گفتوگو
ريشهيابي پيدايش و تحوالت بعدي سازمان مجاهدين خلق

مردم ؛ تماشاچی یا بازیگر؟
از لطفاهلل ميثمي
بخش چهارم

دو وظیفه متضاد :استمرار عمل یا استمرار جنبش   
گفتوگو با سعيد شاهسوندي

¡در گفتوگوه�ای پیش�ین ،مراح�ل پیدای�ش

سازمان مجاهدین در سال  1344وتحوالت مربوط به
آن تا ضربه ش�هریور  1350را بی�ان کردید .همچنین
اش�اره کردید که پس از ضربه شهریور  1350به همت
زندهی�اد احمد رضايی پیکر نیمهجان س�ازمان از زیر

ضرب�ات س�اواک خ�ارج ش�د و اندکی بع�د ،عملیات
مسلحانه سازمان آغاز ش�د .اکنون تحوالت وحوادث

بعد از آن تاریخ را برایمان بگويید.

راستی ،چگونه میشد هم
دیالکتیکی
به روش علمی و
ِ
تغيیرات کمی به کیفی باور
داشت هم به نظریه "رعد در
آسمان بی ابر" و دست به
عملي بزرگ زد
چند ش��ب ب��ه ص��ورت کارتنخ��واب در کنار
خیابان خوابیدم؛ اطراف میدان ش��وش ،دروازه غار و
میدان اعدام .اوايل ش��هریور بود و تهران هنوز گرم.
هجوم افکار گوناگون تمام شب خواب را از چشمم
میربود .باخود میگفتم اینها با برف و سرمای زمستان
چ��ه خواهند کرد؟ بعد یادم میآم��د که پیش از این
در صفحه حوادث روزنامهها با تیترهای کوتاه و ریز
سرنوشت بسیاری از آنها را خواندهام.
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£اج��ازه دهید بررس��ی حوادث پ��س از ضربه
شهریور  1350را به دو بخش تقسیم کنم:
الف :حوادث در بی��رون از زندان پس از ضربه
شهریور
ب :ح��وادث و جریانات زندان در هنگام و پس
از دستگیریها
من چ��ون در این ایام و تا س��الهای بعد بیرون
زندان هس��تم ،ابتدا تجربیات و مش��اهدات خود را
بیرون زندان توضیح میدهم و در انتها س��ری نیز به
قضايای زندان میزنم.
الف .سازمان در فردای ضربه شهریور  : 50من از
این دوران خاطرات تلخ و شیرین کمي ندارم .پیش
از این گفتم که یک روز قبل از اول شهریور ،همراه
دکتر مهدی محصل که آن موقع از مسئوالن استان
فارس بود برای دیدن بعضی دورهها به تهران آمده
بودم .در همان ایس��تگاه اتوب��وس بود که فردی از
اعضای سازمان به دیدن ما آمد و خبر دستگیریها
را داد و ما از رفتن به خانه سازمانی منصرف شدیم.
چند روز بعد دکتر محصل که گمان میکرد هنوز
لو نرفته اس��ت به ش��یراز بازگش��ت؛ بازگشتی که
باعث دس��تگیری و زندان چندس��اله او شد ،اما من
در تهران ماندم.
پی��ش از این من بارها به ته��ران رفته بودم ،ولی
این بار نباید با هیچیک از دوستان ،آشنایان و افراد
فامیل تماس ميگرفتم .در واقع مرحله اول زندگی
مخفی من شروع شد.

برای گذراندن شب ،سرِصحبت را با یکی دونفر
از آنها باز کردم .خودم را کارگر ساختمانی که از
شهرستان به تهران آمده معرفی کردم .چه زود میشد
با آنها قاطی ش��د .هرکدام داس��تانها از سیهروزی
خود داشتند .بیچارگیشان چنان بود که "دیگر" از
فکرک��ردن به آینده و حتی فردای خود نیز عاجز و
یا بهتر است بگویم "بیزار" بودند .آخر" ،شب" که
برای همه آسایش و آرامش است برای آنها عذاب
و درد بود .خیابانها ،کوچهها و قهوهخانههاي شهر
خالي شده بود و همه به خانههایشان رفته بودند .اما
آنها خانه و سرپناهی نداشتند .سقف آسمان سرپناه
و زمین س��رد زیراندازش��ان بود .آنها این چنین با
بدبختی خودش��ان درگیر بودند و من تمام شب به
سرنوشت سازمان و یاران اسیری که بهخاطر نجات
همی��ن کارتنخوابها در آن لحظه زیر ش��کنجه
بودند فکر میکردم.
ب��ه ی��ادم دارم مأموران کالنتری نیم ه ش��بها به
کارتنخوابه��ا حمل��ه میکردند.آخ��ر در آن ایام
جشنهای  2500ساله شاهنشاهی در راه بود .مهمانان
و خبرنگاران خارج��ی فراوانی به ایران آمده بودند و
حکومت ش��اه نمیخواست این صحنهها که بخشی
از واقعیتهای موجود جامعه آن روز بود به چش��مها
بیای��د .راهح��ل ،از نظر آنها نه حل اساس��ی مس��ئله
کارتنخواب��ی ،بلکه دس��تگیری کارتنخوابها و
فرستادن آنها به اردوگاههای بیرون شهر بود.
ش��ب ب��ود و گزمهها و کارت��ن خوابها و من.
درهن��گام حمل��ه مأم��وران ،آنه��ا و از جمله خود
م��ن مانند گله گوس��فندانی که گ��رگ به آن زده
باش��د از هرس��و ف��رار میکردیم .در طول ش��ب
گاه بی��ش از یکب��ار حمل��ه ص��ورت میگرف��ت.
تا این که یک ش��ب که از ش��دت خستگی خوابم
ب��رده ب��ود ،غافلگیرش��ده و دستگیرش��دم .به زور
باتوم ،لگد ،هل و البت��ه فحشهای آبدار خواهر و
مادردار ،داخل مینیبوسی که زندان سیار بود شدم.

1

دي و بهمن 87

2

البت��ه ظاهرم را تغییر داده و مدارک شناس��ايی هم
همراه نداشتم.
ت��ا نزدیکیه��ای س��حر ،مینیب��وس کالنتری
گش��ت م��یزد و بیچارهه��ای مفلوک��ی را ک��ه
معل��ول نظ��ام ناعادالن��ه موج��ود بودند ب��ه جرم
کارتنخوابی و زش��تکردن چهره ش��هر دستگیر
میک��رد .وظیفه آنها پرکردن ای��ن مینیبوس بود.
نگران رفتن به کالنتری و خطرات احتمالی روشدن
هویتم بودم .یکبار س��عی کردم از ماشین فرار کنم
كه موفق نشدم .س��زایش چند مشت و لگد و چند
فحش آبدار دیگر و چپاندنم به گوش��ه مینیبوس
بود .نمیدانم چند س��اعت گذش��ت .مینیبوس در
محلههای جنوب ش��هر میگشت و شکار میکرد.
خودم را از آخر مینیبوس به پاس��بانی که در وسط
روی یک صندلی نشسته بود رساندم .نزدیکیهای
س��حر بود و مینیبوس پر ش��ده بود .با هر زحمت،
التماس و خواهش��ی ب��ود ،با عادیس��ازی این که
کارگ��ر فالن کارخانه هس��تم و در خان��ه دعوایم
ش��ده و البت��ه ب��ا دادن  10توم��ان ( 10تومان آن
موقع) باجس��بیل به پاس��بانی که در قس��مت عقب
ماش��ین مراقب بود ،او هم��کارش را مخاطب قرار
داد و گفت این پسره سیده و جزء ولگردها نیست.
همکارش مطلب را شنید ،ولی به روی خود نیاورد
و مینیبوس همچنان بهس��وي کالنتری در حرکت
بود 5 .تومان دیگر تمام دارايی من بود .به پاس��بان
وس��طی نزدیک ش��دم و گفتم این تمامی پول دو
روز کارگری من اس��ت .او هم پول را گرفت و با
ی��ک لگد مرا بیرون انداخت و به این ترتیب من از
شناختهشدن و دستگیری نجات یافتم.
خس��ته ،گرس��نه و بیپول منتظر فرارسیدن قرار
س��ازمانی ش��دم  .ف��ردا که ماج��را را ب��رای رابط
سازمانی تعریف کردم قرار شد به همه افراد اطالع
دهند و دیگر کس��ی به ص��ورت کارتنخواب در
بیرون نماند .پ��س از آن با محمل کارگری اطاقی
در همان حوالی دروازه غار ،کوچه آهن اجاره کردم؛
ماهی  45تومان و کمی پول پیش .این اتاق به فاصله
کوتاهی پناهگاه افراد متعدد شد .بهطوریكه مجبور
شدم اتاقی دیگر در فاصلهای دورتر بگیرم .در جايي
روزکار بودم و شبها به خانه میآمدم و در دیگری
شبکار بودم و روزها به خانه میرفتم .به این ترتیب
نخس��تین تجربههای زندگی مخفی م��ن در تهران و
بعدها در شهرستانها شروع شد.
افراد سازمان که اهل تهران بودند البته مشکالت
کمت��ری داش��تند ،ولی فک��ر میکنم انطب��اق ما با
ش��رایط جدید یک��ی از موارد موف��ق و نمونه بود.
برای افراد س��ازمان ک��ه از شهرس��تان آمده بودند
شناسايی ش��هر و محلهای قرار و تماس از اهمیت
درجه اول برخوردار بود .بنابراین عالوه بر قرارهای

روزانه یکی از کارها شناس��ايی شهر و کوچه پس
کوچهها و نیز شناسايی مراکز امنیتی و پاسگاههای
پلیس و پارکینگ وسايل نقلیه آنها بود.
در این روزها رابط سازمانی من ،بهرام آرام بود
که پيش از ش��هریور  50نیز هنگامیکه من بهعنوان
پیک از ش��یراز به تهران میرفت��م با وی در تماس
بودم .یکی دو بار هم احمد رضايی سر قرار آمد.
¡كار گروهي و تيمي شما از چه زماني شروع شد

و افراد آن چه كساني بودند؟

£نخستين ترکیب گروهی ما عبارت بود از ستار
کیان��ی ،ناصر انتظار مه��دی ،کورش حقیقتطلب
و من .با ش��ماری از افراد س��ازمان در ش��یراز و در
تهران نیز تماس داش��تیم .کمی بعد کاظم ذواالنوار

نظریه عملیات بزرگ پس از
ضربه شهریور نیز تا مدتها بر
سازمان حاکم بود
یاران زندانی و عملیات
بهمنظور نجات آنان ،در
ذهنیت یکایک اعضاست؛
ذهنیتی شدیدا ً عاطفی که به
تغییر کیفی شرايط و ضرورت
عقبنشینی و سازماندهی،
بهای چندانی نمیدهد
رابط و مس��ئول گروه ما شد .خانههای متعددی در
ديگر مناطق تهران تهیه کرده و در تیمهای عملیاتی
سازماندهی ش��دیم .زندهیاد کاظم ذواالنوار بعدها
محمدعلی جابرزاده انصاری را به من معرفی کرد.
حض��ور او در ترکیب عملیاتی م��ا چندان طوالنی
نبود .او بهدلیل مشکالت روحی و فردی که داشت
از ترکیب تیمهای عملیاتی خارج ش��د و کمی بعد
ه��م در خیابان مورد ش��ک گش��تیها قرار گرفت
و دس��تگیر ش��د .من س��پس در ترکیب عملیاتی با
علیرضا بهش��تیپور و ف��ردی بهنام حس��ین ،تحت
فرماندهی کاظم ذواالنوار قرار گرفتم.
ضربه شهریور  ،1350برنامه ورود سازمان به مرحله
عمل را به شکل ناخواسته و البته برنامهریزی نشدهای
جل��و انداخت .تا آنجا که من اط�لاع دارم و پيش از
ضربه شهریور در شیراز بحث میکردیم سازمان برای
مهر ماه  1350که زمان برگزاری جشنهای 2500ساله
شاهنشاهی بود برنامه عملیاتی داشت.

در گفتوگوه��ای پیش��ین توضی��ح دادم ک��ه
"س��ازمان" تحتتأثیر آموزشهای جبهه آزادیبخش
الجزایر معتقد به شروع با عمل بزرگ بود و اصطالح
"رعد در آس��مان ب��ی ابر" را که تئوریس��ین انقالب
الجزایر ،عمار اوزگان در كتاب «برترين جهاد» خود
بهکار برده بود بس��یار بهکار میبرد .راس��تی ،چگونه
میشد هم به روش علمی و دیالکتیکیِ تغيیرات کمی
به کیفی باور داش��ت هم به نظریه "رعد در آس��مان
بیابر" و دست به عملي بزرگ زد.
ش��اید جواب این تناقض را در "شوق بيحد به
مبارزه" و " چشمانداز پرشور"ی که مبارزه در راه
"آرمان" و به��روزی مردم در یکایک اعضا ایجاد
کرده بود بتوان یافت.
به گفته برگس��ون "اس��تحکام ایمان و اعتقاد نه از
طریق جابهجاکردن کوه ،بلکه در ندیدن کوههايیکه
باید جابهجا شوند خود را نشان میدهد".
نظریه عملیات بزرگ پس از ضربه ش��هریور نیز
تا مدتها بر سازمان حاکم بود.
ج دستگیریهاي اعضاي سازمان را
¡ممكن است مو 
آنگونه كه خود ديده يا شنيدهايد توضيح دهيد؟

£در نخس�تین روز از ضربه معروف ش��هریور ،50
یعنی در همان روز اول ش��هریور در ته��ران 44 ،نفر
دستگیر میش��وند که  7نفر اعضای کمیته مرکزی،
س��عید محس��ن ،رضا رضاي��ی ،ناصر ص��ادق ،علی
باکری ،مس��عود رجوی ،محمد بازرگانی و محمود
عس��گریزاده ازجمله آنها هس��تند .کادرهايی مانند
ها ،فتحاهلل خامنهای و
موسی خیابانی ،کاظم ش��فیعی 
نیز نامهايیکه بعدها در سازمان نقشآفرینی میکنند
مانند محمد تقی ش��هرام  ،محم��د ابراهیم جوهری و
پرویز یعقوبی بهچشم میخورند .فکر میکنم لطفاهلل
میثمی هم در همان موج اول دستگیر شد.
در م�وج دوم دس��تگیریها  23نف��ر درته��ران،
جه��رم ،تبریز ،کرمانش��اه ،اصفهان و بانه دس��تگیر
ش��دند .احمد حنیفن��ژاد ب��رادر کوچکتر محمد
حنیفن��ژاد ،محمدصادق س��ادات دربندی ،عضو
تی��م عملیاتی رب��ودن هواپیم��ا از دوبی ب��ه بغداد
(سال ،)1349محمد غرضی ،محمد اکبری آهنگر
و محمود احمدی ازجمله این افراد هستند.
بازجويي ،ش��کنجه ،کمین و دس��تگیری افراد در
تمام ش��هریور ماه در تهران ،شهرس��تانها و ازجمله
مشهد ،قزوین و شیراز ادامه دارد .تا این روزها شماری
حدود 100نفر دستگیر و شماری نیز مخفی شدهاند.
اما هنوز دوچهره برجسته و بنیانگذار سازمان ،محمد
حنیفن��ژاد و علیاصغر بدیعزادگان هم��راه با علی
میهندوست عضو کمیته مرکزی و شمار قابلتوجهی
از کادرها ،مسئوالن و اعضای سازمان دستگیر نشدهاند.
جشنهای 2500ساله شاهنش��اهی در مهرماه برگزار
میشود .بنابراین هنوز زمان برای انجام عملیات است.

درگيريهاي چكسلواكي

پهلوی نیا نیز در همین روزهاست .شما که درآن ایام

بیرون بودید در این باره برایمان بگويید.

£در گفتوگ��وی پیش��ین اش��اره ک��ردم که
بخش اطالعات س��ازمان تحت مس��ئولیت محمود
عس��گریزاده توانس��ته بود بیش از  2000نشاني از

دو طرح گروگانگیری شهرام
پهلوینیا و انفجار دکل برق
منطقه کن ،گرچه هردو
ناموفق بوده و شکست
خوردند ،اما پيامدهاي آنها
از شکست در خود عملیات
بیشتر بود
س��اواکیها ،مقامات مهم امنیتی و مملکتی ش��امل
وزي��ران و فرمانده��ان ارت��ش و بس��یاری از افراد
خاندان سلطنتی را جمعآوری کند .چنین حجمی از
اطالعات ازسويی باعث شکنجههای بسیار وحشیانه
بر زندهیاد محمود شد و ازسوی دیگر بر حساسیت
ساواک نسبت به سازمان افزود .حساسیت نزدیکی
برگزاری جشنها نیز افزون بر همه بود.
در یک��ی از گزارشه��ای س��اواک درب��اره
س��ازمان اینچنین آمده اس��ت" :ضمن مدارکی که
از گروه مزبور بهدس��ت آمده ،یک مدرک حاوي
مش��خصات برخی از واالحضرتها و بیش از 300
نف��ر از ش��خصیتهای نظام��ی و افراد سرش��ناس
مملکت اس��ت تا در صورت توفی��ق ،در موقعیت
مناس��ب نس��بت به اجرای ترور و یا ربودن بعضی
از آنان اقدام نمایند( ".بولتن ویژه س��اواک ،شماره
 ،8225بهتاریخ )50/10/6
تص��ور نادرس��ت و ذهنی از عملیات مس��لحانه
ب��زرگ (رعد در آس��مان بی اب��ر) و تأثیر عاطفی
ی��اران زندانی ،اق��دام عجوالنه و به می��زان زیادی
نس��نجیده جهت گروگانگیری ش��هرام پهلوینیا،
پس��ر محبوب اش��رف و خواهرزاده شاه را موجب
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یاران زندانی و عملیات بهمنظور نجات آنان ،در ذهنیت
یکایک اعضاست؛ ذهنیتی شدیدا ً عاطفی که به تغییر
کیفی شرايط و ضرورت عقبنشینی و سازماندهی،
بهای چندانی نمیدهد.
اکنون که 37سال از آن تاریخ میگذرد وقتی
آن روزها را در ذهن خ��ود بازآفرینی میکنم به
یاد میآورم که بس��یاری اف��راد و ازجمله خودم
پیش��نهاد عملیات ش��هادتطلبانه برای برهمزدن
جشنها داشتیم.
توضیح آنکه چند سال پیش از آن در آگوست
 1968که تانکهای ش��وروی به چکسلواکی (که
اکنون به دو کش��ور چک و اسلواکی تقسیم شده)
حمل��ه کرده و نهضت��ی را که بهنام به��ار پراگ()1
توسط الکس��اندر دوبچک ،دبیرکل اصالحطلب
آن کش��ور آغاز ش��ده بود س��رکوب کردند .در
آن روزها دانش��جوی جوانی بهنام ی��ان پاالش در
اعت��راض به اش��غال کش��ورش در می��دان بزرگ
پراگ خود را به آتش کش��ید  .اقدام او در آن ایام
انعکاس بسیار وسیع جهانی داشت و درگوشه ذهن
ما نیز حک ش��د ،از اینرو بود که پیش��نهاد دادیم
ما نیز در جریان برگزاری جش��نها که دوربینهای
خبرنگاران روی ایران زوم است ،خودسوزی انجام
دهیم و از این طریق مراسم جشنها را به هم بزنیم.
وقت��ی ذهنیت اف��راد و کادرهای س��ازمان برای
اق��دام ب��ه "عمل" بزرگ و ش��هادتطلبانه باش��د
میت��وان تصویری از ذهنی��ت کادرهای مرکزی و
بویژه بنیانگذار داشت.
¡ماج�رای عملی�ات ن�اکام گروگانگی�ری ش�هرام

ش��د .طرح گروگانگیری شهرام البته پيش از ضربه
ش��هریور هم به منظور دیگری در س��ازمان مطرح
بود .محبوبیت او نزد اش��رف و شاه بهحدی بود که
مطمئن بودیم در صورت گروگانگيري وی اشرف
به شاه فش��ار خواهد آورد و خواستههای ما داير بر
آزادی زندانیان سیاسی را قبول خواهد کرد.
برنام��ه ای��ن ب��ود که ش��هرام را دس��تگیر و به
فرودگاه مهرآب��اد منتقل کرده و از آنجا به الجزایر
ببرند .فهرس��تی ش��امل  50نفر از زندانیان سازمان
و چندنف��ر از چریکه��ای فدايیخلق نیز به خارج
فرستاده شده بود تا کادرهای سازمان در خارج در
ازای آزادی شهرام ،آزادی آنها را طلب کنند.
عملیات درساعت یازده صبح اول مهر ماه 1350
صورت گرفت .دو اتومبیل پیکان آبی و قرمز رنگ
در نزدیکی محل کار ش��هرام در خیابان فیش��رآباد
(قرن��ی کنون��ی) منتظر بودن��د .ش��هرام در جلوي
س��اختمان محل کارش از اتومبیل خود پیاده ش��د.
در این هنگام س��ه مرد مس��لح و بعدا ً یکنفر دیگر
او را احاط��ه کرده و خواس��تند به زور او را س��وار
اتومبیل پیکان آبی رنگ کنند .یک س��یگارفروش
محلی و یک ماش��ین پا که نگهبان ساختمان بود به
کمک ش��هرام آمدند .با تیراندازی یکی از افراد به
نگهبان این مزاحمت برطرف شد ،ولی برای شهرام
که تنومند و ورزیده هم بود فرصت مقاومت ایجاد
کرد .با پارهش��دن کمربند ش��هرام که در دس��تان
مهاجمان بود همراه با شلوغش��دن محل و مقاومت
ش��هرام ،چون اف��راد عملیاتی او را نميخواس��تند
بكشند ،مجبور به ترک صحنه شدند.
ش��هرام پهلوینی��ا خود ،ماج��را را ای��ن چنین
تعری��ف میکند" :صبح آفتابی روز پنجش��نبه اول
مهرم��اه مقابل دفت��ر خود رس��یدم و هنگامیکه از
اتومبیل پیاده ش��دم ،ناگهان با یک مهاجم مس��لح
روبهرو ش��دم .دو م��رد تفنگ بهدس��ت نیز همراه
ای��ن مهاجم بودند .چند ثانیهای طول کش��ید تا من
جریان اوضاع را درک ک��ردم .مهاجمان به لحاظ
تعدادشان قادر بودند مرا به داخل اتومبیل بکشانند.
آنها ش��روع به تهدید کردن��د .در این مرحله یک
ماش��ین پا به مداخله پرداخت و س��عی کرد مرا از
اتومبی��ل مهاجم��ان بیرون بکش��د .در ای��ن لحظه
مهاجمان ش��لیک کردند و ماش��ین پا ،که از ناحیه
ش��کم تیر خورده بود ش��روع به فری��ادزدن کرد و
مهاجمان را ترس��اند .موقعیک��ه توجه مهاجمان به
ماش��ین پا معطوف شده بود از ماشین بیرون پریدم.
در آن زم��ان عده زیادی در اط��راف صحنه جمع
شده بودند( ".روزنامه کیهان)50/10/26 ،
در گزارش ساواک تیم عملکننده به این ترتیب
معرفی میش��وند" :تیمی که رهب��ری آن با محمد
حنیفنژاد بوده مأموریت شناسايی و ربودن واالگهر
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ش��هرام پهلوینیا را بهعهده گرفته .در این طرح چهار
نفر به اس��امی محمد حنیفنژاد ،اصغر بدیعزادگان ،
محمد س��یدی کاشانی و رس��ول مشکینفام شرکت
داش��تند .با کرای��ه اتومبیل پی��کان از " اتو دلیجان" و
مسلحش��دن به یک قبضه مسلسل و سه قبضه اسلحه
کمری به واالگهر حمله میکنند".
ساواک تا سالها بعد ،یعنی دقیقاً تا سال  1354و
پيش از دستگیری وحید افراخته چنین فکر میکرد
که محم��د حنیفنژاد مس��ئول عملی��ات و مأمور
بردن ش��هرام بهداخل اتومبیل بوده و عبدالرس��ول
مش��کينفام هم همان عضو مسلس��ل بهدست گروه
بوده که به ماش��ین پا و یا نگهب��ان تیراندازی کرده
و دو عضو دیگر تیم را اصغر بدیعزادگان و محمد
س��یدی کاش��انی میدانس��ت ،زیرا کرایه ماشینها
بهنام اصغر بدیعزادگان بود.
واقعی��ت ام��ا این بود ک��ه نه زندهی��اد حنیفنژاد
و ن��ه زندهیاد مش��کینفام هیچي��ک در این عملیات
ش��رکت نداش��تند .آنها پ��س از دس��تگیری هردو
تعم��دا ً و آگاهان��ه ای��ن مس��ئولیت را تقب��ل کردند
ت��ا عام�لان اصل��ی را از زی��ر تی��غ نج��ات دهن��د.
افراخته در اعترافات سال  54ازجمله فاش ساخت که
محمد داودآبادی معروف به محمد جودو و زندهیاد
علیاکبر نبوی نوری دونف��ری بودهاند که به ترتیب
حنیف و رسول مسئولیت آنها را برعهده گرفتهاند.
اقدام برای گروگانگیری ش��هرام برای س��اواک
زنگ خطري بود ،زیرا نشان میداد که گروه علیرغم
دستگیریهای بسیار توان عملیاتی دارد .بويژه که چند
روز دیگر هم جشنها رسماً افتتاح میشد.
نام اصغ��ر بدی��عزادگان بهعن��وان اجارهکننده
اتومبیله��ای کرای��های باع��ث تمرک��ز تعقیب و
مراقب��ت روی تمام��ی نزدیکان و خانواده او ش��د.
اصغر در پنجم مهرماه توس��ط اطالعات ش��هربانی
دستگیر ش��د .رقابت اطالعات شهربانی و ساواک
باعث ش��د تا اصغر زیر شکنجههای بسیار وحشیانه
قرار گیرد .ش��کنجه و س��وزاندن تمامی بدن بویژه
س��تون فقرات چنان بود که اصغ��ر حالت نیمه فلج
پی��دا ک��رد .اطالعات ش��هربانی چن��دي بعد پیکر
نیمهجان اصغر را به س��اواک داد تا باردیگر مورد
بازجويی و شکنجه قرار گیرد.
¡ط�رح انفج�ار دکلهای ب�رق منطقه ک�ن نیز از
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اقدامات ناکام این ایام است؟

£بله ،عدمموفقیت در ربودن شهرام باعث نشد تا
تمایل به عمل بزرگ که از سالها پیش درباره آن
صحبت ش��ده و از ماهها پیش برای آن برنامهریزی
شده بود از اذهان خارج شود .برگزاري جشنهاي
2500س��اله شاهنش��اهي بهعنوان يك عامل در آن
روزها بسیار بسیار مؤثر بود.
ِ
اطالعات فنی یکی از اعضای سازمان
براس��اس

بهنام مهندس ناصر س��ماواتی که در ش��رکت برق
منطق��های تهران کار ميك��رد و لو نرفت��ه بود؛در
صورت سرنگونی دکل برقرسانی کویکن ،فشار

در این روزها در زندان،
شکنجهگران ساواک دو
هدف را دنبال میکردند:
نخست ،شکستن یاران و
گرفتن اطالعات از آنان برای
دستگیری افراد بیشتر .دوم و
به نظر من مهمتر از آن ،ایجاد
جو یأس و ناامیدی از ادامه راه
جریان قوی باعث افزایش بار بر ديگر قس��متها و
ازکار افتادن سایر ترانس��فورماتورها شده و بخش
بزرگی از شهر تهران در خاموشی خواهد رفت .این
عمل در روزهايی که به خاطر جش��نها ،خیابانها
چراغانی ميشد وسوسه بزرگی برای ما بود.
ب��ر مبنای این ط��رح روز 24مهر 1350چهارنفر
از اعض��ای س��ازمان بهنامهاي علیرضا تش��یّد ،نبی
معظمی ،ناصر س��ماواتی و محمد س��یدی کاشانی
با یک قبضه اس��لحه کمری و مق��دار قابلتوجهی
مواد منفج��ره و بمب س��اعتی ع��ازم منطقه کوی
کن میش��وند ،غافل از اینکه بهدلیل جو امنیتی ایام
جش��نها و بويژه اينكه پيش��تر چريكهاي فدايي
روي اي��ن دكل عملي نافرجام انج��ام داده بودند،
منطقه تحت مراقبت ش��دید ژاندارمری کن است.
افراد يادشده پس از واردشدن به منطقه مورد شک
قرار گرفته وکار به درگیری مسلحانه و زخمیشدن
س��یدی کاشانی و دستگیری دیگر افراد میانجامد.
این طرح نیز به این ترتیب شکست میخورد.
دو طرح گروگانگیری شهرام پهلوینیا و انفجار
دکل برق منطقه کن ،گرچه ه��ردو ناموفق بوده و
شکست خوردند ،اما پيامدهاي آنها از شکست در
خود عملیات بیشتر بود.
رژیم ش��اه که روی جش��نها س��رمایهگذاری
سیاس��ی ،اقتص��ادی و تبلیغاتی زیادی ک��رده بود
میدی��د که باوجود دس��تگیریها ،گ��روه ـ که تا
آن هن��گام هنوز نام نداش��ت و س��اواک ما را گاه
بهعنوان ش��اخه مس��لح نهضتآزادی و یا نهضت
آزادیبخ��ش و گروه مذهبي میش��ناخت ـ قدرت
عملیات��ی و تخریب دارد ،بنابراین با حداکثر انرژی
در جستوجوی حنیف نژاد که

بـ��ا دس��ــتگیری حنــیفنژاد ،بدیــ��عزادگان،
میهندوس��ت و ديگر افراد تعداد دس��تگیریها از
 120نفر بيش��تر ش��د و دیگر چهره برجس��تهای که
بش��ود بالفاصله روی او حس��اب کرد در بیرون از
زندان نمان��د .از این نظر دس��تگیری پایان مهر 50
را باوجود ش��مار اندک افراد ،باید بزرگترین موج
از مجموعه دس��تگیریهای دو ماه گذشته دانست.
دس��تگیری حنیفن��ژاد مرحله جدی��دی در ادامه
حیات سازمان است.
¡مقصودتان مرحلهای است که با "احمد رضايی"
و نقش ویژه او شناخته میشود؟

£دقیقاً همینطور است .اواخر مهر  50همزمان با
روزهای ماه رمضان بود .احمد هم عضو همان خانه
حنیفنژاد بود که برای انجام کاری بیرون رفته بود.
او هنگام مراجعت متوجه میشود که خانه محاصره
شده و افراد خانه دس��تگیر شدهاند .احمد آنگونه
که خ��ود تعریف میک��رد؛ در الب��هالی جمعیت
اینقدر معطل میماند تا دس��تگیری یار و محبوب
خودش حنیف را میبیند.
احم��د رضايی گرچه تا پيش از آن عضو کمیته
مرک��زی نب��ود ،ام��ا بهدلیل ویژگیه��ای خاص و
بوی��ژه ارتباطات گس��ترده و مردمی بس��یار مورد
توج��ه حنیفنژاد ب��ود .همین ويژگيه��ا و بویژه
تواناي��یاش در ارتباط��ات مردم��ی ب��ه وی امکان
داده ب��ود تا در میان الیهه��ای مختلف اجتماعی و
از اقش��ار گوناگون ،دوس��تان و یارانی داشته باشد.
همچنین توانايی انطباق او با محیط بسیار زیاد بود؛
امری که در مورد شماری از افراد سازمان که بیشتر
کارتئوریک کرده و کمتر با مردم ارتباط داش��تند
مصداق نداشت.
مرکزیت س��وم س��ازمان از فردای دس��تگیری
حنی��ف تش��کیل میش��ود :احم��د رضاي��ی،
به��رام آرام و کاظ��م ذواالنوار .احمد بر س��ر قرار
یکای��ک اف��راد باقیمان��ده میآمد و با آنه��ا اتمام
حج��ت میک��رد .به ی��اد دارم ک��ه در نخس��تين
مالق��ات و قرار تش��کیالتی در کوچهه��ای مابین
خیاب��ان خراس��ان و خیاب��ان لرزاده ب��ه من گفت:
"س��ازمان ضرب��ه خ��ورده و «تمام��ی» کادرهای
رهب��ری دس��تگیر ش��دهاند و تعداد بس��یار اندکی
ماندهاند .س��ازمان یعنی من و تو و چند نفر دیگر".
او گف��ت" :س��ازمان وارد مرحله مبارزه مس��لحانه
شده و معلوم نیس��ت هرکدام از ما تاچند هفته و تا
چند ماه دیگر زنده باش��یم .مبارزه مرگ و زندگی
اس��ت ،بنابراین مختارید که یا با س��ازمان بمانید و
به مبارزه ادامه دهید ی��ا بدون هیچگونه خجالت و
رودرواس��ی و اجبار بروید دنبال زندگی خودتان.
تا االن بودهاید ،دستتان درد نکند".
احمد در ش��رايط جدید از اف��راد عهد و پیمان

جدید میگرفت .من نمیدانستم نام واقعی او احمد
رضايی اس��ت و اگر هم میدانس��تم این نام برایم
مفهوم ویژهای نداش��ت ،اما نام مستعار او را خوب
به خاط��ر دارم .نام مس��تعار احم��د رضايی درآن
روزها "مخت��ار" بود .علت انتخاب ای��ن نام را که
از او پرس��یدم گفت که ب��ا یاد و نام "مختار ثقفی"
انتخاب کرده است.
سازمان و یا بهتر است بگویم باقیمانده سازمان،
به کمک احمد از تیررس دس��تگیری خارج ش��د.
عمل بزرگ کنار گذاشته شد .حفظ خود و بعد هم
عملیات کوچک ،عملیات روی سوژه ثابت ،مانند
پاسگاههای پلیس ،مراکز تجمع آنها ،مراکز استقرار
وسايل نقیله و ...در دستور کار قرار گرفت.
در ای��ن روزه��ا در زن��دان ،ش��کنجهگران
س��اواک دو ه��دف را دنبال میکردند :نخس��ت،
شکس��تن ی��اران و گرفتن اطالع��ات از آنان برای
دس��تگیری افراد بیش��تر .دوم و به نظ��ر من مهمتر
از آن ،ایج��اد ج��و ی��أس و ناامی��دی از ادامه راه.
هوش��یاری احم��د و قط��ع محله��ا و ارتباط��ات
ضربهپذی��ر ،س��اواک را در ه��ردو هدف��ش ناکام

بود .من آن روزها احس��اس میک��ردم که دوران
درب��هدری و دس��تگیری و ش��نیدن ه��ر روزه خبر
دستگیری تمام شده است.
¡اواي�ل آذر ماه بود که موضوع فرار رضا رضايی
از بندهاي زندان اوين ابتدا به صورت شایعهای مبهم

و س�پس بهص�ورت خبری واقعی در مي�ان ما پيچيد و
موج�ی از ش�ادی هم�ه ما را ف�را گرف�ت .ازغندی یا

هم�ان منوچهری بازج�وی معروف اوین مث�ل مار به

خود میپیچید ،ولی زندانیان از هرگروه و دس�تهای
از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدند .از دانسته

و خاطرات بيرون زندان بگويید.

£حساس��یت س��اواک روی احم��د رضاي��ی و
نقش او باعث ش��د تا رضا ،دیگر ب��رادر احمد که
در نخس��تین یورش شهریور  50به زندان افتاده بود
میدان مانور جدیدی پیداکند .پیش از این ،از قبول
مسئولیت حنیفنژاد و رسول مشکینفام در ماجرای
گروگانگیری ش��هرام پهلوینیا گفتم .این یکی از
روشهای درس��ت س��ازمان در آن روزها بهمنظور
س��بککردن ب��ار مس��ئولیت کادره��ای جوانتر،
از طریق قبول مس��ئولیت توس��ط کس��انی بود که

جشنهاي 2500ساله

به ياد دارم سال  1354که من
به زندان افتادم ،بهمن نادری
(ملقب به تهرانی بازجوی
معروف ساواک) خطاب به
من و صمدیهلباف گفت:
"بزرگترین ضرر فرار رضا این
بود که شناخت از ساواک،
روشها و تاکتیکهای ما را به
بیرون منتقل کرد".
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گذاشت .نقش احمد بهسرعت بازتابهای خودرا
نشان داد .خبر به داخل زندان وبه میان یاران زندانی
رس��ید و شعله امید را که میرفت در اثر شکستها
و دستگیریهای پیاپی فروکش کند دوباره فروزان
کرد .س��اواک هر ج��ا میرفت و هرک��س را که
میخواس��ت دس��تگیر کند میدید که پیش از آن
احمد از آنج��ا عبور کرده و رد پا را پاک و یا فرد
را مخفی کرده اس��ت .زیاد طول نکشید تا ساواک
به اهمیت نقش احمد پی ببرد ،بخصوص که از دید
ساواک ،هنوز اسلحههايی هم در دست افراد گروه
ب��ود و خطر عملکردن توس��ط آن��ان هنوز وجود
داش��ت .اینبار تمام آنتنها و تمامی امکانات برای
بهدام انداخت��ن احمد رضايی (مختار) به کار افتاده

بهاصطالح آب از سرشان گذشته است .این سیاست
در عمل باعث ش��د که نقش بس��یاری از کادرهای
مه��م و مؤثر کمرنگ ش��ود و ب��ا محکومیتهای
س��بک روبهرو شوند .بس��یاری از این افراد پس از
آزادی دوباره به س��ازمان پیوستند .کمکردن نقش
رض��ا در مرکزیت نیز از اینگونه م��وارد بود .البته
هوشیاری خود رضا در هنگام بازجويی ،ارتباط او
با ديگر زندانیان و دادن اطالعات س��وخته نیز وجه
دیگر و مکمل قضیه بود .در ضمن س��اواک هنوز
از تجربه کاف��ی با گروههای مس��لح و مخفی ،آن
هم گروههای مذهبی که به گمان س��اواک سادهتر
از گروههای مارکسیس��تی بودند برخ��وردار نبود.
دستگیری نسبتاً آس��ان افراد سازمان در شهریورماه
و مسلحنبودن آنها هنگام دستگیری نیز باعث ایجاد
میدان مانوری برای رضا رضايی شد.
رضا با درک حساسیت ساواک نسبت به احمد
و حساسیت نس��بت به وجود س�لاح در سازمان و
تظاهر به اینکه دانش��جويی بوده ك��ه تحتتأثیر و
جذب سازمان ش��ده و طی بازجويی نیز اطالعات
خود را داده و بهاصطالح حس��ننیت خود را نشان
داده ،توانس��ت اعتماد بازجوی س��اواک ازغندی
(معروف ب��ه منوچهری اوین) را جلب کند و نش��ان
دهد که حاضر به همکاری اس��ت .رضا از ساواکیها
میخواست كه او را آزاد گذارند تا احمد را پیداکرده
و به تس��لیم خود و س�لاحها راضی کن��د .مأموران
س��اواک رضا را تحتالحفظ به بیرون از زندان و به
کوچه و خیابان میبردن��د تا با حضور در محلهای
تردد احمد او را به مأموران نشان دهد.
م��ن این ابت��کار رضا را با گوش��ت و پوس��ت
خ��ودم درک میکنم ،چ��را که چند س��ال بعد و
پس از ماجرای تصفیههای خونین درونس��ازمانی
که به کشتهش��دن مجید شریفواقفی و دستگیری
من و صمدیهلباف انجامی��د ،ما (صمدیه و من) نیز
در ش��رايطی قرار گرفتیم که امکان چنین مانوری
برایمان مهیا شد ،که تفصیل آن را براي بررسی آن
سالها میگذارم.
جالب اين اس��ت ک��ه احمد ب��ا درک اجتماعی
قویاي که از ارتباطات گاه غیرسازمانی داشت سالها
پیش کمتر عکس و نشانی از خود بهجای گذاشته بود.
ساواک عکس جدید و بهاصطالح بهروزشدهای از او
نداشت و همه عکسهای احمد قدیمی بودند .این هم
بر میدان مانور رضا میافزود.
خبر این موضع رضا توس��ط خانوادههايی که به
مالقات ب��ا زندانیان میرفتند به بی��رون و به احمد
رس��ید .احمد به ش��كل پيچيدهاي با رض��ا ارتباط
پيدا كرد و اينگونه در ميان اعضا معروف ش��د كه
روزی ضم��ن گش��توگذارهای خیابانی ،یکی از
افراد س��ازمان در نقش دورهگردهای کنار خیابان
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خود را به رض��ا نزدیک کرده و ضمن پاککردن
کف��ش او کاغذی را در کفش��ش میگذارد .روی
این کاغذ محل و نقش��ه فرار برای رضا مش��خص
شده بود تا او مأموران را به آنجا بکشد.
محل فرار گرمابه جعفری در خیابان بوذرجمهری
( 15خ��رداد كنوني) بود .این حم��ام دارای دو در
ورود و خروج بود که کمتر کسی میدانست .طبق
طرح ،ق��رار بود رضا مأموران را از خیابان اصلی به
این حم��ام بیاورد به این بهانه که يكي از محلهای
قرار گذاشتن احمد است .پس از آن طرح ،مراحل
گوناگونی داشت .در راهروی اصلی ورودی حمام
پیرمرد کفاش��ی بود ،طبق یک حالت از طرح قرار
بود كه رضا ب��ا مأموران وارد ش��وند و در پلههای
ورودی دونفر از افراد س��ازمان از روبهرو مأموران
هم��راه رضا را مورد حمله ق��رارداده و در صورت
نياز ،خود درگیر و کشته شوند تا رضا بتواند از در
دیگر حمام فرار کند.
در ط��رف دیگر حمام موتور س��یکلتی با راننده
آماده بود تا رضا را از طریق کوچه پسکوچههای
بازار از منطقه دور سازد.
روز سوم آذر ماه رضا همراه با مأموران به منطقه
مورد نظر میآید .رضا در یک لحظه حضور احمد
را در حم��ام به س��اواکیها اع�لام میکند و موفق
میشود که ساواکیهای همراه خود را قانع سازد تا
در بیرون حمام منتظر او بایستند و او خود بهتنهايی
بهداخل حمام برود .مأم��وران هم بیخبر از وجود
در دیگر ،در مقاب��ل در اصلی منتظر ميمانند .رضا
از در دیگر خارج شده و به سازمان پیوست.
فرار رضا ،س��ه ماه پس از دس��تگیری ،شکست
بزرگی برای س��اواک بود .افزون بر زندانیان برای
ما که دربیرون زن��دان بودیم نیز فرصت و پیروزی
بزرگی بود .نهتنها از این نظر که یک عضو آن هم
عضو مرکزیت توانسته بود از زندان فرار کند ،بلکه
ِ
تجربیات
مهمتر از آن این بود که رضا با انبوهی از
افراد زن��دان و انبوهی اطالعات مربوط به عملکرد
س��اواک از بازجويی تا تعقیب و مراقبت و ...بیرون
آمده بود.
به ياد دارم س��ال  1354که م��ن به زندان افتادم،
بهمن ن��ادری (ملقب به تهران��ی بازجوی معروف
س��اواک) خط��اب به م��ن و صمدیهلب��اف گفت:
"بزرگتری��ن ض��رر فرار رضا این بود که ش��ناخت
از س��اواک ،روشها و تاکتیکهای ما را به بیرون
منتقل کرد".
رض��ا پس از ف��رار در رأس مرکزیتی که احمد
و به��رام آرام وکم��ی بعد کاظ��م ذواالنوار عضو
آن بودند قرار گرف��ت .او پس از فرار از زندان در
نامهای خطاب به افکارعمومی ایران و جهان ،ضمن
شرح جریان فرار خود نوشت" :گوشهای خود را

خوب باز کنید و فریاده��ای جانخراش پاکترین
فرزندان این مرزوبوم را در زیر شکنجههای سبعانه
س��اواک بش��نوید .فریاد اعتراض بلند کنید و این
فریاد را به گوش جهانیان برسانید".
رضا در نامه خود به ش��کنجههای اعمالشده بر
علیاصغر بدیعزادگان اش��اره میکند و مینویسد:
"چش��مان خود را باز کنی��د و به زخمهای عمیق و
بدنهای کبود ش��ده از شالق آنها نگاه کنید .برای
آنکه معنای چهار ساعت روی اجاق برقی شکنجه
دیدن را درک کنید ،آتش س��یگاری را به دستتان
نزدیک کنید"....
نامههای رضا در سطح وسیعی در خارج کشور
منتشر شد و در شناساندن س��ازمان و نیز افشاگری
علیه رژیم شاه بسیار مؤثر بود.
فرار رضا ،نامههای او  ،تجاربی که از زندان با خود
آورد و تجربیات پیش��ین او ب��ه عنوان کمیته مرکزی
گرچه در آن روزها بس��یار باارزش مینمود و چنین
نیز بود ،اما جای حلقه مفقودهایکه در گفتوگوی

فرار رضا ،نامههای او  ،تجاربی
که از زندان با خود آورد و
تجربیات پیشین او به عنوان
کمیته مرکزی گرچه در آن
روزها بسیار باارزش مینمود و
چنین نیز بود ،اما جای حلقه
مفقودهایکه در گفتوگوی
پیشین در مسیر حرکت
سازمان به آن اشاره کردم
همچنان پرنشده و خالی باقی
ماند :چگونگی برقراری رابطه
میان توده مردمی که کمرش
در زیر بار فقر و ستم خم شده
و حتی میشکند ،اما حاضر
به پرداخت بهای سنگین
زندان و شکنجه نیست و به
اعتباری مرعوب "قدرت"
حاکمیت است از یکسو و
نیروی جوان خواهان تغییر و
بهاصطالح پیشتازی که آماده
باالترین بهاست و به مکانیسم
"قدرت" و "نظم حاکم" کم بها
میدهد ،از سوی دیگر

پیش��ین در مسیر حرکت س��ازمان به آن اشاره کردم
همچنان پرنشده و خالی باقی ماند :چگونگی برقراری
رابطه میان ت��وده مردمی که کمرش در زیر بار فقر و
ستم خم شده و حتی میشکند ،اما حاضر به پرداخت
بهای س��نگین زندان و شکنجه نیس��ت و به اعتباری
مرعوب "قدرت" حاکمیت است از یکسو و نیروی
جوان خواهان تغییر و بهاصطالح پیش��تازی که آماده
باالترین بهاست و به مکانیسم "قدرت" و "نظم حاکم"
کم بها میدهد ،از س��وی دیگ��ر در یک کالم رابطه
میان عمل انقالبی و عمل اجتماعی.
نب��رد نابرابري می��ان جوانان چری��ک و مجاهد
از یکس��و و رژی��م و دس��تگاههای اطالعات��ی و
امنیتی او از س��وی دیگ��ر در جریان بود .اگرچه ما
ماجراجویانی نبوديم که از انفجار بمب و نارنجک
و یا شلیک اسلحه لذت ببریم ،اما عملیات مسلحانه،
تحمل شکنجههای طاقتفرسا و دفاعیات شجاعانه
و نبرد بیام��ان تا آخرین قطره خ��ون و تا آخرین
گلوله تنها سرمایههای ما بودند.
بر این باور بودیم که درخش��ش آذرخشها در
ش��ب سیاه و ظلمانی اس��تبداد ،شب را روشن و راه
را ب��ه رهروان و به "خلق" و طبق��ات اجتماعی آن
نش��ان خواهد داد .ب��ر این گمان بودی��م که بر اثر
ش��جاعت و عملیات م��ا ،ترس مردم از "دس��تگاه
حاکم" فروخواهد ریخت و آنها را به پشتیبانی ما
به صحنه خواهد آورد.
باوج��ود صحنهه��ای سرش��ار از ف��داکاری و
ازخودگذشتگی ازس��وی زنان و مردانی که بعدها
نام "مجاهد" بر آنان گذاش��ته ش��د و حتی باوجود
فداکاریه��ا و عملیات ش��جاعانه گروههای دیگر
و بخص��وص چریکه��اي فدايی خل��ق" ،عنصر
اجتماعی" بهمعنای واقعی کلمه "غايب" بود.
اینج��ا و آنجا اش��کی ب��ه اندوه ریخته میش��د
وآه��ی از افس��وس از دلها برمیآم��د و حتی گاه
دس��تی کوتاه برای کمک دراز میش��د ،اما "توده
مردم" ،طبقات و الیههای اجتماعی آن به درجات
گوناگون "تماشاچی" بودند تا "بازیگر".
در اینجا بیمناسبت نیست قس��متهايی از نامه
زندهیاد ش��هید علیاصغر بدی��عزادگان از زندان را
که تالش��ی است برای یافتن چنین حلقه مفقودهای
(البته درهمان دس�تگاه نظری و عملی سازمان) با هم
مرور کنیم.
این نامه قرار بود به بیرون از زندان فرستاده شود که
توس��ط مأموران لورفته و ضبط میشود .بدیعزادگان
بهخاطر این نامه و بخصوص رهنمودی که مینویسد
"مح��ور ضربهها به س��اواک با دامگ��ذاری ،انفجار
و ت��رور افراد حتی درجه  3آن باش��د" ش��کنجههای
مضاعفی را تحمل کرد .نامه پس از تیرباران نخستین
س��ری از اعض��ای کادر مرک��زی ،یعنی پ��س از 30

بديع زادگان

اگر نمیتوان عقربه زمان را به
عقب برگرداند ،اگر نمیتوان
یاران و عزیزانیکه از دست
رفتهاند را دوباره ديد ،حداقل
میتوان راوی صادق وقایع بود
تا دیگران و نسلهای جوان
میهن از تجربهها و درست و
نادرست کارهای ما بشنوند و
بیاموزند .ارزشهای بنیادین و
انسانی که برای آنها این همه
جانفشانی شد را بشناسند و
خطاهای کارما را مورد ارزیابی
قرار دهند تا بهتر از ما مبارزه
و بهتراز ما زندگی کنند

دي و بهمن 87

فروردین  1351نوش��ته شده است .این نامه در شرايط
زندان ریزنویس��ی شده ،ش��رايطی که اصغر و دیگر
رهبران س��ازمان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
شمارهگذاری در نامه وجود ندارد و من برای مشخص
و برجستهکردن نکات ،شمارهگذاری کردهام .تأكید
زیر کلمات نیز از من است:
"سالم به همه برادران
کلیات و برخی مس��ائل در مورد جنبش در حال
اوج ای��ران که قب ً
ال ش��رایط س��ختی را میگذراند
به نظرم رس��یده که به توصیه برادر ش��هیدم بهروز
درص��دد جم��عآوری و پاکنوی��س آن ب��ودم که
چهارشنبه غمانگیز  30فروردین و توطئه همزمانش
(اب��د دادن به محمد) پیش آمد ک��ه هنوز فکرم را
مش��غول کرده است .چون فرصت سریعاً میگذرد
(منالمؤمنین رجال صدق��وا )...لذا بهطور ناقص و
پراکنده هرچه به ذهنم رسیده مینویسم.
 .1دراین لحظات حساس دوراندیشی و احساس
مس��ئولیت و دچار احساساتنش��دن ضروریترین
وظايف است.
 .2تحلیل از وضع موجود ـ رژیم و خصوصیتهای
اصلی جامعه نس��بت به گذش��ته تغییر اساسی نکرده،
بنابراین تحلیل ما از چگونگی وضع جامعه و نقاطقوت
و ضعف محوری رژیم نیز همان است.
 .3مش��خصات جامع��ه ما نظیر گذش��ته یأس از
مب��ارزات بیمحتوا و مس��المتجویانه ،احس��اس
حاکمیت رژیم و سیس��تم پلیسی گسترده آن و تنها
ی��ک امید (و گاهی امید مبهم) به مبارزه مس��لحانه
بهعنوان تنها راه موجود است.
 .4کش��تار بیرحمانه  19شهید سیاهکل درآستانه
عید و اخی��را ً  4برادر ما ،باوجود تبلیغات وس��یع و
بیس��ابقهای که در خارج و داخل ش��ده ،مردم را
بیش��تر در خود فرو خواهد برد و برایشان این سؤال
را مطرح خواهد کرد که آیا واقعاً رژیم و سیس��تم
پلیسیاش ضربه ناپذیرند؟
 .5ج��واب صحیح به این س��ؤال بایس��تی محور
عمده خطمش��ی آت��ی جنبش باش��د و عملیات بر
این مح��ور دور بزن��د .چه در حال حاض��ر در اثر
ش��دت ضربات در یک سال گذشته تنها نقطه امید
[مقصود اصغر مبارزه مس��لحانه چریکی است] در
ابهام بیشتری فرو رفته است.
 .6وظیفه محوری گروهها عبارتست از :
1ـ سعی در استمرار عمل برای شکستن سکوت
و حاکمیت سیاسی دشمن
2ـ سعی در استمرار جنبش و لذا حداکثرکوشش
برای حفظ موجودیت سازمان
(دو وظیفه متضاد و وابسته به هم)
 .7درح��ال حاضر نیروه��ای امنیت��ی و ضربتی
رژیم در حال آمادگ��ی کامل بوده ....آمادهاند که

با ضربات مهل��ک دیگری باقیمانده نیروهای مبارز
مخفی را از بین ببرند.
 .8رژی��م میخواهد با دامنزدن به احساس��ات
عمومی و حس انتقامجويی عناصر باقیمانده گروهها
آن��ان را ب��ه ماجراجويیهای غیرمنطقی کش��انده
جنب��ش را ک��ه هنوز ق��وام نگرفته ب��ا دامهايی که
گسترده کام ً
ال متالشی سازد .این بزرگترین خطری
است که جنبش نوپای ما را تهدید میکند.
 .9اما باتوجه به لزوم استمرار عمل و جوابگويی
به کش��تارهای رژیم و باالخره برای حل تضاد بین
دو وظیفه موجود چه باید کرد؟
 .10حوادث و جریانات یک سال گذشته ...دید
ما را نسبت به چگونگی شکستن سکوت و عملیات

مستمر تصحیح کرد .دید ذهنی ما در مورد عملیات
گندهبینی بود .ما برای شکس��تن ناگهانی حاکمیت
سیاس��ی و جو پلیسی( محور استراتژی ما) ضربات
نس��بتاً بزرگ و مداوم (چند ضربه بزرگ در هفته)
در برنامه داشتیم.
 .11دید ما نس��بت به چگونگی اس��تمرار عمل
به کلی تغییر کرده اس��ت .واقعیت چند ماه گذشته
نش��ان داد که عملیات انفج��اری کوچک و حتی
شعارنویس��ی روی دی��وار ج��و را داغ و م��ردم را
امیدوار به استمرار جنبش نگهمیدارد.
 .12درمقابل وحش��یگریها و کشتارهای رژیم
نباید س��کوت کرد و نیز نباید دس��ت ب��ه عملیات
ماجراجویانه زد .ضمن��اً نباید بیش از قدرت عملی
جنبش تهدید ک��رد ،چه ب��هزودی بیمحتوا بودن
خود را نشان خواهد داد.
 .13به نظر من عملیات نس��بتاً بزرگ که انرژی
زیاد ب��رده و امکان تلفات در آن وجود دارد صرفاً
بایستی برای اعمال حداکثر ضربه به سیستم پلیسی و
حاکمیت سیاسی رژیم بهکار رود ...محور ضربهها
به ساواک با دامگذاری  ،انفجار و ترور افراد حتی
درجه  3آن باید باشد ،بنابراین تکیه اصلی کار در
شهرها و باالخص تهران خواهد بود.
 .14درص��ورت قوامگرفت��ن ...،عملیات��ی برای
ایجاد همبس��تگی نزدیک با تودههای محروم مردم
الزم است .ربودن پولدارهای معروف و آزادکردن
آنها در مقابل کمک به فتح و زلزله زدهها .ارس��ال
پول ب��رای خانوادههای فقیر ...ارس��ال بس��تههای
پارچه ،لباس ،حواله آذوقه و. ...
 .15دستگیری و دادن تلفات در این راه با توجه به
ارزش کار که به منظور اعالم همبستگی هرچه بیشتر با
توده مردم است مسئله بهجا و قابل تبلیغ است.
پیروزی با ماست چون خدا و ملت با ما است".
فقدان حلقه مفق��ودهای که در نامه بدیعزادگان
نی��ز بهگونه "دو وظیف��ه متضاد اس��تمرار جنبش و
اس��تمرار عملیات" فرمولبندی میشود باعث شد
که پیروزیهای تاکتیکی حتی درخشان و چشمگیر
هم پس از مدتی تحتتأثیر ناتوانی و ضعف بنیادین
و استراتژیک محو وکمرنگ شود.
هم از این روس��ت که هنوز آب خوش ش��ادی
فرار رضا از گلوی اعضا پايین نرفته و هنوز بهراستی
تمامی تجربیات و نظراتی که از زندان آورده شده
جمع بندی نشده بود که به فاصله کمتر از  2ماه پس
از فرار رضا ،احمد رضايی برس��رقرار تش��کیالتی
لورفت��های در محاصره مأم��وران قرار گرفته و پس
از زدوخوردی نس��بتاً طوالنی با کشیدن نارنجک
به زندگی خود پايان داد و بهعنوان نخس��تین شهید
سازمان مجاهدین خلق شناخته شد( 11بهمن .)50
س��اعتی پيش از ش��هادت احمد ،ما در دیداری
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تصادف��ی و عب��وری یکدیگ��ر را دیدی��م .ب��دون
ردوبدلک��ردن کلمه یا حرفی ی��ا حتی تکاندادن
دس��ت یا س��ری .فقط تالقی دو نگاه آش��نا بود و
بس؛ دو نگاهی که یکدیگر را دوس��ت داشتند  .او
با کس��ی بود و من با کس دیگر ک��ه از روبهروی
هم رد ش��دیم .در آن لحظه کوت��اه عبوری دیدن
"مخت��ار" برایم بس��یار ش��یرین و لذتبخش بود.
نمیدان��م چگونه بود ک��ه در همان لحظ��ه کوتاه
تمام��ی حرفه��ای چند وقت پیش او در گوش��م
طنین انداخت که :مبارزه مرگ و زندگی درپیش
است و عمر چریک چند هفته و چند ماه است.
آنموقع نمیدانس��تم ک��ه او به قتل��گاه میرود
و کمت��ر از س��اعتی دیگ��ر در کمی��ن مأم��وران،
عم��ر چریکیاش ب��ه پایان میرس��د .همچنان که
نمیدانس��تم م��ن پ��س از او چه عم��ر طوالنیاي
خواه��م داش��ت و بر من چهها خواه��د رفت .پس
از آن در خل��وت خویش بارها و بارها آرزو کردم
که ایکاش میدانس��تم .آرزو ک��ردم که ایکاش
میتوانس��تم زم��ان را متوقف و ی��ا منجمد کنم و
عقربههای ساعت را به عقب برگردانم.
افسوس ،صد افس��وس ،هزار افسوس و هزاران
هزار افسوس که چنین کاری از بشر ساخته نیست.
ای��ن را بگویم که در زندگی م��ن از این صحنه ها
بس��یار بوده اس��ت ،پس همچنان ک��ه بارها با خود
گفتهام اکنون نیز به شما میگویم که اگر نمیتوان
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احمد رضايي

عقرب��ه زمان را ب��ه عقب برگردان��د ،اگر نمیتوان
یاران و عزیزانیکه از دست رفتهاند را دوباره ديد،
حداقل میت��وان راوی صادق وقایع بود تا دیگران
و نس��لهای جوان میه��ن از تجربهها و درس��ت و
نادرست کارهای ما بشنوند و بیاموزند .ارزشهای
بنیادین و انس��انی که برای آنها این همه جانفشانی
شد را بشناس��ند و خطاهای کارما را مورد ارزیابی
ق��رار دهند تا بهتر از ما مب��ارزه و بهتراز ما زندگی
کنند .به امید آنكه راههای پرس��نگ ،پاهایشان را
بیش از اندازه زمخت نکند و شجاعتش��ان کمتر از
درد ما نباشد .چنین باد...

¡ب�ا تش�کر از وقت�ی ک�ه در اختی�ار ما گذاش�تید.

ادام�ه ماجرا و جریانهايی که به تغییر ایدئولوژی در

س�ازمان مجاهدین و تصفیههای خونین تشکیالتی شد
را میگذاریم برای گفتوگوی بعدی.

£من هم از شما متشکرم.
پینوشت:

1ـ بهار پراگ ،به دورهای از گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی در چکسلواکی
گفته ميش��ود .این دوره از  ۵ژانویه  ۱۹۶۸ش��روع شده و تا  ۲۰آگوست همان سال ادامه
داش��ت .این دوره وقتی به پایان رس��ید که اتحاد جماهیر ش��وروی سوسیالیستی بههمراه
متحدان خود در پیمان ورشو (بهغیر از رومانی) به چکسلواکی حمله کردند.

