر دو در تحلیل مسائل و بحث های سیاسى -اجتماعى افرادى آگاه
و با مطالعه بودند .تا مدتى حتى بعد از فرار نیز فكر مى كردم كه هر دو
آنها با هم هستند ،چرا كه در بحث و گفتگوها و همچنین اعتقاد به مبارزه با
رژیم و اهدافشان پیش من کامال یكسان مى نمودند .من البته مى دانستم كه
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این دو اتهامات متفاوتى دارند و متعلق به گروه هاى جداگانه ای هستند .به
همین خاطر فكر مى كردم كه فقط در زندان با هم همدلی و همسوئی دارند.
موضوعی که بعدها بیشتر در باره اش تعمق کردم و رمز و راز آن را
متو جه گردیدم .واقعیت آن بود که آن ها اهداف مشترکی داشتند .راه واحدی
می رفتند و در این میان باورها و معتقدات نقش چندانی بازی نمی نمود.
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برنامه ریزی و تهیه نقشه فرار
یكى دو ماه كه از جلسات ما گذشت ،احساس کردیم که با هم همراه شده ایم.
در نتیجه به این مى پرداختیم ،كه چه كار بایستى بكنیم .در آن زمان به ترور
شاه نیز فكر كردیم كه البته پیشنهادش از من بود ،اما پس از كمى بحث و
بررسی به این نتیجه رسیدم كه احتمال انجامش زیاد نیست .از سوى دیگر
شاه كشته شود یا نشود ،عواقب آن براى خانواده ها و زندانیان سیاسى و كل
جنبش مى توانست فاجعه بار و پر خسارت باشد .شاه در آن زمان به رامسر
مى آمد و همیشه چند افسر شهربانى سارى براى محافظت از وى به آنجا
مى رفتند .من مى توانستم خودم را در این گروه جاى دهم ،از سوى دیگر
از افسرانى كه براى محافظت وى به آنجا رفته بودند ،شنیدم كه چندین بار
شاه از فاصله نزدیك براى پیاده روى از كنارشان گذشته است ،موضوعی
که مى توانست ترور او را آسان تر كند .در هر حال این فكر پس از کمی
گفتگو به كنار نهاده شد .شهرام و عزتی در آن روز این ترور را انجام
شدنى و نتیجه بخش نمى دانستند.
پس از چندى طرح فرار از زندان به عنوان یك حركت براى پیوستن آنها
به جنبش را مطرح كردم ،كه در ابتدا این را هم زیاد قابل تحقق نمى دانستند.
من البته به آنها گفتم كه مى توانم آن را انجام دهم ،ولى آن دو به موفق بودن
چنین طرحی باور نداشتند .پس از یک گفتگوی بسیار کلی اولیه ،من چندین
هف ته در منزل بر روی طرح كار كردم و كلیه جزییات آن را نوشتم و به
بررسى آن پرداختم .زمانى كه در پایان كار ،نوشته را در اختیارشان قرار
دادم ،بسیار متجعب شدند و با مطالعه آن كم و بیش ،موفقیتش را پذیرفتند.
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الزم به توضیح است که مقبولیت نسبی و اولیه طرح به هیچ وجه دلیل بر
امیدواری ما به اجرای کامال موفق آن نمی توانست باشد .پروژه ای چنین
پیچیده و آکنده از مخاطرات گوناگون با امکانات بیش از حد محدود ما در
یک سوی و تجهیز و تدارک همه جانبه رژیم از سوی دیگر قطعا چشم انداز
پیروزی را تا حدود زیادی در ابهام فرو می برد .خطر شکست وجود داشت
اما در جریان مبارزه قرار نیست شانس انجام کارها حتما صد در صد باشد
تا افراد مبادرت به انجام آن کنند.
شهرام و عزتى ،اطالعات خیلی زیادى در اختیار من نمى گذاشتند چون
هنوز به من اعتماد کامل نداشتند  .آنها كمى پیش از فرار به من گفتند كه فكر
مى كردن د كه تمام این ماجرا مى توانسته یك توطئه ساواك براى كشتن آنها
باشد ،اما با وجود این ،رأی به احتمال عدم آن مى دهند و تصمیم مى گیرند
كه در برنامه ریزی و اجرای طرح هر چه فعال تر نظر دهند و کمک كنند.
آنها این احتمال را مى دادند كه جذب من به آنها و اساسا این تغییر و تحول
در من و سرانجام فرار ما مى تواند كال یك توطئه ساواك براى نفوذ در
تشكیالتشان باشد و در این مورد بعدها تقى شهرام این شك و تردیدش را به
صراحت بیان كرد و حتى جزوه اى كه چگونگى نفوذ عباسعلی شهریارى
به درون تشكیالت فداییان و یا دلفانى در مجاهدین را تشریح می نمود به
من دادند كه بخوانم ،به نظر من با توجه به شرایط آن دوران كامال طبیعى
بود و حق داشتند به همه این مسائل بیندیشند.
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تدارک اجرای نقشه فرار
باالتر گفتم که طرحی تهیه نمودم و برای تکمیل در اختیار آن دو رفیق قرار
دادم .این طرح را روزها به بحث و بررسی گذاشتیم .اشکاالت ،کاستی ها
و موانع سر راه اجرای آن را شور و مشورت کردیم .در تمامی این باال و
پائین کردن ها ،طبیعتا من بودم که می بایستی بر روی قابل تحقق بودن و
نبودن نقشه ها نظر دهم و این نظر را باز هم مورد کندو کاو و بررسی
جمعی قرار دهیم .با جرأت و قاطعیت می توانم بگویم که در این فاصله
زمانی تقریبا کل هوش و حواس من چه در محیط کار و چه در خانه بر
روی بهترین و موفق ترین شکل اجرای نقشه متمرکز بود .نیاز به گفتن
نیست که شهرام و عزتی نیز به لحاظ فکری و چاره جوئی نظری ،مدام
روی طرح کار می کردند .این کوششها ،برنامه ریزیها و بررسی ها هفته
ها به طول انجامید و ما نهایتا روی یک طرح دو مرحله ای توافق کردیم.
خطوط کلی کار در این دو مرحله عبارت بود از:
مرحله اول :آماده سازی کلیه شرایط برای خروج سه نفری از زندان بدون
اینکه هیچ زندانی ،هیچ نگهبان ،هیچ کارمند یا هیچ کارگر زندان و در یک
کالم هیچ فردی متوجه کار ما شود .این ،البته جزء بسیار کم اهمیت تر از
اجزاء مختلف این مرحله را تشکیل می داد .جزء بس مهم تر و اساسی تر
آن بود که باید این بی اطالع ماندن کامل کل افراد یاد شده ،برای یک فاصله
زمانی هفت تا هشت ساعته تضمین گردد .تأمین چنین شرایطی و حصول
اطمینان به انجام موفق و درست کل این ها واقعا کار بسیار سترگ و به
قول معروف نوعی کارستان بود .ببینیم که چه کار کردیم .ارتفاع دیوار
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پیرامون زندان ساری حدود  11متر و بلندی  4برج مراقبت موجود در
چهارگوشه آن بالغ بر  25متر بود .زندان یک در بزرگ آهنی داشت که
همیشه مگر در مورد استثنا بسته بود و عبور و مرورها از طریق یک در
کوچک تعبیه شده در در بزرگ اصلی انجام می گرفت 4 .نگهبان با تغییر
شیفت مقرر و مجهز به سالح دوربرد در  4برج کشیک می دادند .در
ورودی نیز مدام توسط یک مأمور مسلح کنترل می شد .در فاصله میان این
در تا انتهای زندان یک راهرو طوالنی وجود داشت که بخش های مختلف
زندان در دو سوی آن واقع بودند .سلولی که شهرام و عزتی در آن به سر
می بردن د در آخرین نقطه راهرو قرار داشت و از آنجا تا در اصلی زندان
به وسیله هشت در فرعی که مستمرا قفل و دارای نگهبان بودند ،از همدیگر
جدا می شدند .در توضیح موقعیت داخلی زندان به همین حد بسنده می کنم.
به آنچه که محور مهم و تعیین کننده کار در مرحله اول طرح بود یعنی
خروج از زندان ،مخفی ماندن کامل آن برای مدت هفت تا هشت ساعت از
دید یا حیطه فکر و حواس کل زندانیان ،عناصر پلیس و کارکنان بپردازم.
حاصل گفتگوها و برنامه ریزی های طوالنی مدت ما این شد که:
 .1به عنوان ممکن سازی راه فرار ،در ساعات پیش از شروع عمل ،نقشه
یک فرار جعلی را به اجراء بگذاریم.
 .2بر اساس این نقشه ،فردی از بیرون به من زنگ می زد و خبر می داد
که بر پایه پاره ای شواهد چند زندانی در تدارک فرار از زندان هستند.
(برای این کار من با دوستی صحبت کردم .دوستی که هیچ کالمی از ماجرا
نمی دانست .او فقط به من زنگ می زد و پس از یک سالم و علیک کوتاه،
مکالمه پایان می یافت).
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 .3پیش کشیدن احتمال خطر فرار یک یا چند زندانی به گونه ای باشد که
برای زندانبانان و کادر پلیسی زندان کامال مقبول به نظر آید،
 .4اطالعات خویش در مورد کانون وقوع خطر احتمالی را با تیم کشیک
در میان نهم.
 .5این اطالعات موجه باشد و مایه تردید کادر پلیس زندان نشود.
 .6کانون خطر احتمالی دقیقا اهداف اجرای نقشه ما را پاسخگو شود ،یعنی
بتوان همه افکار را متوجه آن نقطه ساخت و از جاهای دیگر غافل کرد.
 .7کل نیروهای پلیس را از همه برج ها و بخش های مختلف زندان جمع
آوری و در آن نقطه متمرکز نمود.
 .8همه این مسائل باید با حداکثر دقت و پختگی انجام می گرفت .در همین
رابطه من از پیش ،دور از چشم همه ،مقداری ابزار کار ،از جمله چند چاقو
و یک اره آهن بر را در نقطه پوشیده ای از ساختمان زندانیان عادی
جاسازی کرده بودم .در این بخش دو نفر زندانی به سر می بردند که به
اتهام قاچاق مواد مخدر حکم اعدام گرفته بودند .حادثه ای که سوژه ای
مناسب می شد تا ما همین جا را به عنوان کانون احتمالی فرار و برای جمع
کردن کل نیروه ای پلیس و زندانبان انتخاب کنیم.
موارد باال همگی اجزاء مرحله نخست طرح بودند که ما به ساعات اجرای
آنها نزدیک می شدیم .عقربه های زمان به سرعت جلو می رفتند .تلفن از
پیش طراحی شده من زنگ خورد .ترتیبی داده بودم که وقت تلفن عده ای
از عناصر اصلی کادر زندان در دفتر کارم یا در آن حوالی جمع باشند .با
پایان مکالمه ،من قیافه ای بسیار ناراحت ،متشنج و مضطرب به خود گرفتم.
آن سان که همه فکر می کردند خبر بسیار آزار دهنده و مهمی دریافت شده
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است .همه کنجکاو شدند و به پرس و جو پرداختند .شروع به راه رفتن
کردم .سیگاری را آتش زدم و تند ،تند قدم بر می داشتم .چهره ای خشمناک
و عمیقا نگران از خود نشان دادم .چند نفر جلو آمدند و از ماجرا پرسیدند.
چند دقیقه ای آنها را در انتظار نگه داشتم و سرانجام زبان باز نمودم و
شروع به گفتن کردم .با همان حالت بسیار نگران و البته بسیار مصمم گفتم
که طرح توطئه ای بزرگ علیه ما در جریان است .چند زندانی نقشه فرار
کشیده اند و از خارج تمامی امکانات الزم را برای فرار دریافت کرده اند.
این توطئه باید به دست ما خنثی گردد .همه به سرعت برق و با حداکثر
کنجکاوی گفتند که چه باید بکنیم و من از اینجا شروع به اجرای واقعی فاز
اول طرح نمودم.
عده ای از کادر زندان را صدا زدم و دستور جستجو دادم .با سرعت همه
جا را نظر انداختیم .به همه بندها سر زدیم .در هر بند همه جاها را زیر و
رو کردیم .در بند زندانیان عادی همه جا را گشتیم و در انتهای کل این
جستجوها همراه با چند مأمور به نقطه اختفای ابزار کار رسیدیم .همان
ابزاری که خودم با رعایت تمامی جوانب الزم در آنجا قرار داده بودم .وقتی
چشم پلیس ها به اره آهن بر ،چاقوها و وسائل دیگر افتاد .همگی جا خوردند
و یقین کردند که راستی ،راستی نقشه فرار چند زندانی عادی در پیش است.
آنان همگی گزارش دریاف ت شده از سوی من را واقعی تلقی کردند .تا اینجا
همه چیز خوب پیش رفته بود.
در گام بعد همه را در یک جا جمع نمودم .بر اساس قانون آن روز شهربانی،
به عنوان افسر مسئول زندان این حق را داشتم که در صورت بروز
رخدادهای مهم و احتمال وقوع خطر ،شخصا ،بدون نیاز به کسب مجوز از
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جاهای دیگر ،برای مقابله با خطر تصمیم بگیرم .در چنین وضعی کل کادر
زندان موظف به اجرای تصمیم می شد .در همین جا یادآوری کنم که زندان
سوای من یک افسر کشیک دیگر هم داشت و من از پیش ترتیبی داده بودم
که او در شب اجرای فرار در مرخصی باشد .وقتی همه زندانبانان جمع
شدند .ماجرای دریافت گزارش و نتیجه تحقیقات را با کل آنها در میان
نهادم .حتی نگهبانان چهاربرج مراقبت را پائین آوردم .نگهبان در ورودی
زندان را هم فراخواندم .همه اینها را بعالوه کل پاسبانان یکجا به درون بند
زندانیان عادی یا همان نقطه تمرکز اجرای طرح هدایت کردم .در آنجا از
افراد خواستم که یکی ،یکی ،یا چندتا ،چندتا در نقاط مختلف بند مستقر شوند
و همگی بدون هیچ چون و چرا منتظر رسیدن دستور یا دستورات بعدی از
سوی من باشند .پس از این کارها ،خود از بند خارج شدم و در بند زندانیان
عادی را قفل نمودم.
با اجرای کل اینها ،فاز دوم طرح آغاز می گردید .آنچه تا اینجا در برابر ما
قرار داشت به صورت زنده و شفاف آن بود که کلیه زندانیان در بندهای
خاص خود به سر می برند و در بندها از بیرون قفل است .همه افراد پلیس
و کادر زندان و تمامی نگهبانان ،حتی آشپزها و خدمه زندان هم در بند
زندانیان عمومی اسیر هستند .در این بند قفل است .کلید کل قفل ها هم در
اختیار من بود .به این ترت یب و به دنبال همه این کارها من وارد سلول
شهرام و عزتی شدم .آنها را آزاد و سه نفری از زندان خارج شدیم .پیش از
خروج یادداشت کوتاهی نیز نوشتم و بر روی میز کار خود گذاشتم .محتوای
یادداشت این بود « که من می روم تا همراه همرزمان خویش جامعه ای بنا
کنیم که در آن هیچ انسانی گرسنه و فرودست نباشد»
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با شروع مرحله دوم اجرای طرح باید تالش می کردیم تا در سریع ترین
زمان خود را به تهران برسانیم .یک نکته را فراموش کردم بگویم .اینکه
در زمان فرار ،طبق قرارمان به اسلحه خانه زندان هم رفتیم ،در آنجا بیست
اسلحه كمرى روولور ،یک دستگاه بیسیم و یک رادیو برداشتیم .تقى با دیدن
مقدار زیادى اسلحه برنو و  M1مى خواست كه تعدادى از آنها را هم بردارد،
در واقع از دیدن آن همه اسلحه به وجد آمده بود .من كه از وضعیت عدم
برنامه ریزى براى نگهدارى آن همه اسلحه اطالع داشتم ،با قاطعیت و
عصبانیت مانع کا ر تقى شدم ،حقیقت این بود كه با وضعیت در حال فرار
ما حمل این اسلحه ها كه هر كدام تقریبا حدود یك متر طول داشتند ،اساسا
غیرمنطقى و به لحاظ امنیتى درست نبود .دستگاه بیسیم و رادیو كه با خود
می آوردیم در زمره ابزار اطالعاتی مهم شهربانى و ساواك بودند ،در آن
موقع نمی دانستیم که چه قدر برای سازمان مهم می باشند و در خنثی سازی
حمله ها و ضربات دشمن تا چه اندازه مشکل گشا هستند .سازمان با تغییراتى
كه در این بیسیم و رادیو داد بیشترین نتیجه ها را براى شنود مکالمات
نیروهاى ساواك و شهربانى به دست آورد .بسیارى از حركت هاى تهاجمی
قوای رژیم را پیشاپیش متوجه شد و آن ها را خنثی کرد .روى بدنه دستگاه
نوشته بود كه در اسراییل ساخته شده است .رفقای آگاه به مسائل تکنیکی در
تمامی  24ساعت از این دستگاه استفاده می کردند و از این طریق جان
شمار قابل توجهی رفقای چریک را از خطر حتمی نجات دادند.
طبق اطالعى كه بعدها از یك افسر زندان شنیدم ،به دنبال فرار ما از زندان
ماموران شیفت در صبح روز بعد ،كه به سر كار مى آیند متوجه مى شوند
كه در بزرگ زندان باز است و هیچ نگهبانى در سر پست هایش نیست .در
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حالت عادى ،براى عبور از در بزرگ زندان ،مراجعه كننده ،بایستى در
ابتدا ،زنگى را به صدا در آورد و سپس مامورى در پشت در و دریچه آن
ظاهر شده و در صورت این كه مراجعه كننده ،اجازه داشته باشد در را باز
كند .دیوارهاى بلند زندان دور تا دور ساختمان اصلى زندان را با فاصله اى
احاطه كرده ب ودند .در هر حال افراد شیفت بعد ،پس از این كه زنگ مى
زنند و كسى جواب نمى دهد ،در را هل مى دهند و متوجه باز بودن آن مى
شوند .پس از اینكه به درون محوطه زندان وارد مى شوند ،متوجه مى گردند
كه تمام در هاى ساختمان اصلى زندان قفل شده و هیچ كلیدى براى باز كردن
آنه ا نیست و افسران و نگهبانان در محل هاى خود قرار ندارند .در این میان
هیچكس در برج هاى نگهبانى هم حضور نداشت .ما تمام كلیدها را با خود
برده بودیم  ،تمام نگهبانان را با این بهانه كه قرار است فرار از زندان
صورت بگیرد به داخل ساختمان اصلى زندان آورده بودم .در محوطه بین
د یوار بیرونى و ساختمان اصلى آن قدر خلوت شده بود که سگهاى ولگرد
وارد آنجا شده و پرسه مى زده اند .اتفاقی كه در حالت عادى غیر ممكن
بود.
افرا د شیفت بعد ،مى توانستند در اطراف محوطه زندان قدم بزنند و با
نگهبانان داخل ساختمان اصلى از طریق پنجره ها صحبت كنند .آنها
بالفاصله با مسئولین شهربانى تماس مى گیرند و مامورین شهربانى و ساواك
در آنجا حضور مى یابند .عمال رژیم وارد زندان می گردند اما برای ورود
به ساختمان اصلى ناتوان می مانند .چاره ای نمی بینند جز آنکه جوشکار
بیاورند .از دستگاه جوش و برش استفاده کنند .درها را یكى بعد از دیگرى
ببرند و از این طریق وارد محوطه داخل ساختمان اصلی شوند.
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همان روز صبح افسران زندان بالفاصله به خانه ما مراجعه مى كنند و
سراغ مرا مى گیرند .پدر و مادر من هم از من اظهار بى اطالعى مى كنند.
افسران زندان بدون ایجاد مزاحمت خاصی خانه ما را ترك مى كنند ،كمى
بعد مامورین ساواك مى آیند و همه اعضاى خانواده جز مادرم را با خود
مى برند و مورد بازجویى و شكنجه قرار مى دهند .کامال قابل انتظار بود
كه فرار ما موجب اذیت و آزار افراد خانواده ام توسط عمال رژیم گردد.
ساواك حتى برادران دانشجوى مرا در تهران هم دستگیر نمود ،برادرم که
دانشجو و دوست ابوذر ورداسبى بود یك سال و نیم در زندان ماند .همین
برادر را همراه برادر دیگرم كه كارگر بود ،بسیار شكنجه كردند .اعضاى
خانواده ام پس از چند ماه زندان و شكنجه آزاد شدند اما زمان اسارت برادر
یک سال و نیم طول کشید .او آن قدر در زندان شكنجه شده و مورد آزار
قرار گرفته بود كه قیافه اش شباهتی به روزهای قبل از دستگیری نداشت و
افراد محل او را نمى شناختند .وى بعد ها برایم گفت كه در بندى كه بوده
است زنده یاد خسرو گلسرخى هم روزهای پیش از اعدام را در همان جا
می گذرانده است .گل سرخی به این برادرم کمک بسیاری کرده بود .می
کوشیده است تا روحیه اش را تقویت کند ،از زندان برای یادگیری و ارتقاء
شناخت خود بهره گیرد و به لحاظ امنیتی هوشیار باشد و به هر کسی اعتماد
ننماید .برادرم همواره خود را مدیون او می دید.
فرار من براى خانواده ام بسیار سنگین بود و آنها همیشه در اضطراب
شنیدن خبر دستگیرى و یا كشته شدنم بودند .از چند هفته پیش از فرار ،كه
طرح آن به تایید هرسه نفر ما هم رسیده بود ،به خانواده ام مى گفتم كه
ممكن است در آینده نزدیك به ماموریتى بروم و نتوانم به شما اطالع دهم و
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یا با شما تماس بگیرم ،پیش از این هم انتقال ناگهانى من از كالنترى به
زندان ،این توهم را براى خانواده ام بوجود آورده بود كه بخاطر شغلم،
ممكن است یكباره به جایى دیگر منتقل شوم .شب فرار در چهاردهم
اردیبهشت  ،1352كه براى تعویض اتوموبیل به خانه مان رفتیم ،از مادرم
كه در خانه تنها بود ،خداحافظى كردم و گفتم كه ممكن است براى مدتى
طوالنى آنها را نبینم .مدت ها پس از فرار در سال  1355و از خارج
كشور ،براى اولین بار با آنها تلفنى صحبت كردم و خبر سالمتى ام را به
آنها دادم .در تمام مدتى كه مخفى بودم ،مى دانستم كه تماس گرفتن با خانواده
حتى به صورت غیر مستقیم نیز موجب گرفتارى آن ها مى شود ،این مهم
را ،سازمان مدام به من متذكر مى شد .پس از انقالب هم به خانه پدريام
نرفتم و بخاطر تداوم فعالیتم ،امكان رفتن به آنجا هیچگاه برایم فراهم نشد.
البته مادرم را دیدم ،او به من گفت كه همان شب كه از وی خداحافظى مى
كردم این احساس را داشته كه ممكن است هیچگاه دیگر مرا نبیند و این را
صبح روز بعد به پدرم هم گفته بود.
ما تصمیم داشتیم كه هر چه زودتر به تهران برسیم و پیشبینی همه مسائل
را هم كرده بودیم ،با وجودى كه آن شب بارانى هم بود اما موفق شدیم كه
زود برسیم .بعدها فهمیدیم كه از ساعت هشت صبح در تمام پاسگاه هاى
پلیس راه ،جاده را بسته ،جلو اتومبیلها را مى گرفتند و بازرسی می کردند.
پس از ورود به تهران در ساعت شش و نیم صبح روز بعد ،به محله تهران
پارس رسیدیم ،در این جا حسین عزتى با برداشتن دو اسلحه كمرى و مقدارى
فشنگ از ما جدا شد .حسین عزتى كمره اى ،از من و تقى شهرام جوانتر
بود .با این وجود بسیار پر شور ،خوش فكر و با نشاط بود .وى همان گونه
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که قبال گفتم پیش از دستگیری شاگرد اول دانشگاه صنعتى آریامهر بود و
همزمان در دانشكده هنرهاى زیبا نیز تحصیل مى كرد .عزتی پس از فرار
موفقیت آمیزمان ،به قصد خروج از ایران و رفتن به عراق ،در منطقه
تهران پارس از ما جدا شد .برای مدتی از او خبر نداشتیم تا اینکه دو ماه
بعد در خوزستان ،به دست مزدوران رژیم كشته شد .وى فردى بسیار آگاه
و دارای سواد سیاسی چشمگیر بود .با روحیه ستیزنده و انقالبى که داشت
مى توانست یكى از بهترین مبارزین و اثرگذاران جنبش كمونیستى طبقه
کارگر شود  .اتفاقی که بدبختانه رخ نداد و در عنفوان جوانى پرپر شد .پدر
حسین عزتى معمم بود.
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در سازمان مجاهدین خلق ایران
من و تقى ادامه دادیم .اتوموبیل سواری وسیله فرار را در خیابان خورشید
تهران ،نزدیکی های میدان ژاله رها ساختیم و به خانه یكى از دوستان مجاهد
تقى در شمال شهر تهران رفتیم ،پسر خانواده به اتهام عضویت در سازمان
مجاهدین خلق در زندان به سر می برد .به همین خاطر ،رفتن به آنجا از
نظر من بسیار غیر مطمئن و پر خطر به حساب می آمد ،اما تقى چنین
تصمیمى گرفته بود .شاید هم هیچ راه دیگری وجود نداشت و محل امن تری
در دسترس نبود .پس از ورود به خانه كه دو برادر و خواهر جوان همراه
مادرشان در آن زندگى مى كردند ،سالح ها و همه آنچه را همراه داشتیم در
محلی جاسازی کردیم .مدتی که گذشت متوجه شدیم ساواك پس از چند روز
اتوموبیل را پیدا كرده است.
من و تقى به خاطر نا امنى محل سکونت ،هر شب به نوبت مسلحانه نگهبانى
مى دادیم .اعضاى خانواده بسیار از ما استقبال كردند و مهربانانه پذیرایى
نمودند .مادر خانواده البته بسیار از حضور ما وحشت داشت اما برادرها و
خواهر آنها بسیار از بودن ما در آنجا خوشحال بودند و به ما در یافتن رفقاى
سازمان كمك كردند .در همان روزهائی كه در آن خانه اقامت داشتیم،
رادیوی میهن پرستان ،در باره فرار ما گزارش داد ،اطالعات منتشر شده
در رادیو دقیق نبود ،حتی اسامى ما را اشتباه گفتند .بعدها از افراد سازمان
شنیدم كه پس از فرار ما ،و زمانی که قوای قهر رژیم سلطنتی سرمایه از
ماجرا مطلع می گردد .سراسر منطقه و به ویژه دو شهر شاهى و ساری را
ماالمال از مزدوران امنیتی می کنند .وسیع ترین پیگردها را برنامه ریزی
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و اجرا می نمایند .همه جا را زیر نظر می گیرند .از خیلی ها پرس و جو
می کنند .رژیم به مدت سه روز با هلى كوپتر تمامی جنگل های شمال را
هم عرصه مراقبت و تجسس می سازد .مامورین در ال به الی درختان به
جستجوى ما مى پردازند  .البته در هیچ كدام از رسانه هاى رژیم در این
مورد چیزى نوشته و گفته نشد .تقریبا دوازده روز پس از فرار ،توانستیم با
سازمان تماس بگیریم و وصل شویم.
به نظرم خانواده ای كه ما میهمان آنها بودیم پیشینه روستائی داشتند ،چرا
كه بسیارى از نشانه هاى زندگى در روستا و رابطه با زمین در آنجا دیده
مى شد .بسیار گرم ،مهربان و صمیمی بودند .شبها براى خواب ،رختخواب
خوب و نفیس با مالفه هاى بسیار تمیز در اختیارمان مى گذاشتند ،شهرام
از این وسایل استفاده نمى كرد و روى زمین مى خوابید ،وقتی از وی
پرسیدم چرا این کار را می کند و از این وسایل راحتى استفاده نمى نماید،
جواب داد كه ما زندگى بسیار سختى در پیش خواهیم داشت .بایستى همواره
خودمان را آماده نگاه داریم ،من به او گفتم كه هر زمانى مجبور شدیم روى
سنگ بخوابیم ،حتما این كار را مى كنیم ،اما بهتر است تا زمانی که این
امكانات هست از آن استفاده بنمائیم ،تقى مجددا در مخالفت با من به تشریح
زندگى بسیار سخت اكثریت مردم پرداخت .من البته به او یادآورى مى كردم
كه از خانواده بسیار فقیر وزحمتكشى مى آیم و در واقع تمام عمرم را سختى
كشیده ام و نیازى به آمادگى بیشتر ندارم ،اما تو كه حتما از خانواده متمولى
بوده اى شاید نیازمند چنین سختى كشى هایى باشی .سرانجام وى نیز در
روزهاى آخر و پیش از وصل شدن به سازمان از همان رختخواب و وسایل
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راحتى وغذاهاى بسیار خوب دست پخت خانواده استفاده كرد ،تقى بسیار
باز و خوش فكر به نظر می آمد و به هیچ وجه دگم و كج فكر نبود.
آن گونه كه تقى شهرام و حسین عزتى به من گفته بودند ،آنها تا پیش از
فرار ما هیچ كس را حتى اعضاى نزدیك خانواده خود ،یا حتی رفقاى همرزم
و هم سازماني خود را از این كار مطلع نكرده بودند .به من هم مرتب متذكر
مى شد ند كه به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطى و حتى به صورت اشاره و
تلویحى نیز در این مورد با كسى صحبت نكنم .در هر حال آن گونه كه بعد
از جدا شدن حسین عزتى از ما ،تقى برایم تعریف کرد ،وى در آن مقطع
هیچ ار تباطى با سازمان نداشت .اما تصورم این است که چنین نبود .استنباط
بعدی خودم این شد که تقى شهرام تا آخرین لحظات همچنان به من مشكوك
بوده است .او احتمال می داده است که كل ماجرا توطئه ساواك باشد ،به
همین خاطر پیشتر با سازمان تماس داشته و مسئله فرار را از قبل با مرکزیت
تشکیالت درمیان گذارده بود .بعدها از خواهر تقى شهرام هم شنیدم كه حسین
عزتى پیش از وقوع حادثه فرار ،خواهر خویش را مطلع می کند و به او
خبر می دهد که چه بسا در صورت موفقیت نیازمند کمک های وی گردد.
تقى شهرام در سال هاى بعد در یادآورى ماجراى فرارمان ،به من گفت كه
در آ ن زمان وى و سازمان مجاهدین بخاطر تجربیات تلخ گذشته از نفوذ
ساواك به درون تشكیالت ،به هیچ وجه به من اعتماد نداشتند.
در هر حال بنا بر گفته تقى در آن زمان ،وى با سازمان در ارتباط نبود،
اما مسلما سازمان در جستجوى ما بود .در این تقریبا تردیدی ندارم ،زیرا
در سالهای بعد ،از طریق برخی رفقا متوجه شدم که مدتی پیش از اجرای
نقشه فرار ،بر پایه اطالعاتی که میان تقی و سازمان رد و بدل شده بود،
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احتمال فرار ما به صورت بسیار کلی به اطالع مرکزیت تشکیالت می رسد.
در همین رابطه یک بار هم رفیق زنده یاد فاطمه امینی با هوشیاری خاص
و فراهم سازی همه محمل های امنیتی الزم به جای «هرمین» خواهر شهرام
برای دیدار وی به زندان آمده بود .من ماجرای مالقات را می دانستم اما از
اینکه در این دیدار چه نکاتی مطرح شده است هیچ خبر نداشتم .به هر حال
با توجه به همه این مسائل ،سازمان منتظر فرار ما بود و طبیعتا با اطالع
از وقوع حادثه برای یافتن ما تالش به عمل می آورد .تقی چند محل قرار
را در خاطر داشت كه آن دو برادر صاحبخانه را هر روز به آنجا ها مى
فرستاد تا مگر ردى از رفقا بیابد .پس از یازده یا دوازده روز ،سرانجام این
دو نفر ردى از رفیق زنده یاد محسن فاضل با نام مستعار عطا بدست آوردند.
شهرام بسیار در این مورد فعال بود و هر روز به همراه آ نها و با اتوموبیل
شان به محل قرارها سر مى زد و من در خانه مى ماندم .پس از یافتن محسن
فاضل ،ما بالفاصله آن خانه را تخلیه كردیم و به سازمان پیوستیم .در این
دوران سازمان از نظر امكانات بسیار در مضیقه بود .در ابتدا تقى به همراه
پسر آن خانواده و با اتومبیل به سر قرارى رفت و به رفقای تشکیالت وصل
شد .چند ساعت بعد ،محسن فاضل به همان خانه آمد ،كه احتماال آشنایى قبلى
داشت .آنها هنوز به من اطمینان نداشتند ،چشم بسته و با رعایت مسائل كامل
امنیتى به خانه تیمى رضا رضایى منتقل كردند كه تا آن وقت نمی شناختم و
چیز چندانی در باره اش نمی دانستم .فاضل ،مرا با خود با اتوموبیل به جایى
برد كه همواره چشمانم بسته بود ،بعد از آن هم در حدود بیست دقیقه پیاده
روى داشتیم كه مجبور بودم ،براى این كه جایى را نبینم ،سرم پایین باشد و
به همین دلیل هم یكبار بسختى به زمین خوردم كه بعدا در خانه رضا ،همه
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پس از نقل واقعه به آن مى خندیدیم .وقتى به خانه رضا رسیدم ،تقى هم آنجا
بود و من نمى دانستم كه آنجا خانه تیمى رضا رضایى است .تقى در این
خانه سعى مى كرد به من نماز یاد دهد و بر این مسئله بسیار پافشارى مى
كرد.
فرار ما از زندان و پیوستن من به عنوان یك افسر شهربانى از نظر تبلیغاتى
ارزش بسیار زیادى براى سازمان داشت و به همین دلیل ما در محافظت
شدید سازمان قرار داشتیم ،خانه رضا هم از این جهت كه خانه رهبرى
اصلى سازمان بود ،براى اقامت موقت ما در نظر گرفته شده بود .البته
سازمان در آن زمان دچار تنگناهاى بسیارى بود .در این خانه تیمى كه از
خانه هاى اصلى سازمان بود و بسیار از آن مراقبت مى شد ،بهرام آرام،
پوران بازرگان ،محسن فاضل ،تقى شهرام و من حضور داشتیم .البته من
هیچكدام این رفقا را نمى دیدم و نمى دانستم كه در آنجا هستند و بعدها متوجه
شدم .تنها كسى كه از اتاق دیگر نزد من مى آمد ،تقى شهرام بود .در هر
حال كمى بیش از یك ماه بعد ،در بیست و پنجم خردادماه  1352رضا
رضایى در درگیرى با ساواك به شهادت رسید .ما خبر این درگیرى را روز
بعد در روزنامه ها خواندیم و بالفاصله مجبور به تخلیه خانه بدون پاكسازى
آن شدیم .با توجه به وضعیت ما ،اوضاع بسیار بحرانى شد و از لحاظ
امنیتى ،موقعیتى بسیار خطرناك پیدا کرده بودیم .بهرام آرام كه فردى كوچك
اندام و ظریف بود و اغلب كت و شلوار مرتب مى پوشید در جمع رفقاى
مجاهد بسیار چشمگیر و متفاوت به نظر می آمد.
بهرام در كار نقل و انتقال و ارتباطات بچه های تشکیالت كار مى كرد.
مرا با اتوموبیل به جایى دیگر برد و به محمد یزدانیان وصل كرد ،وى كه
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در تامین امكانات براى من با مشكل مواجه بود ،به من گفت كه چند روزى
در مسافرخانه اى سر كنم ،كه بعدها فهمیدم ،عملى بسیار ناشیانه و خطرناك
به ویژه با توجه به وضعیت من بود .در هر حال من به مسافرخانه اى در
كوچه عرب ها در حوالى خیابان ناصر خسرو رفتم و با این بهانه كه من
یك تاجرم و شناسنامه ام در میان وسایل و بارها است كه چند روز دیگر
مى رسد ،اتاقى گرفتم.
من به یزدانیان گفته بودم كه اتاق گرفتن من در مسافرخانه چندان عاقالنه
نیست .روز بعد كه با یزدانیان قرار داشتم وى به من گفت كه فرستادن من
به مسافرخانه كار بسیار نادرستى بود .دلیل آن هم به نظرم این بود كه
یزدانیان تا پیش از آن ،از موقعیت من اطالع نداشت و ظاهرا پس از این
كه در مورد من با مسئولش صحبت مى كند ،او وضعیت خاص مرا توضیح
مى دهد و مى خواهد كه من به جاى امنى منتقل شوم .یزدانیان در این مورد
از خود انتقاد كرد و به من گفت كه ممكن است ما در همین زمان در یك
تور ساواك باشیم و براى رعایت مسائل امنیتى بهتر است ،اساسا دیگر به
آن مسافرخانه برنگردیم و قید وسایل را هم بزنیم .وى سپس از اهمیت بسیار
زیاد رعایت مسائل امنیتى و رد گم كردن و پاكسازى هر گونه ردى صحبت
نمود .پس از این ها مرا به خانه مجید شریف واقفى و مرتضى صمدیه لباف
برد كه از مسئولین سازمان بودند .تقریبا دو هفته پیش آنها بودم .خانه آنها
از خانه هاى معمولى و كارگرى تهران بود كه دو طبقه داشت و صاحب
خانه در باال و ما در پایین زندگی می کردیم و توالت هم در گوشه حیاط
خانه بود .من به این بهانه كه از اقوام آن ها هستم و تازه از دهات به آنجا
آمده ام ،در خانه بسر مى بردم و آن دو ،روزها به بیرون مى رفتند .آنها
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رفقاى بسیار مهربان و خوبى بودند ،قیافه مجید شریف واقفى بسیار مظلوم
مى نمود ،اما وى فردى بسیار خبره و باتجربه در مسائل تشكیالتى بود.
صمدیه نیز انسانی صمیمی و نسبت به مسائل مبارزه بسیار جدی و متعهد
بود .او در رعایت موضوعات امنیتی بیشترین کوشش ها را داشت .برای
پیشبرد کارها از هیچ فداکاری دریغ نمی کرد .این ها همگی انسان های
شریف و فداکار و دوست داشتنی بودند .آنها بهترین و رفیقانه ترین رفتار
را با من داشتند .صمدیه متوجه شده بود که من اهل ورزش هستم .به همین
خاطر هر روز اصرار می کرد که کشتی بگیریم .او به گاه کشتی گرفتن با
قیافه ای ظاهر می شد که مرا سخت به خنده می انداخت و در هر حال آن
دو هفته كه با آنها بودم دوران بسیار تاثیر گذارى برایم بود.
پس از دو هفته ،من را تحویل محمد ابراهیم جوهرى با نام مستعار ناصر
دادند ،وى یكى از مسئولین بود و مرا با خود به مشهد برد .در هسته مشهد،
محمد على عالم زاده حرجندى ،عباس پاك ایمان با نام مستعار كریم و محمد
ابراهیم جوهرى كه مسئول سیاسى هسته بود ،حضور داشتند .این هسته
تقریبا بیشترشان از افراد مسئول و با تجربه بودند .علیرضا سپاسى آشتیانى
هم هر چند هفته یك بار به مشهد مى آمد و در واقع وى مسئول نظامى و
رابط هسته مشهد با سازمان بود .حدود هشت یا نه ماه در مشهد بودیم .در
آنجا ،رفقا به كارهاى بیرون از خانه تیمى و نیز كار در كارخانه های شهر
هم مى پرداختند .من در خانه بودم و مطالعه مى كردم ،گاهگاه به بیرون
مى رفتم و یك بار هم به همراه یكى دیگر از رفقا در جلسه اى از انجمن
حجتیه شركت كردم  .این کار را مخفیانه انجام دادیم .یعنی هیچ كس ما را
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نمى شناخت ،در آن جلسه كه تعداد قابل توجهى افراد شركت كرده بودند،
فردى كه لباس مرتبى پوشیده بود ،براى جمع سخنرانى مى كرد.
تمام افراد هسته و از جمله من ،مسلح بودیم .در مشهد همه افراد جمع نماز
مى خو اندند و گاه گاه مرا به انجام آن تشویق مى كردند اما هیچگاه اجبارى
در كار نبود .من در جواب آنها مى گفتم كه هیچ اعتقادى به انجامش ندارم
و با نماز خواندن شما هم مشكلى ندارم .این رفقا افرادی بسیار متواضع،
شریف و مهربان بودند و بسیار بر من تاثیر گذاشتند .یادم مى آید ،در
زمستان سال  1352برف سنگینى آمده بود و همه مردم در حال برف روبى
از بام خانه ها بودند كه ما هم چنین كردیم ،برف زیادى در کوچه بر روى
هم جمع شده بود كه من از باال به روى آن پریدم و پس از من چند نفر از
جوانان آن كوچه هم چنین كردند.
در اواخر اقامتمان در مشهد ،هسته هاى سازمان فداییان مورد تهاجم ساواك
قرار گرفت  ،در یكى از خانه هاى تیمى آنها انفجارى رخ داده و جو شهر
بسیار پلیسى بود و در نتیجه باعث كم تحركى ما و خروج از خانه مى شد.
تا پیش از این ما كمتر متوجه تحركات پلیس و ساواك در سطح شهر بودیم،
اما از آن ب ه بعد حضور ساواك و شهربانى كامال مشهود بود .از سوى دیگر
سازمان در صدد بود كه از پراكندگى نیروها در آن زمان جلوگیرى كند و
نیروها را بیشتر متمركز نماید و در نتیجه تصمیم گرفته شده بود كه هسته
مشهد را ترك كنیم و به اصفهان برویم.
سال ها بعد محمد ابراهیم جوهرى ،در باره آن سال ها ،از رفیقى كه به
تازگى از خارج آمده بود به نام محمود شامخی مى گفت كه عقاید جدیدى
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داشت .وى در باره رهبرى سازمان گفت كه مركزیت سازمان ،سه شاخه
اصلى داشت ،كه مركزیت هر شاخه بدین نحو بودند.
 -1شاخه سیاسى :تقى شهرام ،علیرضا سپاسى و جواد ربیعى
 -2شاخه كارگرى :مجید شریف واقفى ،وحید افراخته ،محمد یزدانیان
 -3شاخه نظامى :بهرام آرام ،ناصر جوهرى و لطف هللا میثمى
چون در اصفهان سازمان از پیش حوزه داشت ،برای استقرار احتیاج
چندانی به تدارک و راه اندازى کارها نداشتیم .من از وضعیت تشکیالت در
آنجا اطالعات زیادی نداشتم اما در سال های بعد متوجه شدم که اصفهان در
آن تاریخ دو هسته اصلی داشته است .رفقا ناصر پایدار ،محمدرضا آخوندی
و محمود طریق االسالم اع ضای یکی از هسته ها را تشکیل می دادند و از
مدت ها پیش آنجا بودند  .هسته ما نیز متشکل از من ،علی اکبر قائمی و
هاشم نخودبریز (وثیق پور) بود .جواد ربیعی مسئولیت حوزه اصفهان را
به عه ده داشت و با هر دو جمع در ارتباط بود .سپاسى آشتیانى نیز به عنوان
رابط مركزیت هر چند وقت یكبار به اصفهان مى آمد اما همواره در تهران
مستقر بود .هاشم وثیق پور با نام مستعار لطفى ،در آن زمانى كتابى در
سیصد صفحه در مورد مسائل خاورمیانه نوشته بود كه همه مطالب آن با
استدالل و منابع متعدد نگارش شده بود ،این كتاب ،هیچ گاه انتشار بیرونى
نیافت ا ما از كتاب هاى آموزشى سازمان بود .رفقاى دیگر بعدها به من
گفتند ،كتابى كه تقى شهرام در باره روابط ایران و عراق نوشته بود و
انتشار بیرونى یافت بر اساس ،اطالعات این كتاب نگاشته شده است .کاری
که در مورد شهرام چندان هم غیرعادی به نظر نمی آمد .در آنجا هر كدام
ا ز رفقا خانه یا اتاقى جداگانه در محله اى دیگر داشتند و همه تیم نیز یك
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خانه جمعى داشت .احتماال بنا بر مسائل امنیتى خانه من و جواد ربیعى با
هم بود .ما همیشه با هم بودیم.
یكبار كه در خیابان مى رفتم ،متوجه شدم كه فردى ،مستقیما از آن سوى
خیابان به من نگاه مى ك ند و چشم از من برنمى دارد ،وضعیت وى كامال
مشكوك بود ،تصمیم گرفتم كه پیشش بروم و از او وقت را بپرسم ،و همین
كار را كردم ،وى با تعجب و خیره به من نگاه مى كرد ،سپس از وى فاصله
گرفتم و متوجه شدم كه او مرا تعقیب مى كند ،كمى بعد در شلوغى خیابان
سعى كردم وى را گم كنم اما او نیز با سماجت مرا تعقیب مى كرد ،در نتیجه
شروع به دویدن كردم و در كوچه پس كوچه هاى اصفهان ،كه بسیار پیچ
در پیچ است ،او را گم كردم .البته من مسلح بودم .پس از كلى رد گم كردن،
به خانه تیمى خود آمدم ،شرح ماجرا را به رفقا گفتم و همه از این كه خودم
را به خطر انداخته ،از آن فرد مشكوك ساعت پرسیدم ،انتقاد نمودند.
در اصفهان نیز وظایف من كم بود ،در آنجا من شروع به خواندن نماز كردم
و به كتاب و جزوه خوانى مى پرداختم و كار خاصى انجام نمى دادم .یك
بار با جواد ربیعى قرارى داشتم كه وى بایستى روى تیر چراغ برقى عالمتى
رسم مى كرد كه نشانه سالمتى بود .هر كسى كه زودتر به خانه مى رفت
مى بایستى عالمت سالمتى اش را بزند ،وقتى كه به آنجا رفتم ،عالمتى
نبود ،اما یك عالمت دیگر بود كه من از آن اطالعى نداشتم ،وقتى چند بار
مراجعه كردم ،متوجه شدم كه جواد به آن قرار نیامده است .از آنجا به محلى
كه به عنوان قرار دوم و احتیاطى بود و در صورت انجام نشدن برایم گذاشته
شده بود ،رفتم كه على اكبر قائمى ،یك گارى میوه فروشى داشت .قائمى در
روابط اجتماعى و زندگى در میان مردم ،بسیار كم تجربه بود و رفقا به وى
57

گفته بودند كه بایستى در این مورد كارى ا نجام دهد تا بیشتر تجربه زندگى
كوچه و خیابان و بازار بدست آورد ،براى همین به وى پیشنهاد شده بود كه
یك گارى میوه فروشى تهیه كند و مدتى به این شغل بپردازد .در آنجا شرح
واقعه را گفتم ،او از این مسئله تعجب كرد ،چون این دو همدیگر را بسیار
خوب مى شناختند ،قائمى گفت كه جواد فرد بسیار منضبطى است و تحت
هیچ شرایطى ،چنین اشتباه و فراموشى مرتكب نمى شود ،بنابر این ممكن
است اتفاقى افتاده باشد .وى به همراهم بر سر قرار آمد و گفت كه اینجا
محل قرار وى با یكى دیگر از رفقا هم هست و این عالمت آن رفیق است
و از این مسئله بسیار متعجب شد كه چگونه چند نفر بدون اطالع از هم در
یك محل قرار گذاشته اند .براى جلوگیرى از هر خطرى ،قائمى به من گفت
كه سریع به خانه بروم و آنجا را تخلیه و پاكسازى كنم .كه در میان وسایل
خانه رادیوى شنود هم بود.
فرداى آن روز ،با استفاده از رادیوی شنود مکالمات ساواك و شهربانى،
رفقا متوجه كشته شدن جواد ربیعى شدند ،از سوى دیگر افرادى كه با او
قرار داشتند متوجه غیبت وی شده بودند .بعدها ناصر پایدار برایم توضیح
داد که ماجرا با آنچه ما در روزهای نخست فکر می کردیم تفاوت داشته
است .او و رفقای جمع وی پس از نیامدن جواد به سر قرار و قطع ارتباط
وی تالش می کنند تا شاید به سرچشمه ماجرا دست یابند .حاصل تحقیق آنها
این می شود که گویا جواد در آن روز ،سوار بر موتورسیکلت از یک
خیابان نزدیکی های دروازه دولت اصفهان عبور می کرده است .در آن
روزها رژیم برای اجرای طرح فاضالب شهر بسیاری از خیابانها را کنده
و کانال های طوالنی و عمیق حفر کرده بود .بر اساس اطالعات جمع آوری
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شده این رفقا ،موتور جواد دچار لغزش می شود و او با داشتن نارنجک و
اسلحه کمری به داخل گودال می افتد .جواد بر اثر این حادثه جراحت شدید
بر می دارد ،به گونه ای که قادر به نجات خود نمی گردد و تالش می کند
تا با خوردن سیانور از افتادن خویش به دام مزدوران و جالدان ساواک
جلوگیری نماید .چنین به نظر می رسد که عابران با مشاهده وضعیت وی،
مشکوک می شوند و به پلیس خبر می دهند و سرانجام جنازه وی را از آنجا
منتقل می کنند.
به یاد دارم ،كه ر وز کشته شدن جواد باران مى بارید .در آن زمان و پیش
از اینکه جریان واقعی حادثه روشن گردد ،به ما گفتند كه جواد و رفقایى
دیگر در صدد امتحان گلوله هایى بودند كه خود درست كرده اند كه متاسفانه
جواد به چنگ نیروهاى رژیم مى افتد .كمى بعد ساواك با خانواده وى تماس
گرفت و آنها را بر سر جسد وى بردند و گفته بودند كه این سرنوشت فرزند
شماست .در آن زمان این یكى از كارهاى ساواك براى ترساندن خانواده ها
و دیگران بود .در هر حال كشته شدن جواد و به خطر افتادن تشكیالت
اصفهان و تعقیب من توسط آن فرد مشكوك موجب نگرانى ما شده بود.
مجمو عه این عوامل باعث شد كه من مجددا به تهران منتقل شوم كه كمتر
از یك ماه بعد به خارج فرستاده شدم .من در حدود چند ماهى در اصفهان
بودم و در مجموع كمى بیش از یك سال و نیم پس از فرار از زندان ساری،
سازمان مرا به خارج فرستاد.
به یاد دارم كه خانه هاى تیمى كه من در آنها بودم ،در زمانى كه جو پلیسى
شدید مى شد ،خروج از خانه بسیار پرخطرتر از همیشه می گردید .روال
کار این بود که رفیقى سعى مى كرد زودتر از رفقای دیگر بیرون رود كه
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در واقع اگر كمینى بود ،او فدا شود .چنین روحیه فداكارى وسیعا وجود
داشت .هر فردی به تأمین امنیت سایرین می اندیشید ،همه به فکر تضمین
سالمتی رفقای خود بودند و برای این کار از هیچ میزان جانفشانی دریغ
نمی ورزیدند .سالیان زیادی گذشته است اما یادآوری آن انسانیت ها ،رفاقتها
و حماسه آفرینی ها کماکان به من شور زندگی می بخشد .همه به مبارزه
می اندیشیدند ،با آرمان رهائی کارگران و زحمتکشان زندگی می کردند .در
این راه آماده از دست دادن همه چیز بودند .به خود می بالم که در کنار
چنین رفقای آزاده و انساندوست و مبارز بودم.
گاه رفقایی دچار دندان درد مى شدند و مدت ها رنج می بردند ،اما تا زمانی
که این درد شدید و به قول معروف فریادی نشده بود ،با وجود احتیاج به
دکتر از رفتن پیش دندانپزشک و مراجعه برای درمان خویش خودداری می
کردند .چرا كه نمى دانستند چه مدت زنده مى مانند و به هر حال درد را
تحمل مى نمودند  .خطر مرگ همیشه و در همه لحظات وجود داشت .البته
فرهنگ مرگ پذیرى هم در میان ما كم و بیش شایع بود ،كه تصور مى كنم
عالوه بر ایدئولوژى مذهبى كه همیشه مرگ را حق مى دانسته ،موقعیت ما
به عنوان چریك مسلح هم كه هر گاه ممكن بود به جنگ تا دم مرگ با
نیروهاى رژیم برویم آن را تشدید مى كرد .من ،معتقدم كه انسان بایستى از
هر لحظه زندگى اش استفاده كند و حتى اگر مى داند كه فردا خواهد مرد و
با وجود این نیاز به دكتر دارد بایستى از آن استفاده كند و كمتر زجر و
ناراحتى بكشد.
مجموع این حوادث یعنی کشته شدن جواد ربیعی .مشکوک شدن آن فرد در
خیابان به من که داستانش را تعریف کردم ،بروز پی در پی ماجراهای
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امنیتی دیگر سبب شد که سازمان دست به کار خارج ساختن من از ایران
گردد .این کار اساسا برای حفظ جان من صورت می گرفت.
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در خارج کشور
در تابستان  1353به خارج فرستاده شدم .پس از انتقال به تهران به نظر
مى آمد كه سازمان قصد انتقال مجدد مرا دارد كه فهمیدم قرار است به خارج
بروم .چند هفته اى در تهران بودم ،براى همین هم در تهران كمتر كسى را
دیدار مى کردم .كمى پیش از عزیمت ،تقى شهرام قرار خداحافظى با من
داشت .سپس به اتفاق رفیقى به سوى آذربایجان حركت كردیم .در راه فردى
افغانستانی ،الغر و قد بلند ،به ما پیوست و آن رفیق از من جدا شد .سرانجام
با پاسپورت جعلى و به همراه این افغانستانی كه دری را بسیار خوب حرف
می زد و شكل و شمایل افغانستانی داشت ،عازم مرز بازرگان شدیم .وى
چندین روز به من زبان دری یاد داد .برایم لباس افغانستانی آورد .من هم
پوشیدم و با همان شكل و شمایل به سوى مرز رفتیم .حضور او همیشه برایم
یك معما بود .كه یك افغانستانى به سازمانى سیاسى در ایران كمك كند و
بجاى افغانستان مر ا از مرز تركیه به خارج رد كند .آیا سازمان با گروه
هاى افغانستانی هم ارتباط داشت؟ وى البته بسیار پخته بود و به نظر نمى
آمد كه قاچاقچى باشد .حرف ها و گفته هایش همچون افراد عادى نبود ،بسیار
حرفه اى و با تسلط به كارش مى پرداخت .بعدها متوجه شدم که سازمان با
یک گروه چپ افغانستانی تماس داشته و رفیق همراه من احتماال با آن گروه
همکاری می کرده است.
پاسگاه مرزى بازرگان ساختمان كوچكى بود ،متوجه شدم كه افسر مسئول
آنجا یكى از هم دوره اى هاى من در دانشكده افسرى بنام على امامى و بچه
آبادان است .ما سه سال تمام بصورت شبانه روزى در یك آسایشگاه بودیم
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و او بخوبى مرا مى شناخت .این موضوع را به همراه افغانستانی خود گفتم،
وى بسیار حرفه اى و بدون این كه خودش را ببازد ،گفت كه مشكل بزرگى
نیست و نباید این ناراحتى را در چهره ام نشان دهم ،از سوى دیگر گفت كه
خودش سیانور نمى خورد اما من بایستى در صورت خطر بخورم ،وى
بسیار با تجربه مى نمود و كامال به روابط مخفى كارى آشنایی داشت.
همراهی وى به عنوان یك افغانستانی و همكارى اش با سازمان ما ،هنوز
هم مسأله ای است که برایم حل نشده است .به نظر من وى حتما فردى
سیاسى بود .افغانستانى ها همیشه پارچه بزرگ و ضخیمى كه همچون یك
پتو است بر دوش خود دارند ،ما هم داشتیم ،تا به این وسیله بتوانیم صورت
خود را بپوشانیم .در هر حال مجددا به داخل پاسگاه براى خروج از مرز
رفتیم و در صف مسافرین قرار گرفتیم .سه چهار نفر مانده بود كه نوبت ما
بشود ،افسرى كه مرا مى شناخت ،از آنجا بلند شد و كس دیگرى به جاى
وى نشست .به این ترتیب ما بسالمت و بدون هیچ درگیرى و مزاحمتى از
مرز خارج شدیم .پس از تركیه هدف ما دمشق بود ،در آنجا ،رفیق افغانستانى
از من جدا گردید.
در ایران به من گفته شده بود كه در دمشق به هتلى بروم كه از پیش معین
شده است .در آنجا باید منتظر رفیقى می ماندم تا بیاید و با دادن رمز با او
آشنا گردم .دمشق براى من جالب نبود ،زبان عربى نمى دانستم و كار چندانى
هم نبود كه انجام دهم .بعد از دو روز ،تراب حق شناس به سراغم آمد و
چون به پاركى در همان نزدیكى رفته بودم ،وى از طریق مسئول هتل مرا
در پارك پیدا كرد .ما با همدیگر آشنا شدیم و او برخورد بسیار گرم و
صمیمانه اى داشت ،اما از اسم رمز هیچ چیز نگفت .تراب در اینکه آیا من
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همان فردی هستم که او انتظارش را می کشد شک داشت .درجه تردید وی
چنان بوده است که تصمیم می گیرد اسم رمز را نگوید و دست به کار کسب
اطالعات بیشتر از سازمان شود .او پس از كلى خوش و بش ،از من پرسید
که چرا سازمان فرد مورد انتظار وی را اعزام نداشته است و من به این
دلیل که رمزی از وی دریافت نکرده بودم .نمی توانستم به سؤالش پاسخ
دهم .به همین خاطر چندین بار پاسخ دادم كه نمى دانم و بهتر است كه با
سازمان صحبت كند .شاید هم رفقا جمله رمز را به وى نگفته و در مورد
من اطالعات کافی نداده بودند .امری كه كامال طبیعى مي نمود .در هر حال
تراب مرا ترك كرد و من آنجا ماندم .ده روز گشت .تراب مجدد به آنجا آمد
و این بار در همان اولین مالقات ،جمله رمز را بر زبان آورد .سپس مجددا،
به گونه ای بسیار صمیمانه از من استقبال كرد و ما همدیگر را در آغوش
گرفتیم .وى مرا به خانه اى برد و مدتى در حدود یكى دو هفته تا آماده شدن
پاسپورتم در آنجا به سر بردم .همزمان جزواتى را در اختیارم قرار داد تا
مطالعه کنم و منتظر تصم یمات بعدی باشم .طولی نکشید که راهی عراق
گردیدم.
وقتی به خارج آمدم ،متوجه شدم كه در آنجا با وجودى كه ترس و واهمه از
یورش نیروهاى سركوبگر رژیم بسیاركم بود اما افراد كار چندانی انجام
نمى دهند ،هر كس به كارى جدا از دیگران مشغول است ،هیچ گونه آموزشى
وجود ندارد و براى من كه تشنه آموزش بودم ،این مسئله بسیار ناراحت
كننده بود .افراد در تشكیالت خارج کار نظری و آموزشی نمی کردند .با
وجود امکانات زیاد به مطالعه نمی پرداختند .همه مجری و منتظر دریافت
تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئوالن بودند .در داخل چنین نبود .در آنجا
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با دنیای محدودیت ها و مسائل بسیار حاد امنیتی که وجود داشت تمامی افراد
با حداکثر توان تالش می کردند تا بر روی سیر حوادث اثر بگذارند .هر
رفیق عضو هر جمع ،مدام در جستجوی یافتن اطالعات و داده ها برای
تحلیل اوضاع بود .همه با دقت روزنامه ها را می خواندند .خانه های تیمی
آکنده از بریده روزنامه ها بود .افراد می کوشیدند نظرات خویش را بنویسند،
به بررسی رخدادهای روز ایران و دنیا پردازند .هر مطلب تهیه شده توسط
رفقای دیگر یا کادر مرکزی سازمان ،با دقت تمام توسط همه افراد خوانده
می شد .هیچ رفیقی به این فکر نمی کرد که به طور مثال چون فالن مطلب
از سوی یک عضو رهبری تهیه شده است وحی منزل است و غیرقابل انتقاد
می باشد .بالعکس با احساس مسئولیت تمام و با همه تعمق الزم ،متن را
مطالعه و نقد می کرد ،انتقادات خود را می نوشت .انتقادات در درون هر
جمع مورد بحث و بررسی قرار می گرفت .سایرین نظر می دادند .سرانجام
جمع بندی به عمل می آمد و حاصل گفتگو به صورت نظری واحد یا نظریات
مختلف در اختیار جمع ها و حوزه های دیگر قرار می گرفت .انتقادات برای
رفیق نویسنده هم ارسال می شد .در همین جا اضافه کنم که در سازمان
مجاهدین مقاالت و تحلیل هایی که تهیه و موضوع بررسی قرار می گرفتند
هیچ اسم و امضا نداشتند  .اکثریت رفقا نمی دانستند که از جانب چه کسی
نگاشته شده است .همه آن را متنی تلقی می کردند که به هر حال متعلق به
سازمان است .به بیان دیگر متعلق به خودشان است و از این روی برای
خود حق دخالت و اثرگذاری قائل بودند .در داخل وضع این گونه بود اما
در تشکیالت خارج چنین چیزی وجود نداشت .همه خود را مجری تصمیمات
داخل می دیدند و نقش خود را در اجرای مأموریت های تعیین شده از سوی
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سازمان خالصه می نمودند .این مسأله برایم جای شگفتی بسیار داشت .به
ویژه که در خارج هیچ خطر امنیتی کسی را تهدید نمی کرد .برعکس داخل
کتاب به اندازه کافی وجود داشت .افراد وقت زیادی در اختیار داشتند .ارتباط
میان افراد به سادگی تمام و بدون هیچ مشکل امنیتی انجام می گرفت .همه
در امنیت به سر می بردند و هر ساعت مجبور به ترک خانه تیمی یا فردی
و تالش برای یافتن جای دیگر نبودند .در هر حال وضع تشكیالت خارج
کشور ،همواره برای من جای سؤال جدی داشت و مرا به جستجو و گفتگو
و طرح پرسش ها وامی داشت .بارها انتقاداتم را در میان نهادم اما متاسفانه
هیچ گاه پاسخ قانع کننده ای بدست نی اوردم .در چند ماه كه در عراق بودم،
جزوه اى در بیش از دویست و بیست صفحه ،بصورت یك كتابچه جیبى،
در انتقاد به رهبرى تشكیالت خارج نوشتم.
مجاهدین به لحاظ باورهای دینی مثل هم نبودند .برخی تعلق خاطر مذهبی
بیشتر و عده ای کمتر داشتند .تعصب دینی اساسا وجود نداشت .هیچ کس به
خاطر شریعت و اعتقادات اسالمی وارد سازمان نشده بود .همه آمده بودند
تا علیه رژیم ،علیه استثمار ،ستم و فقر و فالکت دامنگیر توده های کارگر
و زحمتکش مبارزه کنند .تقى شهرام در نوارى که به تشریح جریان فرار
پرداخته است .این نکته را گفته است كه همه اعضاى سازمان مجاهدین
بخاطر زمینههای مذهبى دست به مبارزه زده اند! اما خاستگاه ستوان
احمدیان نه مذهبی که اجتماعى بوده است ،این حرف در مورد من درست
است ،اما قضاوت وی در باره سایر رفقای تشکیالت بسیار نادرست و ناحق
است .غالب رفقای تشکیالت به پا خاسته بودند تا علیه استثمار و ستمکشی
توده فرودست مبارزه کنند .علیه رژیم شاه و امپریالیسم بجنگند .مذهب در
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روی نهادن آنها به مبارزه و پیوستن به سازمان چریکی نقش چندانی بازی
نمی نمود .افراد زیادی می گفتند که اگر به مجاهدین نمی پیوستند حتما با
فدائیان همراه می شدند .نقطه عزیمت آنان نه باورهای مذهبی بلکه فقط
تضادهای جدی طبقاتی و آمادگی برای مبارزه علیه استثمار و دیکتاتوری
و سرمایه داری و امپریالیسم بود .اگر اعتقادات دینی داشتند ،این اعتقادات
نقشی در خیزش سیاسی و تصمیم آنها برای مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه،
بی عدالتی ها و کل نظام حاکم بازی نمی نمود .افرادی بودند که خیلی پیش
از تقی شهرام مذهب را کنار گذاشته بودند و حتی زمان پیوستن به تشکیالت
تصریح کرده بودند که مسلمان و مذهبی نیستند .رفیق محمدباقر عباسی یکی
از این افراد بود.
در بغداد ،سازمان رادیو داشت و نسبتا فعال بود .با توجه به رفت و آمد رفقا
كه دیگر مى توانستیم قیافه هاى همدیگر را هم ببینم ،متوجه شدم كه مجاهدین
در نقاط مختلف بغداد خانه تیمى دارند .تعدادى از رفقا از سال  1349كه
سازمان اعضا را براى ت علیمات نظامى روانه اردوگاههای آموزشی الفتح
کرده بود ،در آنجا به سر می بردند  .تراب مرتب در حال رفت و آمد در
منطقه خاورمیانه و سركشى به هسته هاى سازمان در كشورهاى مختلف
بود .در بغداد ،افراد مختلفى را در طول دوران اقامتم مالقات كردم كه
عبارت بودند از :تراب حق شناس ،حسین احمدی روحانى ،محمد یزدانیان،
محسن فاضل ،علیرضا سپاسى آشتیانى ،محسن نجات حسینى ،محمد یقینى،
مجتبى طالقانى ،پوران بازرگان با نام مستعار سعیده ،حورى بازرگان با نام
مستعار فاطمه ،رفیقى با نام مستعار كوكب كه بعدها همسر من شد ،حسین
خوشرو با نام مستع ار عینى ،مرتضى خاموشى با نام مستعار اسماعیل،
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رفیق زنى با نام مستعار منیر كه همسر حسین روحانى بود .سپاسی را در
داخل دیده بودم .او مدتی بعد از من به خارج آمد و بعدها متوجه شدم که
آمده است تا پروسه تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی درون سازمان را که در
داخل به فرجام رسیده بود تازه در اینجا آغاز کند و با افراد در میان نهد.
تا پیش از ورود سپاسی مسئولیت تشکیالت خارج کشور را حسین روحانی
به عهده داشت او و همسرش منیر با هم زندگی می کردند .روابط آنها با هم
بسیار انسانى و صمیمانه بود ،منیر البته از نظر سازمانى موقعیتى نداشت
و چندان هم سیاسى نمى نمود ،روحانى بخاطر این كه خودش مسئول
تشكیالت خارج بود به وى مسئولیتى داده بود تا حضورش در آنجا توجیه
شود  ،این مسئله مورد انتقاد همه قرار گرفته بود و سپاسى در همان شروع
کار مسئولیت منیر را ملغی کرد .شاید همین باعث شد که منیر راهی
انگلستان گردد .او در آنجا درس می خواند .از خانواده اى مذهبى بود و بعد
از تحوالت ایدئولوژیک درون سازمان از روحانی جدا شد .سازمان را هم
ترک گفت و اكنون در ایران زندگى مى كند.
در آن جامعه كوچكى كه ما داشتیم ،مسئله شخصي ،به ویژه نیازهاى جنسى
از جمله مشکالت برخی افراد بود .ما همه افراد جوان ،آگاه و پرشور بودیم.
این مسائل را به خاطر تربیت فرهنگى که داشتیم ابراز نمی کردیم .همیشه
فکر می نمودیم که مبارزه همه چیز و زندگی شخصی هیچ چیز نیست ،در
تشكیالت خارج البته فشار گرفتاری های تشکیالتی و معضالت مربوط به
مبارزه بسیار کمتر بود .در همین راستا فرصت بیشترى براى پرداختن به
مسائل شخصى وجود داشت .در داخل امكان ازدواج نبود و اگر هم مى بود،
متاسفانه به خاطر تربیت اجتماعی و پای بندی های ایدئولوژیک به آن بها
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نمی دادیم .در خارج کشور فرق می کرد .با وجود این تنها حسین روحانى
و همسرش ازدواج كرده بودند .تراب و پوران هم پس از چندی در بغداد به
یکدیگر عالقمند شدند و ازدواج کردند.
كمى بعد از من محسن فاضل به خارج آمد .افرادى همچون تراب و حسین
روحانى فكر مى كردند كه او همان رفیق مسئولی است كه قرار است به
خارج آید و آنجا را به تعبیر آنان داخلیزه بكند .محسن فاضل از اعضاى
قدیمى بود .به خاطر پاره ای مسائل از جمله مشکالت امنیتی و اختالفات
شخصى وى با تقى شهرام راهی منطقه شده بود.
وقتی فاضل به عراق آمد به او گفتم مدتى است نماز نمى خوانم و به هیچكس
هم نگفته ام .پرسید چرا؟ جواب دادم كه لزومى به انجام دادنش نمى بینم و
اعتقادى به آن ندارم ،قبال هم نمى خواندم و چون شماها مى خواندید ،من هم
خواندم ،اما دیگر هیچ نیازى و گرایشى به آن ندارم .این دقیقا همان چیزی
بود که در وجودم می گذشت .واقعیت این است که من هیچ گاه اعتقادی به
دین و خدا و پیامبر نداشتم .مدتی کوتاه در سازمان نماز خواندم و دلیل آن
صرفا نوعی احترام به رفقای همرزمم بود .من به این رفقا با همه وجودم
عالقمند بودم .آنها انسان های بسیار شریف ،فداکار و از خود گذشته ای
بودند .افرادی که به تمامی مسائل و چشم اندازهای زندگی شخصی پشت
کرده بودند .به توده های استثمار شده ،محروم و زیر فشار محرومیت و
ستم فکر می کردند و برای رهایی آنها از این وضعیت وحشتناک مرگ را
تحقیر می نمودند ،به زندان و شکنجه و اعدام تن می دادند ،به تمامی تالشها
دست می یازیدند .هر کسی می کوشید تا برای نجات رفقای دیگر جان خود
را به خطر اندازد .من به این رفقای همرزم عشق می ورزیدم .برای آنها
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احترام قائل بودم و در همین راستا به رغم نداشتن هیچ اعتقاد مذهبی نماز
می خواندم .در هر حال به محسن فاضل گفتم که مدتی است نماز را کنار
نهاده ام .او واکنشی نشان نداد و این بی تفاوتی وی مرا به حیرت انداخت.
هنوز فکر می کردم که او از رفقای مسئول است .چند ماه بعد گفت كه االن
در تشكیالت داخل هم مدتى است خیلی ها نماز نمى خوانند و باورهای دینی
را کنار نهاده اند .محسن ادامه داد که در گذشته هم مذهب نقشی در سازمان
نداشت .افراد به خاطر خدا و پیامبر و اسالم روی به سازمان ننهاده بودند.
می خواستند علیه فقر و فالکت و گرسنگی توده مردم و نظام بانی و باعث
این سیه روزی ها مبارزه کنند و باالخره در دنباله این حرف ها گفت كه
نظراتش درباره نماز و مذهب را به حسین روحانى نگفته است و نمی خواهد
بگوید  .حسین روحانى در آن زمان بسیار مذهبى بود و خیلی سرسختانه از
اسالم دفاع می کرد.
در عراق یك بار به صورت انفرادى به مدت یك ماه براى دیدن آموزش
نظامى به اردوگاه آموزشی الفتح اعزام شدم ،كمى بعد كه به بغداد برگشتم،
مجددا با این عنوان كه قبال به آنجا رفته و كمى آگاهى دارم همراه مجتبى
طالقانى و سه نفر دیگر كه هیچ گاه آنها را نشناختم به همان اردوگاه برگشتم،
این بار حدود دو هفته در آنجا آموزش دیدم .آن سه نفر جزء افراد خانه تیمى
ما در بغداد نبودند .رتق و فتق تمام این کارها و برنامه ریزی ها در آن
زمان با تراب حقشناس بود .این آموزش ها هیچ گاه به کار هیچ کدام ما
نیامد ،همه رفقا مى بایستى دوره های آموزش نظامى را طى مى كردند.
دوره اى كه من در آنجا دیدم فرق چندانى با دوره رنجرى دانشكده افسرى
نداشت .در دانشكده افسرى این تعلیمات علمى تر و منظم تر بود ،به یاد دارم
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كه یكى از تعلیم دهندگان فلسطینى مرتب با افراد شوخى مى كرد و جوك
هاى ركیك جنسى بر زبان می آورد .او روحیه لمپنى داشت ،در دانشكده
افسرى امکان این بگو ،مگوها وجود نداشت.
محیط اردوگاه نظامی الفتح البته بسیار انسانى بود ،افراد داوطلبانه و نه به
بخاطر شغل و یا انجام وظیفه ،در آنجا حضور داشتند .گاه در آنجا براى
تصویر مخاطرات عملیات و سختی هایش ،افراد با پای برهنه روی سیم
خاردار راه می رفتند و یا این كه مسافتى بسیار طوالنی را با حداکثر سرعت
می دویدند .کارهائی كه واقعا سخت بود و هر كسى و هر بدنى توان انجام
آن ها را نداشت .این تمرین ها البته غیر علمى و گاه زیانبار بودند اما قابل
گفتن است که صحنه های بسیار زیباى دوستى ها ،انسانیت ها ،فداکاری ها
و سایر خصائل پرشکوه انسانی اش همه را میخکوب می کرد .افراد داوطلب
زیادی را می دیدی كه از نقاط مختلف دنیا در کنار هم قرار گرفته اند تا
برای آینده زیباتر انسان ها بجنگند .مشاهده این جلوه های ماالمال از شکوه
انسانی تحمل هر سختی را آسان می نمود .منظور من از تقدیس مبارزات
توده های فلسطینی ناسیونالیسم و وطن دوستی آنها نیست .این توده ها توسط
قوای اختاپوسی سرمایه داری جهانی به مشتی آواره تبدیل شده بودند .خانه
و کاشانه خود را از دست داده بودند .در جهنم فقر ،فالکت و آوارگی زندگی
می کردند .این انسانها برای زندگی می جنگیدند و دولت دژخیم اسرائیل به
عنوان یک ستاد قدرت سرمایه داری بین المللی هر نوع امکان زندگی را
از آنان سلب کرده بود .وضعیت این نفرین شدگان ،احساس همدردی و شور
زیبای همرزمی را در دل شمار کثیری از کارگران و فرودستان و به ویژه
نسل درس خوانده و دانشگاهی طبقات استثمار شده پرخروش کرده بود.
71

همه به آنجا آمده بودند تا در جنگ برای رهائی این انسان ها مشارکت
جویند .من با توجه به پیشینه کار پلیسی و نظامى گرى احتیاج چندانى به
این تعلیمات نداشتم اما از آن براى توانائی بیشتر خودم در رویدادهای
احتمالی آینده استفاده می کردم.
یكى دیگر از تفاوت هاى عمده و هویتی تعلیمات نظامى در دانشكده پلیس و
اردوگاه هاى فلسطینى آن بود كه در اولی همه چیز برای سرکوب مردم
بود .اما در دومی انسانها خود را برای جنگ در راه توده های ستمکش
آماده می کردند .یک تمایز دیگر آن بود که در دانشكده از سالح هاى
کالسیک استفاده مى شد اما در اردوگاه فلسطینى ها تقریبا شیوه كار با همه
سالحها تدریس و تمرین می گردید .در مراکز آموزشی الفتح هیچ گاه ندیدم
و نشنیدم كه افراد را كتك بزنند و یا تنبیه فیزیكى كنند ،آن گونه كه در
دانشكده افسرى رایج بود ،اما بعضى اوقات هم خیلی ها یلخى كار مى كردند،
مثال گاه بالفاصله بعد از صرف غذا ،افراد را وا مى داشتند كه در یك
محوطه شنى و در یك دایره بزرگ بدوند .کاری كه از نظر پزشكى کامال
اشتباه و غیر علمى بود .آنها با ما بسیار خوب رفتار مى كردند و در مجموع
افرادى بسیار صمیمى بودند ،به یاد دارم كه پس از اتمام دوره آموزشی ،با
وجودى كه نمى توانستم به عربى صحبت كنم ،آنها از تراب خواسته بودند
مرا در آنجا نگاه دارند ،پیشنهادی که مخالفت تراب را در پی داشت.
پس از اتمام دوره آموزشی ،مجددا به بغداد باز گشتم .در آنجا یكى از
كارهاى من كمك در چاپ نشریات سازمان از جمله نشریه مجاهد بود.
مسئول یت خرید غذا و میوه را هم به عهده داشتم .امكانات چاپى ما در آن
زمان بسیار عقب افتاده و محدود بود .برای تهیه جزوات از استنسیل استفاده
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می کردیم و همه کارهای چاپ دستی بود .در اوقات دیگر مشغول نگارش
خاطراتم می شدم .سازمان از من خواسته بود این کار را انجام دهم .به دلیل
آن كه هیچ سابقه سیاسى نداشتم و در این زمینه نیز مطالعاتى نداشتم کار به
سختی پیش می رفت  .برای کاهش این مشکل مشغول خواندن شدم .هر چه
به دست می آوردم می خواندم .از جمله روزنامه هاى ایرانى یا نشریات
ایرانیان خارج از كشور كه هر از چندى به دستمان مى رسید.

مرتضی هودشتیان
تمام افرادى كه در آن خانه دو طبقه ،در بغداد زندگى ،یا رفت و آمد داشتند،
زنده یاد «مرتضى هودشتیان» با نام مستعار حمید را دیده بودند .وى چند
سالى از من كوچكتر بود و از تشكیالت داخل براى تعلیمات نظامى به آنجا
فرستاده شده بود .به عنوان یكى از رفقا همگى با وى روابط دوستانه اى
داشتیم .محسن فاضل كه در ایران چند سالى بیش از برخی ها داراى تجربه
زندگى مخفى و در همان حال فردى بسیار با استعداد بود ،به خاطر روحیه
شكاكى كه داشت به این رفیق ما هم مشكوك شده بود .محسن كم كم این
صحبت را به میان كشید كه ممكن است مرتضى هودشتیان جاسوس ساواك
باشد .پس از مدتى او علنا در جمع رفقا نظر خویش را بیان نمود و دالیلش
را گفت .متاسفا نه بخاطر ضعف و كم تجربگى حسین روحانى كه مسئول
تشكیالت بود و همچنین مقبولیتى كه محسن فاضل در میان سایر رفقا داشت
این مسئله با موافقت روحانى هم مواجه شد و آنها تصمیم گرفتند كه مرتضى
هودشتیان را مورد بازجویى قرار دهند.
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محسن کار بازجوئی را آغاز نمود .پس از مدت كوتاهى صداى ناله و فریاد
مرتضى از طبقه باالی ساختمان شنیده شد كه نشان از شكنجه وى داشت.
صداها بعد از حدود یكى دو ساعت خاموش گشت .تا آنجایى كه به خاطر
دارم و در آن زمان گفته شد ،وى بر اثر یك ضربه به سرش از بین رفت.
این كه در جاهاى دیگر گفته شده كه مرگ وى بر اثر گرسنگى و یا تشنگى
بوده است به کلی دروغ و غیرواقعی است .به هیچ وجه قصد کشتن وی در
میان نبود .در همان زمان سازمان از تشكیالت داخل در مورد وى پرسید
كه یكى دو روز بعد ،جوابش به بغداد رسید .مرتضی جاسوس نبود اما
بدبختانه دیر شده بود.
شکی نیست که اصل زیر فشار قرار دادن و شکنجه نمودن افراد اقدامی
کامال غلط و غیرانسانی است .چرا انجام گرفت؟ توجیهش به طور معمول
آن شد که سازمان و کل اعضای تشکیالت همه جا و لحظه ،به لحظه آماج
یورش رژیم جنایتکار شاه هستند .ما باید با همه قوا هوشیار و آماده دفع
خطر دشمن با شیم .در این میان آنچه می خواهم تأکید کنم آنست که مرتضی
بر خالف شایعات رژیم های شاه یا جمهوری اسالمی از گرسنگى و تشنگى
نمرد .ضربه ای که بر وی وارد شد به هیچ وجه با هدف قتل او صورت
نگرفت .همه رفقا از جمله فاضل بالفاصله ناراحت ،مغبون و متأسف شدند.
به ویژه پس از آنکه خبر تایید وى از تشکیالت داخل رسید .همه رفقا متوجه
اشتباه خود شدند و تا مدت ها ناراحت و افسرده بودند.
به اعتقاد من شكنجه ومرگ مرتضى هودشتیان فقط به خاطر شخصیت ویژه
محسن فاضل و یا رفتار و گفتار مرتضى نبود ،بلكه ناشى از روحیه اى
است كه مشى چریكى در افراد بوجود مى آورد .استدالل این بود كه چون
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دشمن ،رفقاى ما را در صورت دستگیرى شكنجه مى كند تا اطالعاتى بدست
آورد ،ما را هم مجاز به تقابل به مثل هستیم .فاجعه اینجاست كه وقتی
مرتضی زیر فشار شکنجه بود ،هیچ كس از جمله خود من به خاطر حفظ
سلسله مراتب تشكیالتى به آن اعتراض نكردیم ،هر چند موافق آن هم نبودیم.
وقتی خبر اعتماد کامل تشکیالت داخل کشور به مرتضی و بی گناهی وی
به بغداد رسید ،همگان غرق خجالت و شرمندگى شدند .همه اعتراض كردند.
متاسفانه در این مورد درس چندانی نگرفتیم و حتى این موضوع به بحث و
نتیجه گیرى هم گذاشته نشد .صرفا به انتقاد و اعتراض صوری بسنده گردید.
كمى بعد كه علیرضا سپاسى به خارج آمد این واقعه را یك اشتباه خواند و
تراب حق شناس ،حسین روحانى و محسن فاضل را از مسئولیت هایى كه
داشتند ،بر كنار كرد .سازمان در این مورد نوشته اى بیرون نداد .به اعتقاد
من در وهله اول بایستى انتقاد اساسى به مسئولین و رهبرى تشکیالت خارج
می شد ،بعد هم رفقایى كه در جریان این واقعه دردناك بودند مورد نکوهش
جدی قرار می گرفتند .اما یک چیز روشن است .اینکه کل این ها هم به هیچ
وجه عالج درد نبود .ریشه ماجرا در غلط بودن مشی و شیوه مبارزه ما
قرار داشت .چیزی که بعدها اندک اندک متوجه گردیدیم.
تشكیالت خارج کشور داراى نا هماهنگى هاي بسیار زیادی بود و این
ناهماهنگی ها هر روز بیشتر می شد ،تقریبا هیچ كارى انجام نمى گرفت و
افراد صرفا در آنجا وقت مى گذراندند .روابط بسیار شخصى و محفلى شده
بود و رف قایى كه به هم نزدیك تر بودند ،با هم كار مى كردند .حسین خوشرو
با نام مستعار عینى همیشه به همراه رفیق دیگرى بود كه برادرش در ایران
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اعدام شده بود .روابط فردى و نه تشكیالتى كم كم رشد مى یافت و بیشتر
رفقا كارى نداشتند كه انجام دهند.
چند صباحی که گذشت شروع به انتقاد از شیوه های اداره تشکیالت در
خارج کشور کردم .حسین روحانى به عنوان مسئول با من بحث هاى مفصلى
داشت ،هر چه بیشتر بحث می نمودم بیشتر متوجه درستی نظرات خود و
نادرستی گفته های روحانی می شدم .او مرتب در حال توجیه و بهانه آوردن
بود و گاه محدودیت هاى كار تشكیالتى را پیش مى كشید .پس از مدتى مرا
به خانه تیمى دیگرى منتقل كرد ند كه هیچكس در آن نبود و در واقع مرا از
جمع جدا نمودند .تا آن زمان نمى دانستم كه تشكیالت خانه دیگرى هم دارد.
در آن دوران تراب حق شناس برخورد بسیار خوب و انسانی با من داشت
و به من یادآور مى شد كه مشكالت باالخره حل خواهد گردید.
در تشكیالت بغداد یك جور روابط خانوادگى و محفلى حاكم بود .از این
لحاظ هم تفاوت زیادی میان داخل و خارج وجود داشت .در داخل به طور
معمول نقدها بی جواب نمی ماندند اما در خارج حداقل من براى انتقادات
خویش هیچ پاسخی نگرفتم .به همین دلیل شروع به طرح حرفهایم با سایر
رفقا کردم .شاید به همین خاطر هم مسئولین تشکیالت خانه یك طبقه اى
اجاره كردند و مرا به آنجا تبعید نمودند .من مدتی تنها در آنجا بسر بردم.

حسین باقرزاده (مصباح)
در همین دوران ،اواخر بهار یا اوایل تابستان  1354فردى با نام مستعار
مصباح ( حسین باقر زاده) كه با حسین روحانی آشنا بود و در انگلیس
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زندگی میکرد ،در خانه ای كه به تنهایى زندگى مى كردم ،به دیدارم آمد.
او با من به بحث پرداخت و شروع به دفاع از اعمال و رفتار تشكیالت کرد.
همه چیز را توجیه مى نمود و مدام از اهمیت پای بندی به موازین سازمان
می گفت .در این گفتگو ها حسین روحانى هم حضور داشت و طوری نشسته
بود كه هر دوى ما را مى دید ،مصباح در آن سوى پرده و من دراین سو
بودم .گفتگو حدود یك ساعت طول كشید .باقرزاده تا آن زمان مدافع سرسخت
سازمان بود اما وقتی اخبار مربوط به تحوالت ایدئولوژیک درون تشکیالت
را شنید یکسره منقلب گردید و شروع به اعتراض نمود .کل اعتراضات وی
حول دفاع از ایدئولوژی اسالمی چرخ می خورد .هیچ انتقادی به هیچ معضل
دیگر دامنگیر تشکیالت نداشت .مصباح همشهرى حسین روحانى و از
آشنایان همسرش بود .او بسیار از روحانى پشتیبانى مى كرد .من به تراب
اعتراض کردم كه چرا مصباح را جهت گفتگو با من انتخاب کرده است ،از
تراب جوابى نشنیدم .به نظرم همه این ها از هرج و مرج حاکم بر تشکیالت
بغداد ناشی می شد.
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آمدن علی رضا سپاسی به خارج کشور
سپاسى در اوایل  1354از داخل براى سرو سامان دادن ،به تشكیالت خارج
و پیش کشیدن پروسه تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی درون سازمان مجاهدین
به آنجا آمد .پروسه ای که بعدها فهمیدیم مدتی پیش از آن در بخش داخل به
انجام رسیده بود .سپاسی خیلی زود ،متوجه انبوه نارسائیها  ،آشفتگی ها و
بی سر و سامانی ها شد .او در گزارش خود به داخل ،وضعیت تشكیالت
بغداد را افتضاح خواند .سپاسى با افراد صحبت کرد .از من نیز خواست که
انتقاداتم را بگویم .جزوه ای را که در این رابطه یعنی در انتقاد به روابط
درون تشكیالت در عراق نوشته بودم به وی دادم .او جزوه مرا مطالعه كرد
و با خواندنش گفتگوهای ما آغاز شد .سپاسی به جای قبول انتقادات شروع
به اعتراض نمود .با اینکه خودش سخت منتقد وضعیت آنجا بود اما بسیار
شدید به مالمت من پرداخت و حرفهایم را نادرست خواند .به تفاهم نرسیدیم،
من حاضر به پذیرش حرف هاى او و انتقاداتش نشدم و نهایتا گفتم که اگر
بخواهد در تشكیالت خارج تغییرات اساسی پدید آرد به درستی نظراتم خواهد
رسید .همان نظراتی كه در جزوه ام نوشته ام .سپاسى فرد بسیار متواضع
و مهربانى بود .وى بسیار به تشكیالت باور داشت و برای تحکیم آن از هیچ
کوششی دریغ نمی کرد .شاید در پیش خودش با نظراتم موافق بود اما قبول
حرفهایم را به صالح سازمان نمی دید.
از خودش شنیدم که پیش تر در داخل ،به مرکزیت سازمان انتقاد داشته است
و تقی شهرام مقاله "پرچم مبارزه ایدئولوژیك را برافراشته تر سازیم" را
علیه وی نوشته است .شهرام ،در آنجا او را "اپورتونیست سلطه طلب چپ
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نما" خوانده بود .این مقاله را من و هیچ کدام رفقای دیگر تشکیالت بغداد
ندیده بودیم .در کنار همین مباحثات سپاسی از من خواست تا شروع به
نگارش خاطرات خود کنم و گزارشى مشروح از چگونگی پیوستن خویش
به سازمان مجاهدین تهیه نمایم .من این کار را از قبل شروع کرده بودم و
حاصل آن به صورت یک متن  250صفحه ای در تشکیالت بغداد وجود
داشت .این جزوه بعدها از بین رفت .ماجرا به این صورت بود که من سوای
همان یک نسخه ،هیچ کپی یا نسخه دیگری نداشتم .بعدها وقتی سراغ نوشته
را گرفتم گف تند که در جریان نقل و انتقال تشکیالت به خاورمیانه از بین
رفته است .شاید هم از بین برده بودند.
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جا به جائیها در تشکیالت خارج کشور
علی رضا سپاسى به فاصله كمى پس از ورود خود ،حسین روحانى را از
مسئولیتش بر كنار كرد .تراب حقشناس را هم که مسئول کل ارتباطات
خارج کشور بود از مأموریت خود عزل نمود .او حاصل بحث و بررسی
های مربوط به تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی درون سازمان را با رفقای
خارج در میان نهاد .اکثریت برای پذیرش این دستاورد آمادگی داشتند اما
عده ای هم حاضر به قبول نبودند .حسین روحانی ،حسین باقرزاده و محمد
یقینی از این جمله بودند .سپاسی هر سه نفر را برای تعیین تکلیف روانه
داخل کشور ساخت .در آنجا آن گونه که بعدها مشخص شد ،روحانی خیلی
زود مواضع پیشین خود را تغییر می دهد .اسالم را کنار می گذارد و پیوستن
خود به کمونیسم را اعالم می کند .در همین رابطه شروع به کار در کارخانه
ها می کند و مطابق خواسته های رهبری تشکیالت ،کارش را ادامه می
دهد .یقینی و باقرزاده مقاومت می نمایند و در جریان این مقاومت به فکر
یافتن امکانات برای خروج از کشور و بازگشت به منطقه می افتند .یقینی
بدون هیچ نظرخواهی از سازمان ،با تهیه مدارک الزم ،باقرزاده را راهی
خارج می کند .موضوعی که مورد انتقاد شدید رهبری تشکیالت واقع می
شود .کشمکش ادامه می یاد و بدبختانه به بدترین و فاجعه بارترین حوادث
منتهی می شود .مرکزیت سازمان مطابق معمول اقدام یقینی را سازمان
شکنانه! ،ضد تشکیالتی و خیانت به آرمان پرولتاریا می خواند .اتهاماتی که
سرانجام مرگ آن رفیق مبارز زنده یاد را به دنبال آورد.
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سپاسى تحوالت بسیار گسترده اى در تشكیالت به وجود آورد كه البته هیچ
محتوایى نداشت و صرفا تغییرات صوری بودند .او با عزل روحانى از
مسئولیتش و فرستادنش به ایران آغاز کرد .تراب حق شناس را هم با وجود
تواضع بسیارش عزل نمود و از مسئولیت هایش بركنار كرد .تراب را فردى
لیبرال خواند و به همان خانه اى فرستاد كه من در آن ساكن بودم.
سازمان قصد داشت كه تعداد زیادى از اعضاى مستقر در خارج را به داخل
بفرستد تا از یک سو باعث تقویت تشكیالت داخل شود و از سوی دیگر
تمرکز بی جهت و بی خاصیت در خارج کشور را کاهش دهد .با کنار رفتن
تراب از مسئولیت هایش كه در آن زمان نقش مهمى در ارتباطات خارجى
سازم ان داشت ،این مسئولیت براى مدت كوتاهى برعهده مرتضى خاموشى
قرار گرفت .مرتضی عربى را خوب صحبت مى كرد و فرد با تجربه اى
بود .در این مورد محمد یقینى هم تا پیش از اعزام به داخل و وقوع فاجعه
باال به وى كمك مى نمود .یقینى فرد قد بلند و ورزیده ای بود .چهره اى
استخوانى با چشم هایى درشت داشت .وی ترك زبان بود.
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انتقال به فرانسه
با توافق الجزایر بین دولت هاى ایران و عراق كه در آخرین روزهاى سال
 1353صورت گرفت ،كلیه راد یوها و فعالیت گروه ها و سازمان هاى
مخالف رژیم ایران تعطیل شد .موقعیت ما در عراق هم به خطر افتاد و
امكان اینكه طى یك معامله دولت عراق همه ما را وجه المصالحه كند و به
ایران تحویل دهد ،زیاد گردید .در نتیجه سازمان تصمیم به انتقال تشكیالت
به خارج از عراق گرفت .در اواخر تابستان سال  1354ما ابتدا براى مدت
كوتاهى به سوریه و شهر دمشق رفتیم .كمى بعدتر به فرانسه منتقل شدیم و
در آنجا محمد یزدانیان را دوباره دیدم .او مسئول تشكیالت در پاریس بود.
من بیش از یك سال در خاورمیانه بودم.
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ازدواج
در خانه تیمى دو طبقه ای كه در بغداد داشتیم رفیق دخترى به نام كوكب هم
آنجا بود .كارهاى تایپى انتشارات را انجام مى داد و ما در صفحه بندى و
تكثیر با هم همکاری مى كردیم .ضمن گفتگوها روشن شد که كوكب نیز با
نگارش یک جزوه پنجاه ،شصت صفحه اى به انتقاد از شیوه های کار مسلط
بر سازمان پرداخته است .شاید به همین دلیل او را به همان خانه اى كه من
هم آنجا بودم منتقل کرده بودند  .یكبار اسماعیل ( مرتضى خاموشى) و حسین
روحانى براى گفتگو با كوكب به آنجا آمده بودند .آنها در اتاقى دیگر با وى
مشغول گفتگو شدند .پس از مدتى صداى داد و فریاد و آنگاه گریه كوكب به
گوشم رسید .نتوانستم تحمل كنم .در زدم و وارد شدم .روحانى و خاموشى
با تحکم به من گفتند كه بهتر است ،بیرون باشم چرا كه دارند با كوكب بحث
مى كنند ،در جواب گفتم كه اگر كسى گریه مى كند ،دیگر نمى شود با او
بحث كرد .اجازه دهید گریه اش ت مام شود و آنگاه به گفتگو ادامه دهید .آنها
نیز بحثشان را تمام كردند .تا پیش از ورود سپاسى چند نفر معترض دیگر
هم به آن خانه یك طبقه فرستاده شدند .به بیان دیگر آنجا به شکلی کانون
تجمع منتقدین و ناراضیان شده بود .رفقاى به اصطالح مسئول سازمان هم
می آمدند و با ت ك به تك این ناراضی ها برخورد و گفتگو مى كردند.
من و كوكب تا آن وقت فقط در رابطه با كارهاى تشکیالتی با همدیگر كار
مى كردیم ،تا زمانی که در عراق بودیم هیچ گونه رابطه عاطفى و یا عاشقانه
نداشتیم .در آن دوران بسیار درگیر كارهاى سازمان و پیگیر مسائل جنبش
بودیم و اساسا جایى براى این گونه روابط نبود ،اگر چه هم سویى و همراهى
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ما ،كم و بیش ما را به هم نزدیك كرده بود .وى همچون من ،از خانواده
فقیرى مى آمد .ابتدا در رابطه با خانواده های زندانیان سیاسی در ایران
فعالیت می کرده است و سپس از همین طریق جذب سازمان می شود .برادر
بزرگترش در فرانسه درس مى خواند .كوكب با محمل ملحق شدن به وی
راهی خارج شده و خود را به تشکیالت خارج کشور سازمان در عراق
رسانده بود .پس از این كه سازمان تصمیم به انتقال اعضایش به خارج از
عراق گرفت از من خواستند كه به دمشق بروم .چند ماهى در آنجا بودم تا
این كه در اواخر سال  1354به پاریس اعزام شدم .كوكب نیز همین مسیر
را طى كرد و به پاریس آمد .من و کوکب درغالب مسائل با هم تفاهم داشتیم،
این را رفقای سازمان هم می دانستند و به همین خاطر پس از استقرار در
پاریس مسئوالن تشکیالت از جمله یزدانیان به هر دوی ما پیشنهاد نمودند
که در صورت تمایل و وجود تفاهم کافی می توانیم با هم ازدواج کنیم .ما
نیز به دنبال مدتی گفتگوی مجدد ،شور و مشورت ها و جستجو از ارزش
ها ،موازین و معیارهای انسانی و اخالقی یکدیگر ،سرانجام تصمیم به
ازدواج گرفتیم.
در پاریس سازمان حوزه مهم خارج كشورى خود را تشكیل داده بود و از
آنجا تمام هسته هاى خارج را هدایت مى كرد .محمد یزدانیان مسئول
تشكیالت خارج از كشور شد .در آنجا سعید باالجه ( مهدى فیروزكوهى) و
مجتبى طالقانى را هم دیدم .باالجه در ترکی به معنای کوچک است .او جثه
كوچكى داشت و چون نام مستعار تقى شهرام هم سعید بود ،بخاطر این كه
اشتباه نشود ،پسوند باالجه را به او داده بودند .در سازمان اغلب رفقایى كه
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نامهاى مستعار مشابه داشتند ،با چنین پسوند هایى از هم تفکیک می شدند
به طور مثال احمد پاتیناژ ،ناصر ترکه و غیره.
همه در آنجا مشغول به كارى بودند .من مسئول هسته سازمان در تركیه
شدم .چند روز پس از آمدن به پاریس به تركیه رفتم و در آنجا رفیقى به نام
احمد ( كریم ساعى) را مالقات كردم كه بسیار متواضع و مهربان بود .لهجه
آذرى داشت .وظیفه من یافتن ارتباط و راه رفت و آمد مطمئن به داخل ایران
بود .رفیق دیگر ى هم بنام جواد چایچى عطری ،از ایران مى آمد كه ما هر
سه با هم در این مورد كار مى كردیم .در آن زمان بیشتر در تركیه بودم و
كارم انتقال اسناد و مدارك و نامه هاى سازمان به داخل و خارج از ایران
بود .هر چند ماه یكبار هم براى ارائه گزارش به پاریس مى رفتم .در اواخر
سال  ،1355دیگر بطور كامل به پاریس منتقل شدم.
در این مقطع من رابط رفقا و هواداران سازمان در كشورهاى دیگر شدم.
در انگلیس چهار نفر از رفقا بودند كه بعد ها به پیكار پیوستند .دو برادر به
نام هاى ناصر و منصور ،همسر فردی بنام بیژن و خانم دیگرى به نام فرى
بودند كه از دوران مجاهدین مسلمان با سازمان همكارى داشتند .آنها در
روند تغییر ایدئولوژى ،ماركسیست شدند و پس از انقالب به پیكار پیوستند.
این رفقا مقاالتى هم مى نوشتند ،از جمله مقاله طوالنى ،با نام "تولید آسیایى"
نوشته بودند و برایم فرستادند .آنها پس از پیوستن به پیكار در اواخر سال
 ، 1359با سازمان دچار اختالف شده ،شروع به انتقاد کردند ،سازمان به
آنها منحرفین خطاب نمود و آن ها هم با ناراحتى از سازمان خارج شدند و
كتابى علیه پیكار منتشر کردند .این رفقا در زمستان سال  1361در رژیم
جمهوری اسالمی دستگیر شدند اما ،پس از هفت سال زندان ،بخاطر جدایى
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از پیكار و انتشار كتابى علیه سازمان در دوره گذشته از مرگ رهایى یافتند
و آزاد گردیدند .یكى از آن دو برادر ،اکنون در انگلیس استاد جامعه شناسى
است و دیگرى در ایران زندگى مى كند و در نشریات مرتبط به اصالح
طلبان مقاالتى منتشر مى نماید .من مسئول ارتباطات آنها بودم .پس از
دریافت مقاله آنها در مورد تولید آسیایى ،مجبور شدم براى ابراز نظرم ،در
این باره مطالعه كنم ،در نتیجه كتابى از ماركس در همین زمینه را خواندم.
البته لنین هم مقاالتى در این باره دارد.
از كارهاى دیگر من گرفتن بسته ها و نامه هاى پستى سازمان و انتقال به
مسئولین مربوطه بود .در پاریس با گروهى از دانشجویان ایرانى به نام،
"دانشجویان و روشنفكران كمونیست" كه به طور اختصار آن ها را "درك"
مى نامیدند در ارتباط قرار گرفتم .محمد یزدانیان و یك سال بعد كه تقى
شهرام به پاریس آمد ،با مسئول شاخه هاى این گروه در آلمان ،انگلیس و
فرانسه در ارتباط بودند و من هم با مسئول دوم آنها در فرانسه با نام مستعار
آرش رابطه داشتم .در دیداری که اخیرا با تراب حق شناس داشتم ،از وى
در این باره پرسیدم ،او آرش را مى شناخت و مى گفت كه هم اكنون در
یكى از محله هاى فرانسه كار مى كند و بشدت راستگرا شده است .من براى
مدت كوتاهى رابط بخش خارج از کشور ،با تشكیالت سازمان در داخل
بودم و با آنان به صورت تلفنى تماس داشتم .در پاریس تلفنى هم بود كه ما
در ساعات معینى از روز منتظر مى شدیم و رفقا از داخل تماس مى گرفتند.
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مجادالت خونین درون سازمان
ما همواره از روابط بسیار دوستانه ،حس فداكارى ،شور و شوق و دوست
داشتن رفقاى خود یاد مى كنیم كه اساسا هم وجود داشت و من همیشه به
زندگى در كنار چنین انسانهایى افتخار مى كنم .همواره یاد آن رفقا و
روابطمان را گرامى مى دارم .اما امروزه كه با تجربه بیشتر به آن گونه
ارتباطات و عواطف نگاه مى كنم ،متوجه مى شوم كه اشکاالت جدی هم
داشتند .در درون سازمان ما آزادى وجود نداشت و به عقیده من در صورت
عدم وجود آزادى ارتباطات هم در معرض آالیش هستند .زمانى كه ما در
ایران بودیم به علت نیاز به همبستگى با هم و همچنین نبود اختالفات اساسى،
این كمبود آزادى مشاهده نمى شد .در خارج محیط بهترى براى فكر كردن
وجود داشت ،اختالف ها عمیق تر بود و خیلی زود متوجه شدم كه ما آزادى
نداریم .اطاعت از مقررات و تشكیالت دست و پاى ما را بسته است .من با
دیدن رفتار علیرضا سپاسى آشتیانى در رابطه با حسین روحانی و رفیق
تراب حقشناس بیش از پیش متوجه نبود آزادى شدم .به این فکر افتادم که
آنهمه روابط رفیقانه و عواطف دوستانه ،شور انقالبى و غیره ،عمق الزم
را نداشته است .بعدها و در سال هاى اخیر باز هم بیشتر به این مسئله رسیدم
و اهمیت وجود آزادی در فعالیت های سیاسی جمعی برایم برجسته شد.
من معتقد نیستم كه ضعف حسین روحانى در آن دوران و یا كل زندگى
سیاسى وى دلیلى در بریدن او در زندان جمهورى اسالمى بوده است .حسین
روحانى زیر شكنجه برید و شاید به دادن اطالعات پرداخت .معتقدم كه به
همین دلیل نبایستى او را مقصر دانست ،وى به هیچ وجه در شرایطى عادى
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این كار را نكرد .افراد بسیار عزیز و ارزشمندى هم بوده اند كه گذشته
بسیار خوبى داشتند اما نتوانستند زیر شكنجه طاقت بیاورند و کم یا بیش
اطالعات داده اند .روحانى با وجود همكارى گسترده با رژیم ،اطالعاتى را
هم از رژیم پنهان كرده است .در هر حال حداقل براى خود وى مشخص
بوده است كه بریدنش از یك اعتقاد و آرمان ،اساسا طبیعى نبوده و در زیر
شكنجه وادار به اقرار شده است .این ها را گفتم تا به نکته اصلی پردازم.
در همان دوران و در حین نقل و انتقال به خارج از عراق و رفتن به فرانسه،
براى اولین بار از طریق رادیو ،اخبار مربوط به قتل هاى درون سازمان
را شنیدیم .به گاه پخش خبر ،تراب و عباس پاك ایمان هم حاضر بودند .من
بسیار متعجب از تراب در باره این فاجعه پرسیدم .او هم مبهوت بود .همگی
از سپاسى که هنوز در عراق به سر می برد پرسیدیم .سپاسی هم هیچ
اطالعی نداشت و مثل همه ما دچار تعجب بود .او گفت كه بایستى با ایران
تماس بگیرد تا بفهمد که ماجرا چیست .ما هنوز متن « بیانیه اعالم مواضع
ایدئولوژیک» را ندیده و نخوانده بودیم.
قتل ها براى ما بسیار تكان دهنده بود .اعضا بسیار ناراحت بودند و همه از
مسئولین دراین باره مى پرسیدند که چه شده است؟ چرا افراد به جان هم
افتاده اند .چرا آن صمیمیت ها و برای هم و برای انسان ها جان باختن ها
جای خود را به کشتار یکدیگر داده است؟ نام مجید شریف واقفى بر سر
زبانها بود اما هیچ کس نمى دانست او كیست .حتى من هم كه پس از فرار،
دو هفته اى با وى بودم نمى دانستم ،شریف واقفى همان فرد بوده است .در
آن زمان همه اعضای اطراف من ،بر این باور بودند كه مى بایستى اتفاق
ناگوارى افتاده باشد كه سازمان دست به چنین كارى زده است .من شخصا،
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مرتب از مسئولم در عراق و بعدها در فرانسه از محمد یزدانیان مى پرسیدم
و با او بحث مى كردم.
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انشعاب از «سازمان مجاهدین م .ل»
من مطالعه را بسیار دوست داشتم و همانطور كه قبال گفتم .یک تفاوت جدی
من با رفقاى دیگر این بود كه آنها پیش از وصل شدن به سازمان مطالعه
كرده بودند ،اما من هیچ مطالعه اى نداشتم .به یاد دارم كه در عراق رفقا
در مورد نفت بحث مى كردند ،هیچ چیز نمى دانستم  ،پس از آن چند ماه در
این باره مطالعه كردم و هر آنچه به دستم مى آمد مى خواندم .آن قدر خواندم
که خودم مقاله اى چند صفحه اى در این باره نوشتم .در مورد نقد مشى
چریكى ،كتابى توسط توفان و یا اتحادیه كمونیست ها منتشر شده بود كه آن
را با عالقه خواندم و البته منابع اندك دیگرى هم به زبان فارسى یافتم كه
مطالعه نمودم .بخش های زیادی از منتخبات آثار لنین را هم خواندم.
گروه مجید زربخش و فردى به نام شیدمان ،كتابى منتشر كرده بودند در
باره دالر ،سازمان هم پیش تر این كار را كرده بود .آمریكا در سال ،1973
پشتوانه ارزى خودش را از طال خارج كرده بود .زربخش و شیدمان در
كتابشان بحث هاى آكادمیك پیش کشیده بودند .ما در سازمان این گروه هاى
روشنفكرى را بیشتر تسمه نقاله خودمان مى دانستیم ،تا مدت ها پس از
خواندن کتاب مذکور فکر می کردم نویسندگانش واقعا آدم های صاحب
نظری هستند .اما بعدها متوجه شدم که فقط حرف های این یا آن بخش
بورژوازی را به قلم می آورند و تحویل دیگران می دادند
در همان زمان شنیدم که قاسم عابدینى و همسرش مهرى حیدرزاده و محمد
على عالم زاده ،نوشته اى در سازمان منتشر و نسبت به تشکیالت انتقاد
کرده اند .آنها در پی این انتقادات ارتباط خود را هم قطع کرده بودند .از
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تقى شهرام که به پاریس آمده و در اینجا مستقر بود در باره آنها پرسیدم ،او
گفت كه آن ها اکنون از کار خود پشیمان شده و در سازمان كار مى كنند.
پرسیدم پس انتقاد و نوشته اى كه بیرون دادند چه شد ،شهرام در پاسخ گفت
آنها را قانع كرده و ای ن سه نفر نظراتشان را پس گرفتند .از این زمان به
بعد کوشیدم که همه اشکاالت و پرسشهایم را با شهرام در میان گذارم .زیرا
یزدانیان جواب روشنی برای این سؤاالت نداشت.
وقتی از سوی سازمان به ترکیه اعزام شدم  ،در آنجا دچار شک و تردیدهای
بسیار آزار دهنده ای گردیدم .اساس مأموریت من آن بود که در آنجا راه
مطمئنی برای نقل و انتقال افراد به داخل جستجو نمایم .راهی که کانون های
قابل اعتماد استقرار ما در ترکیه ،افغانستان و سپس ایران را به هم متصل
سازد .برای این کار باید به افغانستان هم سفر می کردم .اما رفقائی که ساکن
آنجا بودند مبهوت از دلیل این مأموریت اظهار داشتند که خودشان این کار
ر ا به بهای تحمل تمامی مخاطرات انجام داده اند و سازمان هم به طور دقیق
در جریان است .آنها بیشتر روی ماجرا صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند
که شاید برنامه ای برای «دفع شر» من باشد .این واقعه به دنبال مناقشات
خونین درون سازمان رخ می داد .بدبختانه فضائی حاکم شده بود که آدمها
حق داشتند چنین اندیشند .کم نبودند کسانی که تصور می نمودند در صورت
انتقاد ،مخالفت و اعتراض ،سرنوشت شریف واقفی را پیدا خواهند کرد .این
جو در بیرون سازمان هم توسط نیروهای مخالف و بیشتر از همه رژیم،
دامن زده می شد .صریح بگویم شخصا هم به گونه ای بسیار جدی دچار
همین بدبینی گردیدم .من مرتبا انتقاد می کردم و به نارسائی ها و سیاستها
و خط مشی ایراد می گرفتم .با خود گفتم چه بسا شهرام می خواهد از شر
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من خالص شود .این شبهه به ویژه از این لحاظ در ذهنم برجسته می شد که
سازمان با وجود داشتن راه مطمئن براى رفتن به داخل كشور می خواست
مرا به افغانستان بفرستد!
به فرانسه بازگشتم و پس از برگشت همراه با كوكب ،به مسافرخانه اى
بسیار آس و پاس رفتم .در آنجا كه به خاطر كمبود مالى رفته بودیم افراد
بى خانمان زیاد بودند و ما دوران بسیار مشكلى را شروع کردیم .من تا آن
روز کتاب خود «گزارش به خلق» را شروع نموده و کامل کرده بودم.
كوكب در آنجا و با آن شرایط بد شروع به تایپ کتاب كرد .در آن دوران
به قدرى استرس داشتم كه به یاد مى آورم یك بار وقتی از تلفن عمومى
استفاده مى كردم ،تمام مدارك شناسایى و پاسپورت جعلى خود را گم كردم.
كوكب زبان فرانسه مى دانست .او توانست باچاپخانه هاى متعدد تماس بگیرد
و باالخره یك چاپخانه كوچك فرانسوى حاضر شد کتاب را به صورت افست
در  500نسخه چاپ کند .پیش از انتشار کتاب با نوشتن نامه ای به سازمان
كه در"گزارش به خلق" هم آورده شده است ،به همراه همسرم از سازمان
مجاهدین جدا شدیم.
زمانى كه كتاب را منتشر كردم ،گروه پنج نفره مسئولین از ایران براى
برخورد با تقى شهرام به پاریس آمدند .در چاپ اول كتاب كه توسط خودم
انجام شد هیچگونه تماسى با جریان موسوم به «اتحادیه كمونیستها» نداشتم.
مهمترین دلیل انتشار كتاب توسط من عدم انتشار نظراتم در نشریات سازمان
بود .كتاب بصورت جیبى با جلد قرمز منتشر شد .همه هزینه چاپ را که
کیفیت خوبی نداشت خودم متقبل شدم .پس از چاپ كتاب با مجید زربخش
قرار گذاشتم .با او مالقات كردم و چند نسخه به وی دادم .احتمال مى دهم
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كه از طریق آدرس پستى كه در انتشاراتشان قید مى كردند با آنها تماس
گرفتم و خواهان مالقات شدم .پس از دیدار با مجید دیگر هیچ وقت او را
ندیدم .دیدار ما در مترو پاریس رخ داد و تعدادى از نسخه هاى كتاب را به
وی دادم .احتمال مى دهم كه چاپ دوم كتاب توسط مجید زربخش انجام
گرفته باشد .یكى دو ماه پس از انقالب و در ایران نسخه اى از چاپ دوم را
دیدم .اینکه او و سازمانش چرا این کار را انجام می دادند طبیعی است که
اهداف و اغراض سیاسی خاص خود را دنبال می نمودند .من در زمینه های
سیاسی با آنها تفاهمی نداشتم فقط کتابم را به دست آنها دادم.
اختالفات من با سازمان از همان بغداد و شیوه اداره تشكیالت در آنجا شروع
شده بود .انتقاداتم به آنها به قدرى گستاخانه بود كه مرا از جمع جدا كردند.
در فرانسه انتقاداتم به شیوه اداره تشكیالت و شخص محمد یزدانیان تشدید
شد .بارها به او اعالم كردم كه نظرات انتقادیم را در نشریه داخلى سازمان
منتشر كند ،او حاضر به انجام این کار نشد .تا اینكه رهبر اصلى سازمان،
تقى شهرام به پاریس آمد ،من پس از بحث با وى خواهان انتشار نظراتم
شدم كه باز هم چنین نشد .در اینجا بود كه از سازمان جدا و مجبور به
انتشار بیرونى کتاب گردیدم .به نظر خودم انشعابم از سازمان با توجه به
طى كردن همه پروسه هاى الزم ،درست بود .تصورم این است که گفتگو
و رابطه پس از انشعاب من با افرادى مانند مجید زربخش هم نادرست نبوده
است .توجه داشته باشیم كه پیش از این ،سازمان با همین گروه و گروه هاى
دیگر ارتباط داشت.
اولین مقاله من در كتاب " گزارش به خلق" در انتقاد به روش سازمان نسبت
به جنبش دانشجویى و دومین و طوالنى ترین مقاله ام در باره ساختارهاى
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اقتصادى جامعه و انتقاد به تحلیل هاى سازمان در این مورد بود .در این
كتاب كمتر به انتقاد از مشى چریكى پرداختم .من تنها به یك موضع سازمان
انتقاد نداشتم ،با كل راه و روش ها دچار اختالف بودم .البته مشى چریكى
سخت مورد انتقادم بود .پس از آمدن تقى شهرام به خارج از كشور متوجه
شدم كه سازمان یعنى شهرام و با انتقاداتم به سازمان درواقع با رهبر سلطه
طلب آن در حال جدال هستم  .متوجه شدم كه رهبرى سازمان با رفقاى فدایى
برخورد از باال و حتى با رفقاى خودمان نیز رابطه فرصت طلبانه داشته
است  .مثال در خانه هاى تیمى در پاریس به هنگام گفتگو در باره تراب،
همواره علیه او می گفتند .آن گونه كه رو به رو با وی حرف می زدند پشت
سرش صحبت نمى كردند.
اشتباه تراب این بود كه هیچگاه به نقد آنها برنخاست ،وى اطالعات بسیارى
در مورد اشتباهات سازمان و افراد داشت كه كمتر كسى مى دانست .این
نقطه قوتش بود اما اهل نقد نبود و تصور می کرد هر چه سازمان می گوید
درست است .در مورد استراتژی ،مواضع و کل سیاست های سازمان نیز
همین گونه عمل می نمود .به هیچ چیز انتقاد نداشت .در طول سالیان دراز
فعالیت خود در سازمان مجاهدین و بعدها مجاهدین م .ل هیچ گاه به هیچ
یک از سیاست ها و عملکردها و شیوه های کار تشکیالت انتقاد ننمود .در
جریان تحوالت داخلی سازمان مانند گسستن از ایدئولوژی دینی و روی
آوردن به مارکسیسم یا کنار گذاشتن مشی چریکی ،و همچنین نقد وسیع
کارنامه تقی شهرام در دوره رهبری ،فقط از سیر حوادث تبعیت می کرد و
با جریان غالب همراه می گردید .در همین جا این را هم بگویم که تراب
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فرد متواضعى بود و اهل سیاست بازى و توطئه نبود .خصوصیات فردى
اعضا در راه و روش كارشان بسیار تأثیر دارد.
تراب به خاطر مسائل شخصی مخالف دیگران نمی شد ،در حالی که شهرام
یا یزدانیان این گونه نبودند .یزدانیان در مقطعی بر روند کارسازمان
تاثیرگذار شد .او با افراد تحت مسئولیتش تحقیر آمیز برخورد مى كرد،
همواره گوش به فرمان شهرام بود ،بیشتر تشكیالتى به نظر می آمد و نقش
اجرایی داشت .محمد یقینی هم تقریبا مانند تراب عمل می کرد .او کارهای
زیادی کرد .مسئولیت های فراوانی را پذیرفت .مدام به مأموریت می رفت
اما در همه این موارد فقط نقش مجری را ایفا می نمود .من می کوشیدم تا
در باره یك واقعه یا فرد به مسائل شخصى ،اخالقى و روحى افراد نیز
بپردازم ،پس از سال ها زندگى در خانه هاى مخفى و تیمى ،برایم روشن
شده بود که فقط کتابی و با یك سرى اصول از پیش تعیین شده نمی توان
نظر عمیق و درست داشت  .براى همین هم در كتابم " ،گزارش به خلق"
افراد رهبرى سازمان مجاهدین در آن زمان را متهم به رواج فرهنگ مذهبى
در یك سازمان كمونیستى كرده ام.
علیرضا سپاسى آشتیانى بیشتر به مسائل تشکیالتی می اندیشید او من را و
نوشته هاى مرا مسخره مى كرد و آن را تحت تاثیر اوضاع خارج کشور یا
دیدگاههاى سیاسیون خارج نشین مى دانست .سپاسی تا مدت ها با تقى شهرام
همراه بود .كمى بعد به داخل رفت و سپس همراه چهار نفر دیگر ،تحت
عنوان نمایندگان تشكیالت داخل براى حل اختالفات با رهبرى به خارج آمد،
مواضع او كامال عوض شده بود و كامال مخالف تقى شهرام یا در واقع
رهبری آن وقت سازمان شده بود .این البته چکیده تصور من در آن زمان
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بود ،اما بعدها که به ایران آمدم متوجه شدم واقعیت ماجرا با آنچه من خیال
می کردم تفاوت فاحش داشته است .سپاسی پس از ورود به ایران همراه با
کل سازمان یک پروسه طوالنی انتقاد از گذشته را شروع می کنند و پیش
می برند .پروسه ای که مسائل زیاد و متنوعی را در بر می گرفته است و
از جمله به نقد مشی چریکی و خیلی از سیاست ها و مواضع پیشین سازمان
منتهی می گردد .تغییر مواضع اخیر سپاسی در واقع همراهی وی با پروسه
طوالنی تحوالت درونی سازمان را نشان می داد .او به عنوان نماینده داخل
برای انتقال همه این رخدادها و نقدها و جایگزینی ها به پاریس آمده بود.
زمانی که پنج رفیق به اصطالح نماینده داخل وارد پاریس شدند ،من دیگر
با سازمان نبودم ،اما تقى شهرام با من تماس گرفت و گفت كه آن رفقا مى
خواهند با من هم صحبت كنند .سپاسى و روحانى چندین بار با من به تنهایى
گفتگو كردند .آنها بدون توجه به مفاد انتقاداتم مرا به جهت انتشار كتابم
محكوم كردند .و نظراتشان را گفتند ،بسیار ناراحت شدم .آنها از انتشار
كتاب به عنوان یک آبرو ریزى از سازمان یاد كردند و به كارم بسیار انتقاد
داشتند .سپاسى نظرات مندرج در كتابم را قابل گفتگو می دانست ،حتى
توطئه تبعید من به افغانستان را هم قبول كرد ،اما معتقد بود كه نمى بایستى
در انتقاد از سازمان به نشر بیرونى نظرات دست مى زدم .من البته در
جوابش از كار خود دفاع كردم و به او یادآورى نمودم كه این انتقادات را
از حدود یك سال و نیم پیش داشتم ،اما شما حاضر به شنیدن آن نبودید و
موقعیت مرا درك نمى كردید ،به وی گفتم حاال كه رفقای داخل گذشته را
نقد کرده اند باز هم به من اعتراض می کنید كه چرا دست به انتشار بیرونى
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انتقاداتم زده ام .باز هم می گوئید که موجب تضعیف موقعیت سازمان در
جنبش شده ام.
در هر حال ما هیچگاه به تفاهم نرسیدیم .من کار خود را درست می دانستم
و امروز نیز معتقدم كه انتشار كتابم بدون ایراد بوده است .به اعتقاد من
سازمان پس از تغییر ایدئولوژى ،خدا را کنار نهاد ،اما خداى تشكیالت را
برجایش گذاشت .شوینیسم تشكیالتى ،سازمان را خفه می کرد .من به آنها
گفتم كه ب یرون نرفتم ،شما عمال من را بیرون انداختید .در هر حال چون در
نهایت به توافق نرسیدیم ،آنها مرا به عنوان عضو مشروط به سازمان
برگرداندند .كمك این رفقا در فرستادن من و همسرم به ایران ،بدون هیچ
گونه چشمداشتى بود ،اما عنوان عضو مشروط ،نشانى از همان دگم های
پیشین داشت.
پنج نفرى كه از ایران به فرانسه آمدند ،همگى با من صحبت كردند .آنها
شامل؛ روحانى ،سپاسى ،عابدینى ،محمد آقاکوچک نمازى و سعید باالجه
بودند .به سپاسی گفتم که من نیز مشی چریکی را نقد کرده ام و گذشته
سازمان را زیر سؤال برده ام .به چه دلیل با من این گونه برخورد مى كنید
و مى گویید عضو مشروط سازمانم .وى گفت ،چون من كتابم را منتشر
كرده ام .من هم اعتراض نمودم كه نزدیك به یك سال این کار را نكردم ،اما
زمانى كه سازمان قصد تبعید مرا داشت ،در مقابل عمل انجام شده قرار
گرفتم و دست به انتشار کتاب زدم .پس از اینها پرسیدم كه عضو مشروط
به چه معناست؟ او گفت :باید وظایف سازمانى ام را انجام دهم اما حق راى
نخواهم داشت!
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بازگشت به ایران پس از قیام بهمن
در پاسخ هیات اعزامی از داخل گفتم كه به شرایط آنها گردن نمى گذارم.
آنان گفتند كه به ایران بروم و وضعیتم را در آنجا مشخص كنم .من و كوكب
در پاییز سال  1357با كمك آنها به ایران رفتیم و در آنجا درخانه تیمى
سازمان پیكار كه به تازگى شكل گرفته و اعالم موجودیت کرده بود
ساز ماندهى شدم .از این جمع پنج نفره قاسم عابدینى مسئول گفتگو با من
شده بود و بیشترین وقت را با من مى گذراند .البته همه این پنج نفر نظرات
مرا کم یا بیش تأیید می کردند .اما انتشار كتابم در انتقاد به سازمان را یك
خطاى کامال جدى و مهم تشكیالتى مى دانستند .من به افراد مسئول طرف
گفتگو گفتم كه شما در ایران و در مدتى كوتاه علیه تقى كودتا كردید و به
فرانسه آمدید ،من از كجا مى دانستم كه چه پروسه ای در داخل جریان دارد
تا از انتشار كتابم جلوگیرى كنم .معتقد بودم كه آنها ،به ویژه سپاسى ،مشى
چریكى را كنار نگذاشته بودند  .بلكه تنها لباس دیگرى بر آن پوشانده و با
توجه به بن بست روش هاى ره برى تقى شهرام ،مى بایستى وى را بركنار
مى كردند ،كه چنین شد .این پنج نفر ،نقدى به نظرات تقى نداشتند اما مخالف
شخص وى بودند و چون اكثریت سازمان خواهان عزل تقى شهرام بودند،
آنها هم به انجام این کار موفق مى شدند .عابدینى مى گفت كه هر گاه با من
بحث مى كند جوابى براى نظراتم ندارد .در واقع وى از نظر تشكیالتى و
عقیدتى ،توان مقابله نداشت .در ایران هم عابدینى مسئول من شد.
به مطالب خارج کشور باز گردم.
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مسئولین سازمان در خارج کشور هیچ نقشی در پیشبرد پروسه نقد مشى
چریكى نداشتند و صرفا با چند نشست و یا تماس تلفنى ،رد این مشى را
پذیرفتند .من از نقد بیانیه سازمان به نقد مشى چریكى رسیدم .سازمان در
این نوشته می گفت كه خرده بورژوازی ناراضى به زودى از مشى چریكى
حمایت خواه د كرد ،در مقاله ساختارهاى اقتصادى جامعه به نقد این تحلیل
و در نتیجه رد مشى چریكى پرداختم .مسئولین تشکیالت خارج این پروسه
را طى نكردند و همه آنها دنباله رو محض تقى شهرام بودند .اگر سازمان
به دنبال یك پروسه دمكراتیك برای نقد گذشته بود هیچگاه این مشكالت به
این صورت به وجود نمى آمد .من وظیفه خودم را انجام دادم .من همیشه از
كارم در مجاهدین م ل ،انتشار كتاب و خروجم از سازمان دفاع مى كنم .به
نظرم كار من استقالل طلبانه ،آزادى خواهانه و حق طلبانه بود ،بالعکس
سازمان موافق دمكراسى نبود .به نظرم در هر نگارش ،فعالیت و تحقیقى،
بایستى استقالل فكرى و شخصى خود را حفظ كرد.
ما قبل از انقالب به ایران رفتیم و به سازمان پیكار پیوستیم .كوكب به خانه
تیمى دیگرى رفت .در خانه تیمى سازمان پیكار ،به همراه زن و شوهرى
هم تیم شدم كه متاسفانه در آخر بدست رژیم جمهورى اسالمى در سال
 1360اعدام شدند .آنها بهروز جهاندار ملک آبادی (با نام مستعار حسین)
و همسرش نسرین ایزدی واحد بودند .در این خانه همچنین مجتبى طالقانى
و مسئول تیم ما ،احمد رادمنش ،همشهرى قاسم عابدینى بودند .احمد رادمنش
اصال سیاسى نبود .وى صرفا یك مجری بود و از مسائل سیاسى اطالع
نداشت .وى با صورتى گوشت آلود و كمى چاق ،فردى كامال فرمانبر و
انتقال دهنده حرف هاى دیگران و مسئولین باالتر به ما بود و به هیچ وجه
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قادر به توضیح و پاسخ سواالت نبود و حتى حاضر به پذیرش یك كلمه از
ما نمى شد.
اگر سازمان پرنسیب ها و موازین درست را رعایت می کرد ،به هیچ وجه
چنین فردى نمى توانست مسئول ما شود .به نظرم سازمان با قرار دادن ما
زیر مسئولیت چنین فردى ،آن هم در چنین مقطعى از جنبش انقالبى اشتباه
بزرگى كرد .از آن جمع ،من و مجتبى طالقانى پس از مدت كوتاهى از
سازمان پیکار جدا شدیم .من البته در كنگره اول سازمان پیكار در اواخر
اسفند  1357شركت كردم .فكر نمى كنم حتى اگر سازمان مجاهدین م .ل
در مقطع انقالب دچار بحران نمى شد نیز قادر به رهبرى و یا نقش تعیین
كننده در انقالب مى بود .روحانیون و کل ارتجاع با سال ها برنامه ریزى
براى بدست گرفتن قدرت ،براى این مهم تالش كردند .البته بحران در درون
سازمان مجاهدین خلق در مقطع انقالب باعث تضعیف جبهه انقالب وتقویت
روحانیون مرتجع بود.
در اوایل سال  ، 1358نامه یك برگى با لحنى بسیار دوستانه از سازمان
دریافت كردم كه نوشته بود":بهتر است به شهرستان محل زندگیتان بروید تا
با استقبال مردمى مواجه شویم ".این مسئله باعث شد كه بطور كل از سازمان
پیكار خارج شوم و عطاى عضویت مشروط را به لقایش ببخشم .من خیلی
زود در طى نامه اى به اطالعشان رساندم كه شما مرا عضو مشروط مى
دانید اما با برخوردى بسیار فرصت طلبانه مى خواهید كه به شهرم بروم و
برایتان تبلیغ كنم .سازمان همچنان در صدد استفاده از من بود .خودم تمایل
به رفتن به شهرمان داشتم .در تماس با برادرانم ،آنها گفتند كه فداییان
حضورم در شهر را از نظر امنیتى خطرناك مى دانند ،اما رفقاى پیكارى
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رفتنم را بى خطر مى دانستند .البته حزب اللهى هاى شهر از موقعیت سیاسى
و ایدئولوژیك من مطلع شده بودند و بالطبع چندان تمایلى به حضورم در
شاهى نداشتند .برادرانم نیز از رفتن به شاهى استقبال نمى كردند.
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در «گروه نبرد برای رهائی طبقه کارگر»(گروه کمونیستی نبرد)
پس از اینكه نتوانستم با پیكار ادامه دهم به فکر ارتباط با بخش های دیگر
سازمان مجاهدین م .ل افتادم .من از یزدانیان و جواد قائدى ،بخاطر اختالفات
و انتقادات بسیارى كه به آنها داشتم ،خوشم نمى آمد و براى همین هم اصال
نمى توانستم به سوى گروه آرمان بروم .در آن زمان بیشتر مطالب تئوریك
گروه آرمان توسط سعید باالجه نوشته مى شد .به هر حال و با توجه به همه
این موضوعات پس از قطعی شدن جدایى از پیكار ،خواستار تماس با رفقای
گروه نبرد گردیدم و از آنها خواستم که برایم یک قرار بگذارند .گروه نبرد
تا آن روز کارهای انتشاراتی تقریبا زیادی انجام داده بود .نوشته های آن ها
علی العموم به اهمیت و اولویت کار در میان توده های کارگر می پرداخت.
در اعالمیه های سیاسی خود ،برخوردی رادیکال تر از سایر بخش های
سازمان مجاهدین م  .ل نسبت به بورژوازی و رژیم جمهوری اسالمی
داشتند .به طور مثال در آن روزها سازمان پیکار در نشریه اش از شوراهای
نسخه پیچی طالقانی ستایش می کرد و آرزو می نمود که این شوراها با
کمک خمینی و دولت اسالمی در سراسر ایران تأسیس شوند .از انقالبی
بودن یک بخش حاکمیت حرف می زد و پاره ای مواضع سازشکارانه دیگر
داشت .گروه نبر د در نوشته های خود چنین مواضعی اتخاذ نمی نمود و
بیش از هر چیز به مبارزه جاری کارگران علیه بورژوازی در مراکز کار
و درون جامعه می پرداخت .این گروه گزارشات زیادی پیرامون چگونگی
فشار استثمار در کارخانه ها و مراکز کار منتشر می ساخت .در این گذر
به ویژه بر روی کارخانه های تحت مالکیت بخشی از بورژوازی که اینک
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ماشین دولتی را در اختیار داشتند تمرکز می نمود .این ها نکاتی بود که مرا
به تماس با این رفقا تشویق می کرد و به همین خاطر خواستار دیدار و
گفتگو با آنها گردیدم.
چند روز بعد رفیقم ناصر پایدار بر سر قرار من آمد .پس از حال و احوال،
به او گفتم که می خواهم با گروه « نبرد برای رهایی طبقه کارگر» کار
کنم .ناصر استقبال کرد و همزمان گفت بهتر است که پیش از هر چیز در
جریان پروسه تجزیه سازمان م .ل و زمینه های جدایی ما از رفقای پیکار
و آرمان قرار گیری .این کار بسیار الزم است و به تصمیم گیری بهتر و
آگاهانه تر تو کمک خواهد کرد .همچنین سبب خواهد شد که با شناخت
روشن تر و دقیق تری بر روی روند فعالیت های گروه تأثیر بگذاری .من
این پیشنهاد را درست دیدم و در جواب گفتم که آماده شنیدن همه مسائل از
جمله انتقادات شما به خودم هستم .پس از این گفت و شنودها و فکر کنم در
دیدار دوم بود که ناصر جزوه ای در اختیارم گذاشت .کتاب مختصری حدود
 100صفحه که خودش به صورت دستنویس تهیه کرده بود .این جزوه که
هیچ گاه انتشار بیرونی نیافت به تشریح و تحلیل زمینه ها و پیشینه های
تجزیه سازمان مجاهدین م ل و به طور خاص جدایی گروه نبرد از رفقای
"پیکار" و "آرمان" می پرداخت .از ناصر دلیل تهیه آن را پرسیدم و او
پاسخ داد که این روزها تمامی رفقای خودمان که از خارج بر می گردند
بعالوه همه هواداران خارج کشور سازمان یا افراد دیگری در داخل وقتی
تماس می گیرند ،خواستار دلیل جدایی ما از رفقای « پیکار» و عدم همراهی
ما و رفقای گروه آرمان می گردند .او با نظرخواهی از همه رفقای گروه
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این نوشته را تهیه کرده بود تا در موارد ضروری در اختیار کسانی که گفته
شد قرار گیرد وکم یا بیش این کار را می کردند.
نوشته را با دقت خواندم .از روزهای رویش اولیه جوانه های اختالف میان
رفقای نبرد و کل سازمان در پروسه نقد یک ساله دستهجمعی بر گذشته
تشکیالت سخن می گفت .برای اولین بار متوجه می شدم که بخش داخل
سازمان یک سال تمام یا حتی بیشتر با تعطیل همه کارها یکسره بر روی
نقد جهت گیری ها ،سیاست ها ،تاکتیک ها و کل خط مشی تشکیالت متمرکز
بوده است .افراد به شکل های مختلف ،عده ای فعال و منتقد و بسیاری هم
منفعل اما باز هم منتقد در این روند شرکت داشته و به بحث و بررسی
پرداخته اند .نوشته رفقا توضیح می داد که ماجرا از نقد نوشته تقی شهرام
پیرامون چیزی به نام «بحران جنبش» آغاز شده است .شهرام در اواخر
سال  1355درست همان روزهایی که سرمایه داری ایران با حداکثر شتاب
به ورطه بحران می غلطید از اعتالی بی سابقه رونق اقتصادی سخن به
میان کشیده بود .او همزمان اعالم می کند که این رونق جنبش خلق را به
رکود و افت کشیده است .مبنای تحلیل وی نیز این بوده است که در چند
سال اخیر ساواک موفق شده است ضربات بسیار سهمگینی بر دو سازمان
چریکی مجاهدین خلق و فدائیان خلق وارد سازد و این دو سازمان قادر به
ترمیم ضربات وارده نشده اند ،زیرا رونق انقالبی در جامعه نیست و
دانشجویان مثل اول دهه  50به سوی سازمان ها روی نمی آورند! این نوشته
در آغاز با استقبال عمومی در سازمان مواجه می شود اما خیلی زود عده
ای شروع به انتقاد می کنند .نقد نوشته "بحران" تقی شهرام سرآغاز نقد
بسیاری از کارهای دیگر وی از جمله مسأله اعدام های درون تشکیالتی
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می شود .ابعاد ماجرا گام به گام وسعت می گیرد .مبارزه ایدئولوژیک گذشته
درون تشکیالت ،برخورد شهرام با گروههای دیگر و بیش از همه رفقای
چریکهای فدائی خلق ،بخشهای مهمی از «بیانیه اعالم مواضع سیاسی و
ایدئولوژیک» ،مواضع سازمان در قبال بخش های مختلف بورژوازی،
ازدواج های درون سازمان و سایر مسائل یکی پس از دیگری زیر سؤال
رفته و مورد انتقاد جمعی قرار می گیرند.
همه این مطالب برایم تازگی داشتند و در پی تمامی این دیدارها ،گفتگوها و
بررسی ها بود که من به گروه نبرد پیوستم .آن ها از من پرسیدند كه چه
می خواهم و من گفتم كه هیچ نمى خواهم و فقط مى خواهم كار كنم .انها هم
همین كار را كردند و من چند ماهى كارهاى مختلف انجام مى دادم .رفقا
ناصر پایدار ،محمد على عالم زاده و یك رفیق كارگر بنام احمد ،از مسئولین
اولیه گروه نبرد بودند .آنها با استفاده از تجارب چند سال کار کارگری در
کارخانه ها جزوات و ادبیات قابل توجهى تهیه دیده بودند .در جلسه اى كه
از مسئولین گروه نبرد تشكیل شد ،از بین دوازده نفرى كه حضور داشتند
بیش از نیمى از آنها را رفقائی تشکیل می دادند که در بخش مجاهدین م .ل
عضو شاخه کارگری بودند و طی چندین سال كارگرى در كارخانه ها،
رشد كرده و با تجربه شده بودند .پس از اعالم دستور جلسه ،قرار بر این
شد كه افراد شركت كننده در جلسه كه بعضا همدیگر را هم نمى دیدیم ،براى
تعیین مسئولیت هاى گروه راى گیرى كنیم .در این راى گیرى ،ناصر پایدار،
من و احمد به عنوان مركزیت گروه انتخاب شدیم .عالم زاده در مركزیت
پنج نفره وارد جمع مرکزی شد.
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در گروه نبرد اعتماد بسیار زیادى نسبت به هم وجود داشت .در دوره اى
كه مركزیت نبرد ،پنج نفره بود رفیقى به نام جبار كه با جناق عالم زاده هم
بود ،به یكباره از ما جدا شد و چند انبار گروه را خالى كرد و براى خودش
دسته اى به راه انداخت و همه ما را متعجب باقى گذاشت .درواقع با وجود
اعتماد متقابل بسیار بین اعضا ،این کار جای تعجب زیاد داشت .در اینجا
هیچ كس علیه دیگری حرف نمی زد .این را بگویم که رفیقمان ناصر قبال
هم به فرد مذکور هیچ خوشبینی نداشت و از روحیه توطئه گرانه وی ابراز
نگرانی می کرد .جبار از افراد قدیمی سازمان مجاهدین بوده است که در
دوره های مختلف به دالیل متفاوت مورد انتقاد قرار می گرفته است .ظاهرا
در سال  1354و در پروسه تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی درون سازمان
تصفیه می شو د .علت تصفیه اش مذهبی ماندن وی نبوده است بلکه مسائلی
مانند خرده کاری بیش از حد ،عدم پای بندی به موازین کار تشکیالتی و از
این نوع عنوان می گردیده است .پس از تصفیه شدن ،به کار در مراکز
مختلف کار ،روی می نهد .از جمله مدت زیادی در کوره پزخانه های
اطراف تهران کار کرده بود .در طول همین مدت همراه با همسرش و فردی
دیگر جزوه ای هم زیر نام «قیام کارگران خشت مال خاتون آباد» تهیه کرده
بود .در ماه های پیش از قیام «عالم زاده» برای پیدا کردن وی تالش می
کند و سرانجام روزی او را می بیند .با این دیدار وی در جریان رخدادهای
در ون سازمان قرار می گیرد و خواستار بازگشت به تشکیالت می شود .او
در پروسه تجزیه بخش م .ل مجاهدین با رفقای گروه نبرد همراه می شود
اما واقعیت آن بود که میان وی و رفقای دیگر همدلی چندانی آنسان که میان
سایر رفقا بود ،وجود نداشت.
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با گسترش فعالیت گروه نبرد رفقای نسبتا زیادی به ما پیوستند .عده ای از
گروه «درک» در زمره این رفقا بودند .چند نفر از محفلی به نام آذرخش
نیز به ما ملحق شدند .در میان این عده رفیق «پرویز نعمان» انسانی بسیار
صمیمی ،خوش مشرب و دوست داشتنی بود .او پیشینه سالها فعالیت در
کنفدراسیون دانشجوی ان خارج کشور داشت .دو سال را در دوره انقالب
فرهنگی در چین گذرانده بود .در انتشار نشریه نبرد با ما همکاری می کرد.
پس از این ها با گروهى به نام رزمندگان م .ل ،كه از دانشجویان اتحادیه
احیاء در آمریكا بودند ،وحدت كردیم .گروه ما اندک ،اندک بزرگ شده بود
و عالوه بر نشریه دو هفته یك بار نبرد ،یك نشریه تئوریك هم داشتیم .در
اوایل سال  ،1360بحث وحدت با پیكار پیش آمد .در آن دوران معتقد بودم،
مواضع سازمان ما در پراتیک جاری خودش ،از مواضع سازمان پیكار
رادیکال تر بود .من با توجه به شناختى كه از انحصار طلبى پیكار داشتم به
رفیقمان ناصر مى گفتم كه در صورت وحدت ما با پیكار ،در آنها حل
خواهیم شد ،چیزی كه با روش ما نمى خواند .در هر حال بحث هاى ما
بصورت نوار به درون گروه منتقل می شد و در آنجا مورد بررسي قرار
مى گرفت .در واقع کل رفقا بودند که می بایستی در پی همه گفتگوها و
شور و مشورت ها تصمیم نهائی را اتخاذ نمایند .این بحث ها سرانجام بدون
نتیجه قطع شد و ما به نتیجه ای نرسیدیم.
پس از جدایى من از پیكار ،با تقى شهرام تا زمان دستگیریش ارتباط داشتم.
تقى شهرام با من تماس گرفت و خواست كه به سر قرارش بروم ،كه رفتم
و به بحث گفتگو در باره رژیم پرداختیم و هر دو معتقد بودیم كه رژیم پس
از دو سال سقوط مى كند .من چند بارى با تقى شهرام مالقات و گفتگو داشتم
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تا این كه وى دستگیر شد .در آن گفتگو ها من با اشاره به كتابم ،به وى
توضیح دادم كه ممكن است نیروهاى ارتجاع از مفاد آن علیه تو استفاده كنند
اما من با آنها مرزبندى خواهم داشت .در آن دوران مسئله شریف واقفى
بهانه مقابله رژیم و سازمان مجاهدین ،با بازماندگان مجاهدین م.ل و تقى
شهرام شده بود ،من به تقى گفتم كه محل هایى را در روستاها مى شناسم كه
امكان دسترسى رژیم به او را بسیار كم مى كند ،همچنین به وى پیشنهاد
خروج از كشور را كردم .تقى بسیار از من قدر دانى كرد و گفت كه بعد با
من در این مورد تماس مى گیرد .در جلسات بعد گفت كه فكر نمى كند كه
چندان در خطر باشد و قصد دارد در همین تهران بماند تا مرگ ارتجاع را
ببیند .من با او هفته اى دو بار قرار داشتم و همیشه همراه كوكب به سر
قرارش مى رفتیم .وى هیچگاه همسرش پروانه را نمى آورد .من تنها یكبار
همسر تقى شهرام را در پ اریس دیده بودم دو روز پس از دستگیرى اش با
ما قرار داشت .پس از دستگیرى تقى شهرام ،گروه نبرد تعلل نكرد كه آیا
او كسى را لو مى دهد یا نه و بر خالف پیكار احتیاط به خرج ندادیم و
بالفاصله به حمایت از او پرداختیم.
پس از دستگیرى شهرام ما در گروه نبرد جلسه ای برگزار نمودیم
خوشبختانه همه افراد گروه ،معتقد بودیم كه بایستى از شهرام حمایت کرد.
یك ماه پس از دستگیرى تقى شهرام ،هرمین خواهرش و مادرش در باره
تقى با من گفتگو كردند و از من خواستند كه در اعالمیه اى از وى به عنوان
یك مبارز سیاسى یاد كنم .به آنها گفتم كه اخیرا گروهمان با من مصاحبه اى
ترتیب داده است و قصد دارد حاصل گفتگوها را به صورت کتابی منتشر
سازد .بخشی از کتاب در باره فرار از زندان است و ما در آنجا پیرامون
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شهرام هم بحث کرده ایم .هرمین و مادرش بسیار خوشحال شدند .كتاب در
كمتر از یك هفته منتشر شد و من نسخه ای را به آنها دادم .این گفتگو،
درواقع به مناسبت اولین انتخابات مجلس پس از استقرار رژیم اسالمی
صورت می گرفت .نیروهای چپ در این انتخابات شرکت کردند و کاندیدا
معرفی نمودند .من نیز کاندیدای گروه نبرد بودم .در همین رابطه یک جلسه
سخنرانی هم در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد که من در آن
سخنرانی کردم.
زمان به سرعت می گذشت .کل طیف چپ اسیر بن بست بود .جمهوری
اسالمی هر روز خود را نیرومندتر می ساخت و آماده سرکوب توده های
کارگر ،نیروهای چپ و کلیه اپوزیسیون می گردید .رژیم قوی تر می شد،
در حالی که ما فاقد افق و استراتژی و راهکار درست مبارزه بودیم .فشار
بن بست ،تمامی نیروهای چپ را به سوی متالشی شدن می راند .رزمندگان
آزادی طبقه کارگر زودتر از همه شروع به فروپاشی کرد و در واقع از هم
پاشید .در نیمه دوم سال  1359جمهوری اسالمی بر وسعت تهاجمات خود
افزود و ادامه کار را برای مجاهدین و چپ دشوار ساخت .همه شواهد بانگ
می زد که رژیم خود را برای تعیین تکلیف نهائی با سازمان های مخالف
آماده می سازد .با شروع سال  1360این تدارک باز هم افزون تر و گسترده
تر شد.
هر چه فشار رژیم سنگین تر می شد ،بن بست مسلط بر چپ نیز بیشتر خود
را نمایان می ساخت .وقوع ماجرای  30خرداد نقطه عطفی در سیر رخدادها
شد .همه سازمان ها و گروههای چپ از یک سوآماج یورش وحشیانه قوای
سرکوب جمهوری اسالمی بودند و از سوی دیگر با سردرگمی ها و به ویژه
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تشتت های حاد درونی دست و پنجه نرم می کردند .طولی نکشید که سازمان
پیکار نیز ضربات سهمگینی تحمل کرد و متعاقب آن شروع به فروپاشی
نمود.
تشتت درون چپ دامن گروه ما را گرفت .بحث ها بر سر چه باید کرد و
چه نباید کرد هر روز داغ تر می شد .هیچ راه حل روشنی در پیش روی
نداشتیم .رفقای رزمندگان م .ل به طور یكپارچه به همانگونه كه به ما پیوسته
بودند با حفظ چارچوب سکتی خود راه انشعاب پیش گرفتند و رفتند .پس از
رفتن آنها ما رفقای باقی مانده شروع به گفتگو نمودیم .این گفتگوها را مدتی
ادامه دادیم اما به راه حل واحدی برای ادامه کار نرسیدیم .اوضاع روز به
روز حادتر شد و باالخره من و چند رفیق دیگر در سال  1361از ایران
خارج شدیم .در جریان فرار مدتی را در ترکیه گذراندیم .وضع بسیار
دشواری داشتیم .سرانجام با تالش زیاد توانستیم در خارج از کشور مستقر
شویم.
به فکر ادامه تحصیل افتادم .براى این کار نیاز به آموختن زبان داشتم.
شروع به خواندن کردم و در این زمینه زحمت زیادى كشیدم .پس از چندین
سال ،تحصیل در رشته جامعه شناسى را شروع نمودم .مدتى بعد تغییر
رشته دادم و علوم سیاسی را انتخاب کردم .وارد ترم دوم که شدم باید نوشتن
یک مقاله تحقیقی را شروع می نمودم .من "اسالم و دگراندیشى" را برگزیدم.
در تحقیقى كه به همراه استادم انجام دادم متوجه شدم كه هیچگونه منبع و
اثرى در این مورد در دسترس نبود .در نتیجه استادم بسیار مرا تشویق به
انجام آن كرد .اما كمى بعد به من اطالع دادند كه هیچ كسى براى جدل درم
ورد طرح من نیافته اند و در نتیجه خودم بایستى كسى را در این مورد بیابم.
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این امر باعث سرخوردگى من از سیستم آموزشى شد و از ادامه تحصیل
دلسرد شدم اما به مطالعه و تحقیق در این باره ادامه دادم .نوشتن در باره
اسالم و دگراندیشى و بویژه زندگى حضرت محمد ،را از سال  1996آغاز
كردم ،ه نوز دراین باره تحقیق مى كنم اما چیزی مدون نکرده ام و به رشته
تحریر در نیاورده ام.
در سال  1367و زمانی که جنگ ایران و عراق هشتمین سال خود را پشت
سر می نهاد به فکر تهیه کتابی پیرامون زمینه های وقوع جنگ و تداوم آن
افتادم .در این گذر شروع به کار کردم .تا توانستم مطالعه نمودم .مدارک
الزم را گرد آوردم و سرانجام کتابی زیر عنوان «کوششی بر تحلیل جنگ
رژیمهای ایران و عراق» در  370صفحه با امضای مستعار «الف .کوشا»
به چاپ رساندم.
در دانشگاه به مطالعه متون مارکسیستی هم كه مورد عالقه ام بود پرداختم.
این مطالعه طول كشید  ،چند واحد درسی را انتخاب نمودم و در کنار آنها
متون دیگر را هم خواندم .کارهائی که به هر حال موجب آشنایى بیشتر من
با ماركسیسم شد .در مجموع حدود پنجاه واحد دانشگاهی را گذراندم ،عالقه
زیادی به ادامه تحصیل و فعالیت های پژوهشی داشتم .اما برای گذران
زندگی باید تمام وقت کار می کردم .از همین روی قادر به ادامه تحصیالت
خویش نشدم و پس از چند ترم آن را نیمه تمام رها کردم.
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اطالعیه سیاسی ـ نظامی شماره 15

درباره :فرار مجاهدین از زندان
هموطنان عزیز و مبارز
شامگاه روز جمعه  14اردیبهشت دو تن از انقالبیون اسیر ،برادر مجاهد
محمد تقی شهرام و رفیق مبارز حسین عزتی توانستند با شركت و همكاری
بی دریغ یكی از فرزندان برومند و شجاع خلق ایران ،ستوان یكم امیرحسین
احمدیان افسر شهربانی ،طبق یك نقشه دقیق و فوقالعاده جالب از تبعیدگاه
و زندان مغول زندان شهرستان ساری ،فرار كنند .انقالبیون مذكور در
جریان هجوم وحشیانه پلیس به نیروهای مبارز و كشتار و شكنجه انقالبیون
در شهریور  1350همراه صدها تن دیگر به اسارت مزدوران شاه درآمدند.
اما اكنون برادر مجاهد ما همراه این افسر دلیر و آزاده ،پیروزمند و سالم با
مقادیر متنابهی سالح و مهمات و مدارك اطالعاتی از دشمن به صفوف
برادران مجاهدش پیوسته است.
این عملیات در دو قسمت شروع و خاتمه یافت .قسمت اول از ساعت  22و
 30دقیقه جمعه  14اردیبهشت در زندان مركزی ساری شروع گردید و
طبق یك نقشه كامالً دقیق و متهورانه ،كلیه مأمورین مسلح زندان خلع سالح
شده و با دستگیری  14مأمور نگهبان ،زندان در اشغال انقالبیون درآمد و
قسمت اول این عملیات با خروج از زندان و قطع شبكه ارتباطی زندان با
شهربانی كل در ساعت یك و سی دقیقه بامداد  15اردیبهشت پایان یافت.
در قسمت دوم انقالبیون توانستند با از میان بردن كلیه آثار و عالمات و با
ایجاد رد پاهای اغفال كننده برای دشمن و تعویض اتومبیل خود در ساعت
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شش و ده دقیقه صبح همین روز به سالمت به تهران رسیده و اندكی بعد در
پناهگاه های خود جای بگیرند.
دشمن كه از دقت عمل و هوشیاری انقالبیون و ضربهای كه از درون
صفوف خود توسط این افسر شجاع خورده بود و گیج و وحشتزده شده
بود ،به تالش مذبوحانهای دست زد و با بسیج كلیه نیروهای ارتش محل و
ژاندارمری و پلیس و ساواك و آگاهی ،كوشید كه ردپائی از انقالبیون فراری
بدست آورد .اما كافیست همین قدر گفته شود كه حتی اتومبیلی كه در صبح
همان روز یعنی شنبه  15اردیب هشت ،در خیابان خورشید و بخصوص در
همان محلی كه شهید مهدی رضائی ،مجاهد  19ساله یكی از افسران ساواك
را به هالكت رسانده رها شده بود ،بعد از چهار روز كشف گردید .در حالی
كه به فرمان مقامات پست و بی شرم درار و ارتش و شهربانی و ساواك،
می بایستی ظرف دو روز پیگیری این افسر خائن به شاه و اربابانش و
خدمت گزار واقعی و شجاع خلق ستمدیدهاش بدست جالد سپرده شود تا حتما ً
و بزودی تیرباران گردد و مقامات ضد امنیتی ادعا كنند كه با دستگاه
اهریمنی شاه نمی توان درافتاد .اما این بار هم مثل دفعات گذشته این آرزو
در دلشان خشكید .در این عملیات انقالبیون تعداد  20قبضه سالح كمری از
نوع «اسپرینگ فیلد» آمریكائی و  900تیر فشنگ  %38اینچ كه دشمن
بخصوص برای كشتار فرزندان انقالبی خلق ،قویترین آن را از اربابان
آمریكائیاش تحویل گرفته بود و یك دستگاه بیسیم ساخت متجاوزان اسرائیلی
و مقادیری غل و زنجیر مخصوص بستن دست و پای اسرا و مقادیری
مدارك اطالعاتی دشمن به نفع نیروهای انقالبی مصادره کردند .عملیات
پیروزمندانه انقالبیون در ساری ،رعشه بر اندام جنایتكار شاه افكند است.
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این عملیات بار دیگر تصمیم و اراده خلل ناپذیر خلق و پیشگامانش را در
ادامه مبارزه تا پیروزی نهائی بر علیه امپریالیسم آمریكا و انگلیس و
صهیونیسم و رژیم سلطنتی پلید و فاسد ایران نشان می دهد .نتایج درخشانی
كه این پیروزی بطور خالصه به همراه داشته است چنین است:
الف ـ دو تن از انقالبیون با انبوهی تجربه آزاد شدند و هریك به صفوف
برادران انقالبی مسلح خود پیوستند.
ب ـ پیوند افسر دلیر و آزادیخواه پلیس ستوان یكم احمدیان به صفوف
مجاهدین خلق نشان می دهد كه:
 -1انقالب مسلحانه و حق طلبانه خلق ما جبهه نوینی در قلب دشمن ،ارتش
و نیروهای مسلح دولتی علیه رژیم خونخوار شاه و اربابان آمریكائی و
انگلیسی اش باز كرده است.
 -2در اثر اوجگیری عملیات انقالبی و با روشن شدن ماهیت جنایتكارانه
و خائنانه رژیم شاه ،تضادها و تناقضات داخلی دشمن رو به رشد بوده و
سازمان درونی دشمن به علت ماهیت ضدانقالبی و پوسیدگی ذاتی رو به
تالشی می رود و بی اعتمادی و ترس به شدت بر دشمن حاكم شده است.
 -3این عمل چراغ راهنما و نقطه حركتی است برای كلیه افراد شریف و
آزادیخواه نیروهای مسلح كه به نقش جنایتكارانه و ضد انسانی پلیس و ارتش
در حمایت از منافع غارتگران خارجی آگاهی كامل یافتهاند و بنا به شرافت
انسانی و عالقه به آزادی میهن ،همواره در جستجوی وسیله برای مبارزه
علیه رژیم خائن و آدمكش شاهاند .پیوستن این افسر آزادیخواه نشان داد كه
نیروهای مسلح قادرند چه ضربات هولناكی بر پیكر رژیم وارد سازند و
متقابالً چه خدمتی به جنبش آزادیبخش خلق خویش بنمایند .
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 -4جا گرفتن این افسر شریف در كنار ما به عنوان یك برادر مجاهد نشان
داد كه علیرغم همه تبلیغات اهریمنی رژیم هیچ گونه دشمنی بین فرزندان
انقالبی خلق با برادرانشان در ارتش و سایر نیروهای مسلح رژیم یعنی
سربازان ،پاسبانان ،درجه داران و افسران كه همه خود در زیر ستم و سلطه
امپریالیستهای آمریكائی و انگلیسی در معرض توهین و پایمال شدن
شرافت انسانی قرار گرفتهاند ،وجود ندارد و تمام توطئههای خونین دشمن
به تشویق افسران و درجه داران شریف ارتش و شهربانی در كشتن
خواهران و برادران انقالبیشان كه جان خود را در راه آزادی و استقالل
مردم ستمدیده گذاشته اند بی اثر خواهد ماند.
عمل این افسر آزادیخواه و وطن پرست نشان داد كه همه تالش های دشمن
در ایجاد دشمنی و برادركشی بین فرزندان انقالبی خلق و افسران و درجه
داران شریف به شكست انجامیده است .همچنین نشان داد كه مبارزه ما تنها
علیه امپریالیستهای آمریكائی و انگلیسی و صهیونیستی و دست نشاندگان
قاتل و منفور آنها ــ درار و طبقه حاكمه فاسد و در رأس همه اینها شاه
جنایتكار ــ است و همه تالش های شیادان جنایتكار رژیم كه سعی دارند
وانمود كنند كه گویا ما با افراد ستمدیده و شریف نیروهای مسلح از افسر و
درجه دار و پاسبان و سرباز كه بوسیله همین رژیم تحت خفت آورترین
شرایط به بردگی همین رژیم نوكران بیگانه كشیده شدهاند ،سرجنگ داریم.
ما از ابتدا نیز اعالم كردهایم كه تنها سینهای را سوراخ می كنیم كه سینه
برادران انقالبی و خلق ستمدیده ما را نشانه رفته و سوراخ می كند و تنها
مغزی را متالشی می كنیم كه دائما ً در اندیشه كشتار و استثمار خلق ما می
باشد .
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 -5این عمل همچنین پوچ بودن كلیه ادعاهای رژیم زبون و دروغپرداز را
در زمینه جادوئی نشان دادن دستگاههای اطالعاتی و ضد اطالعاتی ساواك
و شهربانی ،برمال ساخت زیرا كه فرار تحت شدیدترین سیستم های پلیسی
و در میان انبوهی از همین عناصر اطالعاتی و در مدت چهار ماه تدارك
با پیروزی كامل به انجام رسید.
 -6مصادره مقادیر متنابهی اسلحه و مهمات جنگی از دشمن به نفع نیروهای
انقالبی یك پیروزی نظامی چشمگیر بود كه دشمن را به هراس انداخته و
ضربات روانی  -نظامی بزرگی بر او وارد ساخته است .متقابالً این سالح
ها قدرت آتش ما را افزایش داده و اراده ما را بر پیروزی بر دشمن توان
می بخشد .اینكه ما امروز با همان اسلحه دشمن ،با خود او می جنگیم،
مرحله نوینی است در جنگ روانی با دشمن .دشمن كه همواره به قدرت
سالح های خویش می نازد و خلق را می ترساند ،امروز باید از قدرت
سالحهای خودش در دست انقالبیون در هراس باشد.
افسران ،درجه داران و سربازان شریف و آزاده ایرانی؛
دشمن قصد دارد با فریفتن شما به وسیله وعده و وعیدهای ننگین با پول ،با
درجه ،با خانه و به بهای كشتن شخصیت و عزت نفس و حیثیت انسانی
شما ،دستتان را به خون خواهران و برادران انقالبیتان آغشته سازد یعنی به
خون كسانی كه در زیر سیاه ترین دیكتاتوری های مزدوران بیگانه برعلیه
استبداد و سلطه آنان می جنگند.
برادران شرافتمند ،در مقابل توطئه های ناجوانمردانه رژیم آدمكش و مزدور
شاه مق اومت كنید و راه افتخارآمیزی كه ستوان احمدیان ،افسر شجاع پلیس
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گشود ادامه دهید و با كمك ــ هرچند كوچك ــ به برادران انقالبی و مسلح
خود در ساختمان عظیم جامعه آزاد و فارغ از رنج بردگی و بهره كشی و
جامعه مستقل و سرافراز ایران شركت كنید .خلق ما هرگز خاطره
خدم تگزاران صادق و شجاع خود را از یاد نخواهد برد .این آخرین پیامی
است كه مجاهد دلیر ستوان احمدیان خطاب به افسران و درجه داران
شرافتمند و آزادیخواه در دفتر یادداشت زندان نوشت:
« می دانم راهی كه من انتخاب كردهام آیندهاش مرگ است اما من می روم
و این لباس ننگین را ترك می گویم تا دیگر گرسنگان گرسنه نمانند».
درود خلق ایران به مجاهد دلیر امیرحسین احمدیان كه ننگ پلیس شاه بودن
را تحمل نكرد.
گرامی باد خاطره افسران و درجه داران شهید ارتش كه به خاطر میهن
پرستی بدست شاه خائن تیرباران شدند .
برافراشته باد پرچم مقاومت در مقابل دیكتاتوری شاه و غارت و تجاوز
امپریالیسم آمریكا و انگلیس و صهیونیسم در ایران.
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سالح های مصادره شده از زندان ساری
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وسائل شنود مصادره شده
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بخشی از پیام امیرحسین احمدیان به نیروهای مسلح رژیم شاه
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