گفتوگو

ريشهيابي پيدايش و تحوالت بعدي سازمان مجاهدين خلق

گرفتار در میان دو لبه تیغ استبداد

گفتوگوباسعيدشاهسوندي

توگوی پیشین تا مرحله شدت گرفتن
¡در گف 

تحوالت درونی پس از به تس�لیم واداش�تن علیرضا
سپاسی آشتیانی و بهرام آرام س�خن گفتید ،ممكن
است ادامه سخن را از همان جا پی بگیرید.
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£الزم اس��ت پي��ش از بررس��ی موضوعات،
به ش��ماری از حوادث آن ایام که به درک فضای
سیاس��ی ـ امنیتی آن زمان کمک میکند بپردازم،
چون بدون درک ش��رايط امنیتی آن ایام ،قضیه به
خوبیدرکنمیشود.
پیش از این گفتم ک��ه در فاصل��ه زمانی میان
خرداد ( 1352ش��هادت رضا رضايی) تا 27مرداد
( 1353انفجار خانه خیابان ش��یخ هادی) ساواک
جز در موارد تصادفی و اتفاقی موفق به دسترس��ی
و ضربه زدن به س��ازمان نش��ده بود.دلی��ل برتری
سازمان نس��بت به س��اواک در این مرحله ،چیزی
نبود جز "دستگاههای شنود" موسوم به "صامت"
ک��ه در گ��روه الکترونیک س��ازمان (ب�� ا رهبری
ش��ریفواقفی و با عضوی��ت عبدالرض��ا منیری
جاوید و من)ساخته میش��د .خود ضربه مرداد 53
نیز ناش��ی از بیتجربهگ��ی و عدمرعایت ضوابط
و بدیهیات تش��کیالتی ب��ود تا کمینگ��ذاری و
طراحی دشمن .الزم اس��ت توضیح دهم که برای
هواداران و اعضای بیاطالع از دستگاههای شنود
و در فقدان اطالع از نقش کیفی و تعیینکننده آن
دس��تگاهها در حفاظت از سازمان ،ضربهنخوردن
س��ازمان بر حمایت مردمی و اس��تقبال تودههای
شهری از س��ازمان و مشی مس��لحانه تعبیر میشد.
چن��ان تصوری اگ��ر ب��رای ه��واداران و اعضای
غیرمطلع خطای ناش��ی از فقدان اطالع ودرنتیجه
قاب��ل توجیه بود ،ب��رای محمد تقی ش��هرام که از
جزئیات ام��ر اط�لاع کامل داش��ت قاب��ل قبول
نیس��ت .با این همه ،مصونیت تشکیالتی که برای

در فاصله زمانی میان خرداد
( 1352شهادت رضا رضايی)
تا 27مرداد ( 1353انفجار
خانه خیابان شیخ هادی)
ساواک جز در موارد تصادفی
و اتفاقی موفق به دسترسی
و ضربه زدن به سازمان نشده
بود.دلیل برتری سازمان
نسبت به ساواک در این
مرحله ،چیزی نبود جز
"دستگاههای شنود" موسوم
به "صامت" که در گروه
الکترونیک سازمان (ب ا رهبری
شریفواقفی و با عضویت
عبدالرضا منیری جاوید و من)
ساخته میشد

از لطفاهلل ميثمي
بخش هشتم

ش��خص خود او فراهم ش��د ،بر متن��ی از روحیه
خودبزرگبینی و خودمحوربینی باعث شد تا در
آنها هم این "توهم" پدید آید که س��ازمان مرحله
"تثبیت" را پشت سرگذاش��ته و وارد مرحله دوم
اس��تراتژی خود یعنی" تودهایش��دن مبارزه در
شهر"شده است)1(.
امری که البته صحت نداشت و من آن را صرفاً
"برتری فنی و تکنیکی مرحلهای" سازمان میدانم
تا مرحلهای از مراحل استراتژی؛ برتریای که در
درگیریهای مقدر چریک ش��هری با س��اواک
هرلحظه میتوانست از دست برود .درست بهدلیل
اهمیت دستگاههای ش��نود بود که رضا رضايی،
آنها را" اطالعات استراتژیک" س��ازمانی که در
هرش��رایطی نباید لو بروند توصیف کرد و بخش
قابلتوجهی از تالش و کوشش گروه الکترونیک
س��ازمان نیز صرف عادیس��ازی و ایجاد پوشش
مناسببرایدستگاههایمزبوربود.
ناگفته روش��ن اس��ت که علیرغم تأکیدها و
مراقبتهای بسیار ،دس��تگاههای شنود هر لحظه
در معرض خط��ر لورفتن قرار داش��ت.کافی بود
تا س��اواک به نمونهای از دس��تگاههای س��اخت
ما دسترس��ی پیدا کن��د و سیس��تمهای ارتباطی و
مکالماتیخودراتغییردهد.
البته گروه م��ا در حد توان فن��ی آن روز خود
به این موض��وع ه��م فکر ک��رده ب��ود ،ازاينرو
تالشهای بس��یار زیاد و ظریف فنی ب��هکار برده
بودیمتادستگاههایشنودبهصورتیکرادیوی
معمولی کوچ��ک به چش��م آید و س��اواک در
برخورداولمتوجهکاربردآنهانشودواینطورهم
شد ،چنانکه چند عدد از آنها در خانههای تیمی،
بهدس��ت س��اواک افتاد ولی توجه مهندسان فنی
آنها را جلب نکرد و آنها متوجه کاربرد واقعی این

بهاصطالح رادیوها نش��دند )2(.ما همچنین تحقیق
کرده بودیم که درصورت لورفتن دس��تگاههای
شنود ،رژیم به کدام سیستم متوسل خواهد شد .ما
بهلحاظتکنیکیمیدانستیمکهدرصورتلورفتن
دستگاههای شنود ،سیس��تم جایگزین مخابراتی
و ارتباطاتی س��اواک و ارگانهای وابس��ته به آن
به احتمال قریب به یقین چ��ه خواهد بود .به منظور
حفظبرتریتکنیکیعالوهبرتحقیقات،مقدمات
عملیرانیزفراهمکردهبودیم.
من ه��ر وق��ت ی��اد آن ای��ام (ک��ه بهترین و
خاطرهانگیزتری��ن دوران مبارزاتی خود میدانم)
میافتم ،نمیتوانم احترام و درعین حال حسرت و
اندوه از دسترفتن"نبوغی" چون شهید عبدالرضا
منیری جاوید و نیز برنامهری��زی علمی و صبورانه
مجیدشریفواقفیدراینمواردرابیاننکنم.
همیشه وقتی درباره این ماجرا صحبت میکنم
الزم به گفتن میدان م که به توصیه شخص مجید،
ما امکانات فنی و تکنیکی خود را بیدریغ و بدون
کمترین چشمداشت سیاسی و یا ایدئولوژیک در
اختیارسایرگروههایمبارزوازجملهچریکهای
یدادیم .این سنت همانطور که
فدايي خلق قرار م 
شریفواقفی در گفتوگوی دو نفره به خود من
گفت ،در دوران س��لطه محمد تقی شهرام و تفکر
او بر سازمان ادامه پیدا نکرد)3(.
ضربهنخوردن و حفظشدن بر اساس امکانات
فنی البته با حفظش��دن و ضربهنخوردن براس��اس
حمایتهای مردمی تفاوتهای بسیار زیاد دارند.
با ای��ن همه آرامش نس��بی حاصل از حاش��یه امن
ناشی از دستگاههای ش��نود زمینه مساعدی برای "
افزایش"توهموخودمحوربینیمحمدتقیشهرام
شد.

او در ماجرای موس��وم به انقالب اکتبر ش��وروی
نگاه کنیم ،چرا که ب��دون او ،آن حرکت بهوجود
نمیآمد و یا به نقش ویژه آیتاهلل خمینی(ره) در
تحوالت منجر به انقالب  57کش��ورمان خود و یا
نقش برجس��ته آیتاهلل منتظری در سالهای  64تا
68كهبهكنارهگيريايشانانجاميد.
ش��خصیتها اف��زون ب��ر جه��تدادن ،گاه
ش��تابدهنده و یا س��دکننده مس��یر تحوالت نیز
هستند؛ س��دکنندگیای که بهنوبه خود میتواند
مانع وقوع حادثه ش��ده و تحول را سالها و یا شاید

رضا رضايی ،آنها را
" اطالعات استراتژیک"
سازمانی که در هرشرایطی
نباید لو بروند توصیف
کرد و بخش قابلتوجهی
از تالش و کوشش گروه
الکترونیک سازمان نیز صرف
عادیسازی و ایجاد پوشش
مناسب برای دستگاههای
مزبور بود

¡مقصود ش�ما از تأکید روی کلم�ه " افزایش"

درعب�ارت فوق چیس�ت و در ص�ورت امکان کمی

از س�وابق سیاس�ی ـ تش�کیالتی محمد تقی شهرام
برایمانبگويید؟

وحيدافراخته

هم چندین دهه به عق��ب انداخته و یا اساس��اً مانع
تحقق فعل و انفعال اجتماعی در آن زمان مشخص
شود و یا برعکس شتابی غیرمنتظره و بیش از انتظار
و توان نیروه��ای اجتماعی درگی��ر ،به تحوالت
بدهد.
از ای��ن منظر اس��ت که بررس��ی خصوصیات
نقشآفرین��ان ماج��رای تغیی��ر ایدئول��وژی
س��ازمان مجاهدی��ن معن��ی میده��د.
روش��ن اس��ت که ذکر خصوصیات ای��ن افراد نه
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£من کلم��ه" افزای��ش" را حسابش��ده و به
عمد بهکار بردم .اجازه دهید ب��رای جلوگیری از
هرگونه سوءتفاهم بیش��تر توضیح دهم .مقصودم
بررس��ی "نقش فرد" درجریان تحوالت اس��ت.
همه میدانیم که در تحلیل وقای��ع تاریخی باید به
ریش��ههای حوادث و تحوالت پرداخت ،اما من
میخواهم تأکید کن��م که در مقاطع��ی از تاریخ
"فرد" و "ش��خصیت" نق��ش ویژه و ب��ارزی پیدا
میکنند ،چنانکه بود و نبودشان میتواند در روند
تحوالتتأثیرقطعیوجدیبگذارد.
کافی است به نقش ویژه لنین و تصمیمگیری

به قصد ش��خصیکردن و تن��زل ماجرا ب��ه دعوا و
رقابتهای فردی اس��ت و نه پس از این همه سال،
قصدانتق امگیریشخصیازآنهارادارم )4(.بررسی
شخصیت افراد بهمنظور تاباندن روشنايی بر رفتار
آنان در مسیر ماجراس��ت .با این مقدمه دانستهها و
شنیدههایمنازمحمدتقیشهرامچنیناست:
محمد تقی شهرام فرزند رمضان ،متولد 1326
تهران ،دانشآموز ممتاز دبیرس��تان هدف تهران
بود .درس��ال  1347در رش��ته ریاضی دانش��کده
علوم دانشگاه تهران پذیرفته ش��د .توسط ابراهیم
جوهری ک��ه از دبیرس��تان باه��م آش��نا بودند با
دوتن از دانش��جویان دانش��کده عل��وم بهنامهای
علیرضا زمردیان و محمد حیاتی آشناش��د .به این
ترتیب توس��ط جوهری برای عضوگیری نش��ان
شد و توس��ط دونفر گفته ش��ده که در آن موقع از
کادرهای مخفی سازمان بودند ،غیر مستقیم تحت
آموزش قرار گرفت .به روایتی پیش از این مدتی
نیز عضو و یا در حاشیه انجمن ضد بهايی (معروف
به حجتیه) بود ،ولی در اعتراض به مخالفت انجمن
مزبور ب��ا فعالیتهای سیاس��ی از آن کنارهگیری
کرد .او از خانواده غیر سنتی طبقه متوسط میآمد.
ش��هرام به تش��ویق حیات��ی و زمردیان ب��ه مطالعه
کتابهای گوناگون مهندس ب��ازرگان مانند راه
طیشده ،اسالم مکتب مبارز و مولد ،ذره بیانتها،
مطهرات در اس�لام ،عش��ق و پرس��تش ،وتفسیر
پرتوی از قرآن آی��تاهلل طالقان��ی و کتابهايی
مانند آن میپردازد .بدینترتیب ،حدودا ً 22ساله
بود که گرایش مذهبی ـ مبارزاتی پیدا میکند و با
اسالمسیاسیومبارزالبتهگرایشنوینوغیرسنتی
آن آشنا میش��ود .س��قف مطالعات اسالمی و نیز
س��ابقه مبارزات اجتماعی او نیز همانهاس��ت که
گفتم.
پس از طی مرحله مقدماتی عضوگیری توسط
دونفر گفته ش��ده ،در س��ال  ،1348با مس��ئولیت
موس��ی خیابانی (که در آن ایام از کادرهای درجه
 2سازمان اس��ت ) قرار میگیرد ،از اینرو میتوان
گفت که او در س��ال  1348توسط موسی خیابانی
به عضوی��ت س��ازمان درمیآید .در ای��ن هنگام
چهارسال از بنیانگذاری سازمان گذشته وسازمان
در تدارک ش��روع عمل مس��لحانه ،وارد مرحله
عضوگیریهایوسیعشدهاست.
در فاصل��ه عضوی��ت ت��ا ضربه ش��هریور 50
مدتی به اتقاق ابراهیم جوهری تحت مس��ئولیت
آموزش��ی ـ مطالعاتی کریم تس��لیمی و مدتی نیز
تحت مس��ئولیت علی باک��ری قرار داش��ت .کار
او مانند بس��یاری از افراد تازه عضوگیری شده در
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آن س��الها فراگیری مبانی اولیه سازمان و مطالعه
نش��ریات و جزوات آموزش��ی اس��ت که توسط
کادرهای اصلی ،مرکزی و بنیانگذار تهیه و تنظیم
میش��د .جدا از این مطالعات و یکی دو ماه تجربه
جامعهگ��ردی و کارگری ،در س��ابقه س��ازمانی
او چیز دیگری نیس��ت .این ایام س��الهای تدوین
اس��تراتژی و تدارک برای ورود ب��ه مرحله عمل
مسلحانه است .حوادث شناخته شده و معروف آن
ایام ،رفتن به کش��ورهای اروپايی و به کشورهای
حاش��یه خلیجفارس ،تم��اس با مراج��ع ازجمله
آیتاهلل خمین��ی ،ارتباط با س��ازمان الفتح و رفتن
به اردوگاههای فلس��طینی در لبنان و اردن جهت
آموزش نظامی ،دستگیری افراد سازمان در دوبی
و بهدنبال آن هواپیماربايی و نجات افراد دس��تگیر
شدهاست.
از محم��د تق��ی ش��هرام در هیچی��ک از این
حوادث و جریانات ،ردپا و حضور و نش��انی دیده
نمیش��ود و این به نوب��ه خود نش��ان از "عضویت
معمولی" اوست.
البته این توضیح ناقص خواه��د بود اگر گفته
نشود که در جریان مطالعات سازمانی و در تحلیل
و تلخیصهای سیاس��ی از خود اس��تعداد مناسبی
بروز داد ،همین ویژگي زمینه فعالیت او در دوران
ت
زندانش ش��د .پ��س از ضربه ش��هریور  ،50مد 
کوتاهي در زندان اوین بود و س��پس به زندان قزل
قلعه منتقل ش��د و چند ماه بعد هم ب��ه زندان قصر
انتقالیافت.
برای اثبات بزرگنمايیهای بع��دی او درباره
خود ،ازجمل��ه این ادع��ا که "دفاعی��ات رهبران
س��ازمان را من تهیه و تنظیم کردهام" هیچ سندی
موجودنیست .اندازهوجایگاهسیاسی ،تشکیالتی
و ایدئولوژیک او در آن زمان نیز چنان نبوده است.
با این همه میت��وان تصورکرد ک��ه حداکثر وی
در "باز نویس��ی و ارس��ال به خارج از زن��دان این
دفاعیات"نقشداشتهاست.
در زن��دان قصر ب��ا محکومین س��ازمانهای
مبارز دیگر آش��نا میش��ود؛ علیرضا ش��کوهی و
حس��ین عزتی کمرهای از گروه ستاره سرخ از این
شمارند .اوکه ش��یفته تحلیلهای به ظاهر متقن و
صددرصدی زیربنا و روبنايی اس��ت ،در تماس با
حس��ین عزتی بر"محفوظات" خود در زمینههای
مارکسیستیوبویژهماتریالیسمتاریخیمیافزاید؛
البت��ه آنچه در ای��ران آن زم��ان و براس��اس منابع
دس��ت چندم و ترجمههای ناق��ص و گزینهای از
مارکسیسم فهمیده میشد.آن هم در محدودیت
زندانوازطریق انتقالشفاهیآن دانستهها.

امروزه به جرأت میت��وان گفت که قهرمانان
آندورانماهمانقدرازمارکسیسممیدانستندکه
از اسالم ،بسته به اینکه بر س��ر راه کدام مسیر قرار
گیرندباچندجزوهوکتاب،اسالمشناسمیشدند
و با چند جزوه و کتاب از نوع دیگر ،مارکسیست.
در ه��ردو حالت ه��م دو آتش��ه!! وکارش��ناس!!
وکاشفتمامیحقیقت.
درزندانقصرمسئولیتتشکیالتیمحمدتقی
شهرام،آموزشوکاررویزندانیانجوانیبودکه
بهداليلگوناگونازجملهفعالیتهایدانشجويی
به زندان افتاده بودند .طرح مبانی آموزشی سازمان
و ضرورت مب��ارزه مس��لحانه و نهایتاً عضوگیری
آنان از موضوع��ات کاری او بود .وقتیکه امروزه
به گذشته خود و بس��یاری از یاران آن ایام مراجعه
میکنم ،میبینم هریک از ما ،خود را رس��والنی با
رسالتهای بزرگ بر دوش ،میپنداشتیم .ما خود
را مس��ئول تمامی دنیا میدانس��تیم و میخواستیم
به کمک ی��اران و حتی یک تنه ب��ه جنگ تمامی
پلیدیها و پلش��تیها و بیعدالتیه��ا برویم و این
را رس��الت تاریخی خود و نس��لمان میدانستیم.

آنکس که " دستگاه " و
بهاصطالح"آپارات" قدرت
را در دست دارد به نیابت از
جمع ،سازمان،تاریخ و بعدها
خدا و پیامبر اقدام میکند و
عمل فردیاش را ضرورت و
جبر تاریخ ویا حکم ازلی و
ابدی خداوند مینامد
گروهی که خود را مس��لمان مینامیدیم دالیل را
از قرآن و نهجالبالغه و سایر منابع در میآوردیم و
گروهیکهخودرامارکسیستمینامید،دالیلش
را از گفتهها و ش��نیدهها و خواندههای پراکنده از
آثارمارکس،انگلسودیگران.
چنان درک��ی از مس��ئولیت از س��ويی انگیزه
و از س��ويی بلندپروازیهای بس��یاربلند سیاس��ی
ـ ایدئولوژی��ک را برای م��ا به ارمغ��ان میآورد؛
بلندپروازیهايیک��ه عمدتاً با پر پ��رواز و توان ما
و ش��رايط عینی و ذهنی جامعه ما تطابق نداشت و
درنتیجه کار یا به ماجراجويی و یا قربانیش��دن و
قربانیگرفتن میانجامید .ويژگيهای شایس��ت
و یا ناشایس��ت هريک از ما نی��ز در البهالی چنان
بلندپروازیهای سیاس��ی ـ ایدئولوژیک گم و یا
نادیدهگرفتهمیشد ....محمدتقیشهرامهم از این

ماجرامستثنینبود.
نگاه " سیس��تمی" ما به مس��ائل و مش��کالت
سیاسی ـ اجتماعی جای زیادی برای نگاه به مسائل
"شخصی و فردی" افراد باقی نمیگذاشت .با این
نوع نگاه ه��م اردوی خود و هم اردوی دش��من را
ارزیابی میکردیم .هرچه که در اردوی دش��من
بود ،بد و زش��ت و باطل و محوش��دنی ب��ود و هر
عنصر فردی مثبت و خوبی هم در آن بهمثابه جزئی
از کل سیستم ،مطرود و نفی ش��دنی.اما در اردوی
خودمان هر اش��کال فردی و منف��ی ـ از آنجا که ما
به گمان خود در مس��یر حق و خلق و خدا و تاریخ
قرارداشتیمـقابلچشمپوشیبودواغماض.همین
نگاه اس��ت که فاجعه بهبار میآورد .آنکس که
" دس��تگاه " و بهاصطالح"آپ��ارات" قدرت را در
دس��ت دارد به نیاب��ت از جمع ،س��ازمان،تاریخ و
بعدها خدا و پیامبر اقدام میکند و عمل فردیاش
را ضرورت و جب��ر تاریخ ویا حک��م ازلی و ابدی
خداوند مینامد .از اینروست که به گمان من ،در
آن ایام ما و دشمنانمان به لحاظ روش وحتی منطق
(بهمثابه شيوه اندیشیدن) ،مشابه رفتار میکردیم.
در منطق ق��درت و زور آنکسکه زور بیش��تری
دارد ،دست باالتر را داراس��ت و حق نیز با اوست.
این البته دیدگاه کلی و حاکم بود .به هر نسبتی که
از این دیدگاه فاصله میگرفتیم ،مس��ائل شخصی
افراد و پرداختن به آنه��ا موضوعیت پیدا میکرد.
برگردیم ب��ه اصل ماج��را و "توه��م" و " افزایش
توهم" تقی ش��هرام .گفت��م آرام��ش و امنیت بر
"توهم"محمدتقیشهرامافزود.
تقی ش��هرام ،به گواه اظهارات افراد فراوان و
حتی شماری از هممسلکان و همعقیدهایهایش،
در مالیمتری��ن بی��ان ،تمای��ل زیاد و آش��کاری
به"نقشآفرین��ی خ��اص خ��ود" داش��ت .چنین
خصوصیتی در س��ازمان بهعن��وان گرایشهاي
فردی و خودخواهان��ه ،البته مذموم ب��ود و فرد به
خاطرآنتحتآموزشوبرخوردقرارمیگرفت.
این روحی��ه پس از ش��هریور و در دوران محاکمه
و زندان نیز خود را نش��ان داد :سیاس��ت ابالغ شده
سازمان این بود که در بیدادگاه نظامی شاه ،غیر از
بنیانگذاران و کادرهای مرکزی ،بقیه افراد بهجای
دفاع سیاسی ـ ایدئولوژیک ،دفاع حقوقی بکنند تا
دردادگاهنظامیبامحکومیتهایسنگینروبهرو
نشده و بهمثابه نیروی ذخیره انقالب و مبارزه حفظ
شوند.
محمدتقی شهرام عضو ناش��ناخته و نهچندان
معروف س��ازمان علیرغم دس��تور تش��کیالتی،
به س��خنان و اقدامات��ی مب��ادرت ورزی��د که به

محکومیت ده ساله و سپس تبعید او به زندان ساری
انجاميد ،حال آنکه محکومیت او میتوانست دو
وحداکثر سه سال باشد .افراد بیشمار دیگری که
جایگاه باالتر تشکیالتی و سازمانی داشتند با قبول
دستورالعمل س��ازمان دو تا سهس��ال محکومیت
گرفتند .فرهاد صفا،کادر برجس��ته و از مسئوالن
درجه یک سازمان و مسئول اس��تان فارس ،نمونه
برجستهای از اینگونه افراد بود )5(.فریبی که رضا
رضايی بهکار گرفت و به کمک آن از زندان فرار
کردنیزنتیجه درستچنانسیاستیبود.
در ارتباط با روحیه خاص محمدتقی ش��هرام
چند اظهارنظرکه از نزدیکترین کسان به او بودند،
قابلتوجهاست:
وحید افراخته(" )6ببر تغییر ایدئولوژی داده
سازمان" در بازجويی ساواک درباره تقی شهرام
چنینتکنویسیمیکند:
" تقی ش��هرام را من اولینبار در تابستان  53در
منزل مختاری دیدم .این فرد در گذشته رده بااليی

در گروه نداش��ته ،ولی پس از ف��رارش از زندان به
ردههایباالرسید.پسازمعدومشدنرضارضايی

عم ً
ال رهبری گروه را به چن��گ گرفت وکارها را
قبضه کرد .عامل اصلی مارکسیستشدن گروه،
اوبود.مطالعاتمارکسیستیوسیاسیزیادیدارد
ومیتواندمسائلسیاسیواقتصادیراتحلیلكند.

زری��ن کف��ش میافزای��د" :عزت��ی آنطور
که تق��ی میگف��ت تأثی��رات تئوری��ک زیادی
روی تقی گذاش��ته بود .تقی میگف��ت در زمینه
زیباییشناسی(اس��تتیک) مارکسیسم فوقالعاده
مطلع بود .به تاریخ مارکسیس��م ـ لنینیس��م خیلی
آش��نايی داش��ت و ب��ه ادبی��ات مارکسیس��م هم
فوقالعاده مسلط بود .تقی تحتتأثیر حفظیات او
قرارداشت  .فکر میکنم تقی دانش مارکسیستی
خودش را پس از مصطفی ش��عاعیان از طریق این
شخصتکمیلکردهبود".
زرینکفش در وصف ویژگيهاي شخصی
شهرامچنینمیگوید:

پیش��رفته و تکاملیافته س��ازمان مجاهدین خلق
ایران» نام میبرد ،در پی ب��روز نتایج زیانبارآن در
بیانیمتناقضمجبوربهاعترافمیشودکه:
ـ«تحوالتازانحرافاتاساسیبرکنارنبوده».
ـ«پای��ه تئوری��ک انحراف��ات ع��دمدرک
مارکسیس��م ـ لنینیسم ازسوي س��ازمان و در رأس
آن رهبری ک��ه پرچمدار این تحول بود « دانس��ته
میشود.
ـ«عملکرد رهبری س��ازمان ،در برخورد با اين
تغيير و تحوالت منطبق بر حرکت درونی سازمان
وجهاتمختلفتحولآننبوده».
ـ«موج��ب ضرب��ات و صدمات ج��دیای بر
سازمانوجنبشگردید».
ـ و همگ��ی نتیج��ه «عملکرد اپورتونيس��تی و
سلطهطلبانهرهبریسازمان»است.
ـ «ضربات و نتايج بس��يار منف��ی از همان بدو
ظهور جريان مارکسيس��تی و در رابطه با انحراف
اساسی فوقالذکر که ريش��ه در مواضع انحرافی

ايدئولوژي��ک رهب��ری و انگيزهه��ای ش��ديدا ً
سلطهطلبانهاش داش��ت ،در س��طح جنبش بروز
کرد».
ـ مبارزه ایدئولوژیک با سازمان چريکهای
فداي��ی خل��ق ،نی��ز «در مجم��وع ي��ک مب��ارزه
رقابتآمي��ز ،چپروان��ه و س��لطهطلبانه ارزيابی
میکنيم ،که ب��رای تحقق اه��داف غيرپرولتری
صمديهلباف خويش (ولی در پوشش «وحدت») ،به شيوههای
نادرستی نظير ش��انتاژ ،جدل و گاه تهمت ،متوسل
میشد)10(».
"تقی غرور خاصی داش��ت و ب��ه چیزی کمتر
تنها يادآوري اين نكته باقی میماند که غرور،
از رهبری قانع نب��ود .در اولین برخ��وردی که من

فردی اس��ت مغرور و جاهطلب ،به س��ختی به
عیوب افراد حمله میکند و عی��وب خود را پنهان
مینماید .از نظر امنیتی بسیار محتاط است و بیش از
حد برای حفظ خود میکوشد .وقت زیادی روی
چککردن و ض��د تعقیب میگ��ذارد .کارايی
نظامی او نزدیک به صفر اس��ت .بیش��ترین تمایل با تق��ی ش��هرام داش��تم (او را نمیش��ناختم) با او جاهطلبی و س��لطهطلبی محمدتقی ش��هرام ،اگر

¡بهگمانم مقصود شما فرار او از زندان ساری و

ورودش به کادر مرکزی سازمان است؟

£دقیقا ً اینطور اس��ت .ف��رار موفقیتآمیز از
زندان س��اری با محمولههای س�لاح و مهمات و
بیسیم و همراهی افسر مسئول زندان چنان جاذبه
و بهاصطالح زمینه مادی مساعدی بهوجود آورد
که یکباره تمامی هشدارها و توصیههای مسئوالن
پیشینسازماندربارهاو بهفراموشیسپردهشد.
برایسازمانیکهبهدنبالسالحهایدستساز
میگردد ،بیس��تودو قبضه اسلحه کمری رولور
اس��پرینگ فلد (بهترین نوع س�لاح کمری برای
چریک ش��هری که هیچگاه فش��نگ درآن گیر
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او به کار سیاسی اس��ت  .رهبری گروه پس از رضا
رضايی بهطور کامل دست آرام و شهرام بود)7("...
(تأکیدوايتاليكمطالبازمناست)
عبداهلل زرینکفش( ،)8سرش��اخه شهرام و
از اولین نف��رات تغییر ایدئول��وژی داده نیز درباره
محمدتقیشهرامچنینمیگوید:
"تقی غیر از اینکه یک کادر قدیمی و باالی
س��ازمان و درردیف احمد رضايی بود ،یک تیپ
تئوریک بودو در زندان ه��م آنطور که خودش
تعریف میکرد با افراد تئوریک برخورد داشت.
بامصطفیشعاعیانهمدوستبود"...
[نظر زرینکف��ش ،عطف ب��ه کادرقدیمی و
باالی س��ازمان و در ردیف احم��د رضايی بودن
شهرام با نظر افراخته و بسیار کس��ان دیگر و حتی
کس��انی که تغییر عقیده دادند نمیخواند .پيش از
ايندراينرابطهتوضیحدادهام].

دعوایم شد .در خیابان ش��اهآباد با هم قرار داشتیم.
ش��يوه برخوردش چنان از موضع ب��اال بود که من
نپسندیدم)9(".
ب��رای اینک��ه کمتری��ن گمان��ی در
ش��خصیکردن ماج��را ب��ا محمدتق��ی ش��هرام
تصور نش��ود ،ب��ه ي��ادآوري بخش��ی از اطالعیه
یاران و همسنگران س��ابق خود او که همگی تغییر
ایدئولوژی داده و چهبس��ا دست ش��ماری از آنها
به خون مجاهدینی چون ش��ریفواقفی و محمد
یقینینیزآغشتهاست،میپردازم:
" اطالعيه بخ��ش مارکسيس��تی ـ لنينيس��تی
س��ازمان مجاهدين خلق ايران" ب��ه تاریخ مهرماه
.1356
اطالعیه مزبور در باب تغییر و تحوالت درونی
سازمان در سالهای  ،52-54علیرغم اینکه هنوز
از آن با عنوان «جنبههای مترقیانه تکاملی» و»بخش

در محدوده مس��ائل زندان و تمایالت شخصی او
میماند ،هرچند ناپس��ند و زیانبار ول��ی دامنهاش
محدود بود .حادثهای باعث ش��د تا این مشکل از
محدودهمسائلشخصیتقیشهرامفراتربرود.
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نمیکند) با  900تیر فش��نگ مربوطه همراه با یک
عدد بیسیم دستی ،چهار عدد دستبند و یک عدد
پابند و از همه مهمتر عضوی از زندان فرار کرده با
انبوهی اطالعات از زندان ،همراه با افس��ر نگهبان
زندان،چهدستاوردوهدیهگرانبهايیاست!
بااین همه این توضیح ناق��ص خواهد بود اگر
گفته نشود که در فاصله زمانی بس��یار کوتاه میان
فرار تقی شهرام از زندان س��اری ( 15اردیبهشت
 )1352تا ش��هادت رضا رضايی ( 25خرداد همان
س��ال) ،یعنی  40روز ،رضا که از نسل رهبری اولیه
سازمان بود و از سوابق شهرام ،هم در زندان و پیش
از آن باخبر بود ،تأکید داشت تا حل و فصل مسائل
خصلتی و رفتاری شهرام ،او نباید به مرکزیت وارد
شودوتارضازندهبوداینکارصورتنگرفت)11(.
پس از ش��هادت رضا و خأل ناش��ی از حضور او و
افرادی چون محمود ش��امخی و کاظم ذواالنوار
و در ش��رايطی که چهره اصل��ی مرکزیت بهرام
آرام و پ��س از وی مجید ش��ریفواقفی اس��ت،
محمدتقی ش��هرام ب��ه مرکزیت وارد میش��ود.
پس از آن نیز با این تحلیل ک��ه او به چهره جنبش
مسلحانه تبدیل شده ،دستگیری و یا کشتهشدنش
افزون ب��ر ضرب��ه تش��کیالتی ،ضربه سیاس��ی ـ
تبلیغاتی به سازمان و مشی مسلحانه در کلیت آن
خواهد بود ،بیشترین امکانات حفاظتی در اختیار
او قرار گرفت.
بهطور مختص��ر بايد گفت حاش��یه امن تأمین
شده توس��ط تش��کیالت ،فقدان چهره سابقهدار
قدیمی ،انباشت محفوظات بویژه در دوران زندان
و بخصوص فرار از زندان ،بستر بسیار مناسبی برای
تحقق رؤیاهای جاهطلبانه و سلطهطلبانه فردی شد
کهکمیبعدخودرا"پرچمدار"و"کاشفبزرگ
تمامیحقیقت"دانست.پرچمداریکهنهکاشف
بودونهفروتن.
پرسشهاي جزوه سبز در چنین شرايط فردی
ودرچنانفضایتشکیالتیزادهوپخشمیشد.
¡ش�رايط بیرون س�ازمانی در این ایام و پس از

ردش�دن موج دس�تگیریهای خانه خیابان ش�یخ

هادیچگونهاست؟
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£تا پيش از انفجار خانه ش��یخ هادی و تسلیم و
قبول نهايی بهرام آرام همانط��ور که پیش از این
گفتم تح��والت ،روند کند و بطئ��ی دارد و تنها به
شاخهتحتکنترلمستقیمشهراممحدودمیشود.
در فاصل��ه ضرب��ه ب��ه خان��ه مرکزی ش��اخه
به��رام (م��رداد )53ت��ا آذر  53یعن��ی چه��ار
م��اه ،ش��ماری ح��وادث قاب��ل ذک��ر اس��ت:
پ��س از ضربه م��رداد و دس��تگیری تمام��ي افراد

سرشاخهبهرامآرام(شاملسیمینصالحی،محمد
ابراهیم جوهری و لط��فاهلل میثمی) و همینطور
دستگیريوکشتهشدنچندنفردیگرمانندابراهیم
داور و ...جابجايیهايی عمدتاً از شاخه مجید برای
ترمیم شاخهبهرامصورتگرفت.
در آبانماه  ،53در آس��تانه ورود کیس��ینجر،
وزیرخارجه وقت دولت آمریکا ،سازمان تصمیم
بهعملیاتيبهشرحزيرگرفت:
ـ انفج��ار در دفتر کارت��ل بینالملل��ی I.T.T
(آیتیت��ی) ،ک��ه در کودتا علی��ه دولت چپ و

تقی شهرام ،به گواه
اظهارات افراد فراوان و
حتی شماری از هممسلکان
و همعقیدهایهایش ،در
مالیمترین بیان ،تمایل زیاد
و آشکاری به"نقشآفرینی
خاص خود" داشت .چنین
خصوصیتی در سازمان
بهعنوان گرایشهاي فردی
و خودخواهانه ،البته مذموم
بود و فرد به خاطر آن تحت
آموزش و برخورد قرار
میگرفت
دموکرات س��الوادورآلنده درشیلی نقش اساسی
داشت.
ـانفجاردردفترکشتوصنعتایرانوامریکا.
ـانفجاردردفترشرکتامریکايیجاندیر.
س��طح عملیاتی این انفجارها اگرچه نسبت به
عملیاتپیشازاین،مانندانفجارماشینمستشاری
شماره 2امریکا ژنرال هارولد پرایس و یا ترورهای
ژنراله��ای ایران��ی و امریکايی پايینت��ر بود ،اما
بهدلیل تقارن آن با ورود کیسینجر اهمیت سیاسی
ـ تبلیغاتی یافت و ضربهای حیثیتی برای س��اواک
ب��ود .آن هم در ش��رايطی ک��ه س��اواک و کمیته
مشترک در سردرگمی و فقدان اطالعات نسبت
به سازمانهای مسلح بهسر میبردند؛ سردرگمی و
فقدان سرنخهای اطالعاتی که به کمک شکنجه
و یا تعقیب و مراقبت بتوان به چریک دست یافت
و نیز حساسیت ناش��ی از عملیات کیسینجر باعث
چارهجوي��ی جدیدی از س��وی س��اواک ش��د:

خانهگردیهایشبانه

¡درباره این خانهگردیهای ش�بانه ،اهداف و

نتایج آن و نیز تأثیر آن بر تحوالت درونی س�ازمان

بیشترتوضیحدهید.

£س��اواک نات��وان از ردیابی سیس��تماتیک
چریکهای ش��هری ،ش��اهد حض��ور و فعالیت
روزاف��زون آنها ب��ود .س��اواک میدانس��ت که
چریکها درس��ت زیرگوش او در گوشه و کنار
شهر حضور دارند و تردد میکنند ،اما نشاني و رد
مشخصی از آنها نداشت .هر از چند گاهی هم که
سرنخی بهدس��ت میآورد وقتی مراجعه میکرد
با جای خالی و بهاصطالح پاکسازی شده روبهرو
میشد.ساواکازچریکهاعقبافتادهبود.
پیش از این گفتم که ما تمامی مکالمات مناطق
ش��شگانه س��اواک تهران ،مکالم��ات تیمهای
تعقیب و مراقبت و مکالم��ات تیمهای عملیاتی و
چندین ارگان اطالعاتی و سیاس��ی رژیم را شنود
میکردیم.
اقدام جدید ساواک پس از عملیات آبانماه،
خانهگردیهای شبانه بود .اصل طرح از امریکا و
براساس تجربیات سازمان جاسوسی امریکا (سیا)
علیهچریکهایامریکایالتیناستواربود.فرض
بر این بود که چری��ک ،یا در خانهه��ای انفرادی
موس��وم به خانه تکی زندگی میکند ی��ا در خانه
جمعی بهصورت تیمی .روزه��ا به کار و فعالیت و
شناسايی و تماس میپردازد و شبها به خانه خود
که پایگاه امنش اس��ت مراجعه میکند .پس باید
این امنیت شبانه را از طریق خانهگردیهای مناطق
شهری از چریک س��لب کرد .براساس این طرح
خانهگردی شبانه یا مس��تقیماً باعث در تور افتادن
افراد خانههای تیمی میش��ود یا دستكم باعث
سلب آس��ایش و تحرکات زائد شبانه آنها خواهد
شد که این نیز بهنوبه خود باعث افزایش احتمال به
تورافتادنآنهامیشود.
شيوهاجرایعملیاتخانهگردینیزازاینقرار
بود که با هماهنگی نیروهای نظامی و شهربانی و با
رهبری ساواک و کمیته مشترک مناطقی از تهران
بهصورت بلوکهايی که محصور به چند خیابان
اصلی باشند مشخص شده ،در خیابانها نیروهای
وسیع نظامی و شهربانی را مستقر میکنند و سپس
با رهبری نیروهای ساواک وارد بلوک مورد نظر
میشدند .زمان خانهگردی حوالی یک تا دو بعد
از نیمهشب ،یعنی زمانیکه ترددها در سطح شهر
به حداقل رسیده و همه به خانههایشان بازگشتهاند
انتخاب میشد .باید تا سحر و طلوع فجر که آغاز
تردد روزانه است منطقه مورد نظر کنترل و بازدید
شدهباشد.
ساواک براساس تجربه میدانست که مناطق

مرکزی و جنوبی تهران وک ً
ال مناطق متوسطنشین
زیس��تگاه چریکهاس��ت .از ای��نرو اولی��ن
خانهگردی ش��بانه در نیمهش��ب یازدهم آذر ماه
 1353با کنترل منطقه بین خیابانهای ری ،مولوی،
صاحبجم��ع و انبارگندم که در جن��وب تهران
و شمال خیابان ش��وش واقع ش��ده آغازشد .بهانه
ظاهری هم کنترل موادمخدر و کشف شبکههای
قاچاقودزدیبود.
کنت��رل منطقه مزب��ور و خانهگ��ردی در آن،
افزون ب��ر نیروهای نظام��ی ک��ه در کامیونهای
سرپوشیدهبهانتظارنشستهبودندباهمراهینیرويی
افزون بر پانصدنف��ر از گارد ش��هربانی و ارتش و
شماری از دانشجویان دانش��کده افسری و پلیس
تحتسرپرستیافسرانعملیاتیکمیتهمشترکاز
حوالیدونیمهشبشروعشد.
مأم��وران بهص��ورت غافلگیرانه ب��ه خانهها
بخص��وص خانههای مستأجرنش��ین ریخت��ه و با
حساس��یت روی افراد جوان و مجرد و همینطور
زوجهای جوان به بازرس��ی و بازجويی مقدماتی
از افراد میپرداختند .دو ش��ب بعد در نیمهش��ب
س��یزدهم آذر مناطقی در اطراف س��ه راه آذری
مورد خانهگردی قرار گرفت و چند ش��ب بعد در
هجدهم آذر منطقه میدان ش��اه و قس��مت جنوبی
خیابان مولوی تا نزدیکیهای صبح ،خانهگردی
شد .در این شب همزمان منطقه سرچشمه و پامنار
نیزبازرسیشد.
مش��کل اولیه چریک در ماجرای خانهگردی
شبانه این بود که مانند گذش��ته در شرايط لورفتن
خانههای تیم��ی و یا قط��ع ارتباط و نداش��تن جا،
نمیشد به خانه فالن هوادار و یا عضو علنی رفت،
چون در صورتی که خانه مزبور شبانه مورد تفتیش
قرار میگرفت نهتنها عضو مخفی ،بلکه هوادار و
یاعضو علن��ی نیز ضربه میخورد .دوران س��خت
جدیدی آغازش��ده بود که در مقایسه ،به شرايط
روزهای بعد از ضربه ش��هریور  50میمانس��ت .با
اولین م��وج خانهگردی تمامي رواب��ط درونی ما
وچریکهایفدايیتحثتأثیرقرارگرفت.
¡برای مقابله با خانهگردیهای ش�بانه ساواک

چه تدابیری اندیش�یده ش�د و چ�ه اقدامات عملی

صورتگرفت؟

تقيشهرام

تماممدتشبدراتوبوسبهسرمیبرد.
چنین کاری اگر ی��ک و یا حداکث��ر چند بار
بود ،بههرح��ال ب��رای چریکی که ج��ان برکف
اس��ت قابل تحمل است ،ولی هرش��ب تا صبح در
اتوبوس بهس��ربردن و ب ه احتمال زیاد نخوابیدن در
طول راه بهخاطر رعایت مسائل جانبی امنیتی مانند
شناختهنش��دن در اتوبوس (و این نکت��ه که راننده
وکارمندان شرکت اتوبوسرانی نیز متوجه حضور
مستمر یکنفر در شبهای متوالی نشوند) کار را
مشکلمیکرد.
2ـ اس��تفاده از س��انسهای آخر س��ینماهای
معمولی و تا نیمهشب در البهالی خیل تماشاگران
سینمالحظاتیچشمبرهمگذاشتن.
3ـوقتكشيدرمحلهايیکهبعدازنیمهشب
باز بودند ،که خود مش��کالت دیگ��ری به همراه
داشت.
بد نیس��ت بهعنوان نمونه بگویم در آن ایام در
ورودی محله معروف به "ش��هر ن��و" تهران یک
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"£اطالعات" و افزایش آن ،دش��من ش��ماره
یک تش��کیالت مخفی اس��ت .اصل مس��لم در
تشکیالتمخفیپايیننگاهداشتنسطحاطالعات
امنیتی افراد است .افرادی که در چنان تشکیالتی
تربی��ت ش��ده و بهاصط�لاح بزرگ میش��وند،
فرامیگیرند که کنجکاوی نکرده و بر اطالعات

خویش نیفزایند .چنان فض��ای تربیتی که در آغاز
صرفاً معطوف به مس��ائل امنیتی اس��ت در عمل و
طی روندی باعث از بینبردن روحیه پرسش��گری
نیز میشود .بهدنبال شروع خانهگردیهای شبانه
تمامیت س��ازمان درص��دد مقابل��ه و چارهجويی
برآمد .راهحله��ای فوری ،کوتاهم��دت و دراز
مدت در نظر گرفته شد .بسته به موقعیت و اهمیت
فرد در تش��کیالت ،امکانات گوناگ��ون برای او
فراهم میشد .مجموعه راهحلهايی که درآن ایام
بهکارگرفتهشدازاینقراربود:
1ـ مس��افرتهای ش��بانه رفت و برگش��تی با
اتوبوس به ش��هرها و مناطق همج��وار تهران مانند
قزوین ،کرج و یا ورامین و قم .بهطوریکه فرد در

سینما بود که سانسهای نمایش فیلم آن تا چهار تا
پنج صبح طول میکش��ید .این سینما بهطور عمده
در ش��بهای زمس��تان که بیچ��ارگان و معتادان
محله جايی برای ش��ب را به روزکردن نداش��تند،
پاتوق آنان بود .افزون بر آن روس��تايیانی که برای
کارگری به شهر آمده و یا سربازانی که مرخصی
ش��بانه داش��تند و بضاعت رفتن به مس��افرخانه را
نداشتند ،مش��تریان دائمی این سینما بودند .با یک
بلی��ت دو کار میکردن��د؛ هم چند س��انس فیلم
فارس��ی تماش��ا میکردند و هم ش��ب را به صبح
ميرساندند.
من در دوران کارگ��ری و جامعهگردی ،این
سینما را شناخته بودم .موضوع را به مجید گفتم .او
بعد از مکث و خندهای کوتاه ـ که عادت زیبای او
بود ـ موافقت کرد به دیگران هم خبر دهد .چندی
نگذشت که ش��ماری از برادران آشنا و یا ناآشنای
تشکیالتی را هم آنجا دیدم .تقاضا برای شب را به
صبح رساندن در این س��ینما چنان بود که بسیاری
از صندلیهای س��ینما برداشته ش��ده و بهجای آن
صندلیهای تاش��و ارج گذاشته ش��ده بود تا بلیت
بیشتری فروخته شود .در میان راهروها نیز صندلی
بود .از همه بدتر صدای بس��یار بلند بلندگوها بود
تا افراد نتوانند بهس��ادگی چ��رتزده و از صندلی
سرنگونشوند.
من شخصاً چند نوبت به این سینما رفتم و وقتي
ساعت  4و  5صبح که هوا روشن ش��ده بود بیرون
میآمدم چش��مهایم جايی را نمیدی��د ،تمام تنم
چنانکه گويی مشت خوردهام کوفته بود و سرم از
درد میترکید .چندین ساعت مسلح ،بیدار نشسته
و مراقب بودم ،اما چ��ارهاي نبود و ت��ا تهیه امکان
مناسبچندشبیرااینگونهگذراندم.
4ـازسینماکهبیرونمیآمدیبایدچندساعتی
پرسه ميزدی تا ساعت حدود هشت صبح بشود و
بتوانی به خانه تیمی روی.در آن ساعت پرسهزدن
در خیابانه��ای خلوت ،بس��یار خطرن��اک بود.
غذافروش��یها (مانند حلیم و کلهپاچ��ه) هنوز باز
نکرده بودند ،پس تنها راهحل حمامهای عمومی
بود.
یادم هس��ت در یکی از همان ش��بها پس از
چند نوبت دیدن فیلم فارس��ی ب��ا بازیگری ناصر
ملکمطیعی و فروزان که صدایش��ان مانند پتک
بر س��رم فرود میآمد ،به حمامی در حوالی میدان
گمرک رفتم .عمومی که نمیش��د ،پس به حمام
نمره رفتم تا یکی دو س��اعتی هم در آنجا بگذرد و
س��پس به خانه تیمیای که در خیابان ترقی پشت
بیمارستان بوعلی داش��تیم ،بروم .هنوز ربع ساعتی
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نگذشته بود که ضربات محکم دست به در نازک
و حلبی حمام که من از پشت بس��ته بودم زده شد.
نه میتوانس��تم تمامی لباسهایم را بپوش��م چون
غیرطبیعی مینم��ود و نه میتوانس��تم بدون لباس
در را بازکنم و درصورت امکان درگیر ش��وم .به
هر ترتیبی بود سرانجام با دست چپ و درحالیکه
بخشی از باالتنهام دیده میشد به حالت اعتراضی
در را نیمه باز کردم ،درحالیکه با دس��ت راس��تم
سالح را پش��ت در گرفته و آماده ش��لیک بودم.
کس��ی با صدای تحکمآمیز میگف��ت" :در را باز
کن!در رابازکن!"
در که نیمهباز ش��د افس��ری با لباس شهربانی
دیدم .در فاصلهای کمتر از صدمثانیه باید تصمیم
ميگرفتم ش��لیک کن��م یا نه .در جس��توجوی
استفاده از لحظه مناسب برای درگیری با کلماتی
که نشان دهد فردی معمولی هستم اعتراض کردم.
افسر سرش را کنار کشید و یکنفر را که دستگیر
شده بود و قیافه معتادان را داش��ت جلو فرستاد .او
صورتمرانگاهکردوگفت:نه!
اکنون كه پ��س از این همهس��ال آن لحظه را
بهیاد میآورم ،نمیتوانم دلیل روشنی جز درکی
غریزی برای صبر اندك خودم داشته باشم .کافی
بودکمیدستپاچهشدهوشلیکمیکردم.
پ��س از آنکه فرد معت��اد چنین گفت افس��ر
مربوطه ببخش��یدی گفت و من هم در را بس��ته و
بهس��رعت باقیمانده لباس هایم را پوشیدم .پشت
در منتظر ایستادم تا از رفع شدن خطر مطمئن شوم
ونیز مطمئن ش��وم که اش��تباه نکرده و بهاصطالح
رودست نخوردهام.
لحظات با کندی بسیار میگذشت .سرانجام
پس از قطعشدن س��روصداها که ناشی از مراجع ه
آنها به نمرههای دیگر بود ،بهس��رعت بیرون آمده
و پ��ول را پرداخت ک��رده و از منطقه دور ش��دم.
همانروز در جلس��ه مش��ترکی با صمدیه لباف و
شریفواقفی موضوع را گفتم و قرار شد از طریق
مجید به س��ایر افراد س��ازمان تذکر داده شود که
دیگر به آن س��ینما و حمام اطراف آن نروند .چند
روز بعد روزنامهها در صفحه حوادث از درگیری
مسلحانهمیانمأمورانضدموادمخدرباقاچاقچیان
موادمخدردرحمامیدرهمانحوالی خبردادند.
5ـ امکان دیگر ،استفاده از کارگاههای شبکار
بود .پس ماجرای باال قرار شد من و صمدیه لباف،
ش��بها در یک مکان بهس��ر بریم .چندین ش��ب
همراه مرتضی صمدیه لباف به کارگاه کش��بافی
که صاحب آن هوادار س��ازمان بود ،واقع در س��ه
راه بوذرجمهری و چند نوبت هم س��ه راه سیروس

حاشیه امن تأمین شده
توسط تشکیالت ،فقدان
چهره سابقهدار قدیمی،
انباشت محفوظات بویژه در
دوران زندان و بخصوص
فرار از زندان ،بستر بسیار
مناسبی برای تحقق رؤیاهای
جاهطلبانه و سلطهطلبانه
فردی شد که کمی بعد خود
را "پرچمدار" و "کاشف بزرگ
تمامی حقیقت" دانست.
پرچمداری که نه کاشف بود و
نه فروتن
رفتیم و بهصورت کارگر شبکار مشغول کشبافی
شدیم.بهاینترتیبشبهارابهصبحمیرساندیم.
6ـ طرح ابتکاری گروه ما گرفت��ن مغازه بود.
بهسرعت دست بهکار ش��دیم و در منطقه افسریه
که آن زمان خارج از محدوده بود مغازهای خالی
پیدا ک��رده و با خرید مقادیری خن��ذر پنذر در آن
محله فقیرنش��ین مغازهای باز کردیم .پيش از این
نیز تجربه مغازه رادیوس��ازی در خیابان بیس��یم
نجفآباد را داشتیم که در آن همین دستگاههای
شنودرامیساختیم.
در محله ش��ایع کردیم ک��ه کار دورهگردی
میکنی��م و عصرها مغ��ازهداری ،به ای��ن ترتیب
روزها ب��ه کاره��ای تش��کیالتی میپرداختیم و
شبها با عادیسازی به داخل مغازه که کمی هم
ازمناطقمسکونیدوربودمیرفتیم.کرکرهآهنی
مغازهپايینکشیدهمیشدوماهمراهبادستگاههای

شنوددرداخلمغازهبهسرمیبردیم.
اکنون پس از ای��ن همه س��ال دوری از وطن
نمیدانم کرکرههای مغازهها چگون ه هس��تند ،اما
آن دوران کرکرههای فلزی بودکه از باال به پايین
کشیده میشدند و در دو س��وی کرکره قفلهای
زبانهای وجود داش��ت ک��ه قس��متی از زبانهها از
طرفین به دیوار جانبی فرومیرفت و س��پس روی
آن قفل زده میش��د .بهگمانم در بازارهای ایران
هنوزچنینکرکرههايیوجودداشتهباشد.
ابتکار ما این بود که زبانههاي��ی را که به دیوار
فرومیرفت بهنحوی کوتاه میکردیم و پوششی
نیز برای آن درست کرده بودیم که از بیرون به نظر
برس��د که زبانهها داخل دیوارها فرو رفته اس��ت و
قفلی هم رویش میزدیم .هرک��س از بیرون نگاه
میکرد در ن��گاه اول کرکره مغ��ازه پايین و روی
آن قفل زده ش��ده بود ،درحالیک��ه قفل اصلی از
درون مغازه بود .این کار را ش��ب ،آخر وقت پس
از خلوتشدن محله انجام میدادیم .به این ترتیب
مغازهپایگاهبسیارامنیشدهبود،ضمنآنکهمانند
همه خانههای تیمی و پایگاهی ،به نوبت ،یکنفر
بیدار و به کمک دستگاههای صامت به گوش بود
وبقیهاستراحتمیکردند.بهاینترتیبماپناهگاه
مطمئن ش��بانهای برای خود درس��ت کردیم)12(.
شبها به این ترتیب سپری میشد و روزها ،پس از
کنترل منطقه وارد خانههای تیمی میشدیم و البته
در مجموع فرصت برای خوابیدن یا بسیار کم ،و یا
اص ً
النبود.
7ـ از دیگ��ر ابت��کارات و روشه��ای مقابله
با خانهگ��ردی ش��بانه و حکومت نظام��ی ،ایجاد
جاسازیهای بزرگ در خانههای هواداران بسیار
نزدیک بود .ب��ه اینها "جاس��ازی آدم" میگفتیم
.پی��ش از ماج��رای خانهگردیه��ای ش��بانه ،در

این موضوع نیز که دو س��ازمان اصلی مبارزه
مسلحانهچگونهوباچهشدتیتحتتأثیرتاکتیک
جدید س��اواک قرار گرفت��ه و تا ای��ن درجه فلج
میشوند خود بسیار قابلتوجه است و بهنوبه خود
گواه روش��نی بر عدمتثبیت سازمانهای مسلح در
ش��هرها و ناکارآمدی مبارزه مسلحانه بخصوص
نوعچریکشهریآناست.

این موضوع نیز که دو سازمان
اصلی مبارزه مسلحانه چگونه
و با چه شدتی تحتتأثیر
تاکتیک جدید ساواک
قرار گرفته و تا این درجه
فلج میشوند خود بسیار
قابلتوجه است و بهنوبه خود
گواه روشنی بر عدمتثبیت
سازمانهای مسلح در شهرها
و ناکارآمدی مبارزه مسلحانه
بخصوص نوع چریک شهری
آن است
شرايط زیستی و امنیتی ما و سایر افراد سازمان
در زمان انتش��ار مقاله "پرچم" اينگون��ه بود و ما
گرفتاردولبهتیغاستبدادشدیم.
از سويی باید از دامهای گسترده شبان ه و روزانه
ساواکبرهیموازسویدیگرمانعتاراجومصادره
س��ازمانی که با خون دل و خ��ون عزیزترین یاران
پروراندهشدهبود،شویم.غافلازآنکه"پرچمدار"
سرشار از "کینه مقدس طبقاتی" خنجرش را چنان
برایمان تیز کرده که س��ختیها و ماجراهای ناشی
از خانهگردیهای شبانه س��اواک و حتی شکنجه
بعدی در مقابل آن ،آبخوش و شربت گوارا بود.
ایشان در محیط بسیار امن حاصل از کار و کوشش
و تالش امثال ما و سایر مجاهدین معتقد ،آسوده از
خانهگردیشبانهمشغولطرحپرسشهاو"افراشتن
پرچممبارزهایدئولوژیک"بود.

بگويید.

£پیش از این گفتم که در سازمان بهطور منظم
دو نشریه داخلی منتشر میشد" :نشریه امنیتی" که
توسط ما تهیه و تنظیم میش��د و هر دو هفته یکبار
و بعضی اوق��ات در فواصل کمتر توزیع میش��د
و دیگری نش��ریه ماهانه داخلی  .نش��ریه ماهانه در
شاخه شهرام تنظیم میش��د ،ولی شماری مطالب
آن توسط دیگر ش��اخهها و ازجمله شاخه ما تهیه
میش��د ،به این ترتیب که ما مطالب تایپ شده را
برایآنهامیفرستادیم.
ب��ه ي��اد دارم دری��ک بعدازظهر پايی��زی در
آذرماه  1353بود ،پس از گذراندن ش��بی سخت
در بی��رون ،مجید ش��ریفواقفی (اکبر) ،مرتضی
صمدیه لب��اف (حس��ین) و من (کری��م) در خانه
اصلی ش��اخه خودمان واقع در یکی از انش��عابات
خیابان ترقی (پش��ت بیمارس��تان بوعل��ی) جمع
ش��ده بودیم .ش��ریف ،حالت��ی ت��بدار و نگران
داش��ت .در خانه ،از جیب خود ج��زوه کوچک
س��فید رنگ��ی را ک��ه نش��ریه داخل��ی س��ازمان
ب��ود ،بی��رون آورد و ب��رای خوان��دن به م��ا داد.
طبق معمول با حرص و ولع ش��روع به خواندن آن
کردیم .در نش��ریه ،مقاله مفصلی بود بهنام «پرچم

مب��ارزه ایدئولوژیک را برافراش��تهتر س��ازیم».

نویس��نده مقاله که در ادبیات بعدی سازمان بهنام
مقاله «پرچم» ش��ناخته میشود کس��ی نیست جز
محمدتقی ش��هرام .مقاله «ظاهراً» گزارشی بود از
جریان برخورد و اصالح ی��ک گرایش انحرافی،
ولی در واقع تمام دعوا بر س��ر لحاف مال بود  .مقاله
پرچم پس از اعالن پایان موفقیتآمیز مبارزه علیه
یک گرایش ،خبر از ش��روع مبارزهای جدید در
درونسازمانمیدهد.
¡اگ�ر ام�كان دارد در گفتوگ�وي بعدي به

بررس�ی دقیقت�ر "مقال�ه پرچم" ،س�اختار نوش�ته،
اهداف علنی و پنهان آن و مقابله ش�ما ب�ا آن و ...را

بپردازيد.

پینوشت:
1ـ درضمیمه ش��ماره دو "بیانیه اعالم مواضع  "...به قلم

محمدتقی ش��هرام ،صفح��ه  92چنین آمده اس��ت« :اکنون
مبارزه مس��لحانه در میهن ما گام اول ازحلقه مارپیچی عظیم

و طوالنی خود را طی کرده است .سازمانهای مسلح پیشتاز
توانستهاند قوانین بقای رش��د یابنده خویش را کشف کنند و

بهطور عمومی و در یک مرحله موجودیت خویش را تثبیت
سازند ...» ....در همین صفحه در بیان چشمانداز آینده سازمان
چنین آمده است ...« :مسائل نوینی هستند که تجربه ما در آن

دي و بهمن 1388

س��طوحی از س��ازمان بحثی مطرح بود که در پی
گسترش و رش��د عملیات در ش��هر ،رژیم ممکن
اس��ت به حکومت نظامی اعالم نش��ده در ش��هر
مبادرت کند .یکی از طرحهای مقابله برای حفظ
بدنه اصل��ی س��ازمان و رهبری جنب��ش در چنان
شرايط مفروض "جاسازی آدم" بود .خانه گردی
های شبانه باعث شد تا این امکان که پیش از آن در
موردش صحبت شده بود مورد استفاده قرار گیرد.
به این صورت که در خانههای هواداران و اعضای
علنیکهکلخانوادهدرارتباطباتشکیالتبودند،
قسمتهای مناسبی از خانه تیغهکشی میشد و در
پشت آن بسته به امکانات ،جا برای زیستن یک یا
چند نفر تعبیه میشد .البته چنین امكاني بهسادگی
قابل تهیه نبود ،چون افزون بر مناس��ببودن محل،
فرد صاحبخانه نیز باید در ارتباط تنگاتنگ بوده و
حداقلروابطبیرونیراداشتهباشد.
به ياد دارم یکی از این "جاسازیهای آدم" در
خانه حاجمهدی غیوران و همس��رش خانم طاهره
س��جادی درس��ت ش��د که پناهگاه اصلی بهرام
آرام بود .افزونبر مش��کالت یافتن چنین امکانی،
درستکردن چنین جاس��ازی مشکالت خاص
خود را داشت .تا آنجا که میدانم برای مورد فوق
محسن سیاهکاله از اعضای علنی آن موقع سازمان
را چندینبار چش��م بس��ته به خانه مهدی غیوران
بردند تا او که در این کار مهارت داشت ،جا سازی
مذکوررادرستکند.
8ـ از دیگ��ر امکانات ک��ه باز ب��ه کادرهای
مرک��زی اختص��اص داش��ت ،بهس��ربردن در
حجرهه��ای ب��ازار متعل��ق ب��ه ه��واداران بود،
بدینترتیب که در س��اعات آخر باز بودن مغازه
و یا حجره به صورت مش��تری وارد میش��دند و
هوادار بازاری در را میبس��ت .راستههای بازار،
ش��بها از امنیت و حفاظ��ت برخ��وردار بود و
خانهگردی ش��بانه عم ً
ال در آن امکانپذیر نبود.
تقی ش��هرام مدتی دریکی از این حجرهها بهسر
برد و به ظن قوی ،ج��زوات و مقال��ه پرچم را در
همانجا نوش��ت .بنا به روایتی،کس��یکه پس از
انقالب شهرام را در خیابانهای تهران ،شناسايی
و باعث دستگیری او ش��د یکی از اهداکنندگان
چنان امکانی به وی بوده است.
این هم��ه را ب��ا جزئی��ات بدان جه��ت گفتم
تا ش��رايط آن روز ما دانس��ته ش��ود و دانسته شود
که خانهگردی ش��بانه س��اواک چگون��ه تمامي
رواب��ط درونی ما و ت��ا میزانی که م��ن اطالع دارم
چریکهایفدايیراتحتتأثیرقرارداد.
چنی��ن وضعیت��ی اگر به ی��ک ،دو و ی��ا چند

ش��ب محدود میش��د ،کام ً
ال قابل تحمل بود ،اما
اجرای هرش��ب چنان برنامههايی بخصوص برای
کس��انیکه امکانات ندارند ،بس��یار طاقتفرسا و
فرس��ودهکننده بود ،ضمن آنکه در چنین اوضاع
و احوالی باید بر اطالعات تو نس��بت به سایرین و
سایریننسبتبهتوافزودهنشود.
با تمام این س��ختیها ت��ا آنجا ک��ه در خاطرم
هس��ت در ای��ن ماج��را کس��ی از افراد س��ازمان
مجاهدینویاازچریکهایفدائیدستگیرنشد.

¡از انتشار مقاله پرچم در نشریه داخلی سازمان
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حتی از قدم اول خود نیز تج��اوز نمیکند .همینطور این راه

ش��هرام) "در حال همکاری همهجانبه با س��اواک در شکار

انساندیگریخالینباشدفکریبهذهنمرسید،بالفاصلهگفتم

باالتر از مشکالت آغاز مبارزه مسلحانه و تثبیت مقدماتی آن

در نسخههای بعدی عنوان "ببرس��ازمان" برای افراخته

قطع ش��د .گفتم انبار و مغازهای داریم در منطقه افسریه .نشاني

مشکالت بس س��ترگی دارد که به مراتب و به درجات بسیار

تاکنون،بیشتراست»....

2ـ در فاصله اردیبهشت تا مرداد  1354که من و مرتضی

صمدیهلباف در بهداری زندان کمیته مش��ترک با هم بودیم
یکی از همان دستگاهها را بهجای رادیوی معمولی در اختیار
ما گذاشتند .وحید افراخته هنوز دس��تگیر نشده و ساواک از

مواضع و عملکرد ما بهدرستی اطالع نداشت .ما نیز برنامهای
بس��یار ظریف و دقیق برای فریب ساواک و فرار داشتیم که با

دستگیریافراختهوهمکاریهمهجانبهاوباساواکهمهچیز
لو رفت .از همان شب اول دستگیری افراخته ،ابتدا صمدیه و

بعد هم من به زیر شکنجه رفتیم.

3ـ مجی��د میگفت که مس��ئله ش��هرام بی��ش از آنکه

تکرار نشد ،ولی افتخار خائن شماره 2و  3بودن ،برای ما ماند

دقیقخواستند.گفتمنمیدانمولیمیتوانمشماراآنجاببرم.

اندیش��ه و پیکار" منتشر شد ،این قس��مت هم با یک توضیح

مجروح سوار ماشین کردند.با چند ماشین و حدود ده ـ دوازده

7ـ پرونده بازجويیهای وحید افراخت��ه به نقل از کتاب

مراحل اداری و س��ازماندهی تیمه��ا ،از کمیته مش��ترک تا

 ،554ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،زمستان

دوساعت وقت گذشت .من هم خوشحال بودم و هم نگران.

ی که س��ا ل پس از انقالب توسط "گروه
تا در نسخهای اینترنت 
بسیار کوتاه حذف شد.

"س��ازمان مجاهدین خلق پیدايی تا فرجام" جلد اول ،صفحه
[ 1384وابس��ته به ارگانهای امنیت��ی و اطالعاتی جمهوری
اسالمی،قریببهیقین،وزارتاطالعات]

8ـ عب��داهلل زرینکف��ش؛ م��ا ب��ا يكديگر همش��هری،

همکالس و همجلس��های س��ابق در جلس��ات مذهبی شیراز

مرتضی را به س��لول فرس��تادند و م��ن را با پاها و جس��م

نفر مأمور همراه با خود منوچهری به راه افتادیم .با احتس��اب
دو راهی افس��ریه که مغازه در آن منطقه قرار داش��ت بیش از

خوش��حال بودم ،چون این همه مأمور را س��رکار گذاشته و

چند ساعتی بدون شکنجه من و مرتضی میگذشت و نگران
پيامدهايآنبودم،نگرانبعدازبازدیدازمحل.

بههرحال ،پس از طی مسافت و پس از احتیاطکاريهاي

ایدئولوژیک و اعتقادی باش��د ،س��لطهطلبی و رهبریطلبی

بودیم.درسالهایتقسیمشاخهایسازمان،هموارهمراهتقی

طی مدتی كه ما ان��واع مختلف دس��تگاهها را میس��اختیم

نخستین کساني بود که تغییر ایدئولوژی داد و بازوی سیاسی
تقی ش��هرام بود .از وضعیت کنونی او کام� ً
لا بیخبرم .امید

میگفت صاحب مغازه شهرس��تان رفته واجازه ندارید قفل

اگر ایشان زنده هستند و یا دوس��تان و خوانندگان از وضعیت

ن آش��نايی دادم .او با تهدید منوچهری و
نشناخت تا اینکه م 

اس��ت .برای تأيید این نظ��ر ،او در گفتوگويی به من گفت

نمونهای از آنها را به گروههايي که در حد و اندازه اس��تفاده

ش��هرام و در مرکزیت شاخه سیاسی قرار داش��ت .او در زمره

از آن بودند مستقیماً میدادیم و به گروههای مبارز کوچکتر

که زنده باشد و امید بیش��تر آن که از گذشتهها آموخته باشد.

(تقي شهرام) پس از سلطه کامل بر س��ازمان از دادن آخرین

او خبرداش��ته باشند خوش��حال میش��وم تا به من خبر دهند.

هم از طریق نشریه امنیتی خبررسانی میکردیم ،اما پرچمدار
نوع دستگاههای ساخته شده به چریکهای فدايی خلق با این
توجیه که آنه��ا در نگهداری از آن به ان��دازه خودمان جدی

نیستند ،خودداری کرده است.
4ـ ما (شریفواقفی ،مرتضی صمدیه لباف و من) و ک ً
ال
مجاهدین پایدار بر س��رآرمان اولیه ،در دوران ش��کنجههای
وحش��یانه س��اواک و در دورانی که همه هس��تی سیاس��ی،

تش��کیالتی ،مبارزات��ی و عقیدتیم��ان ب��ه بیرحمانهترین
صورت سرکوب ش��ده بود به گواه تمامی اس��ناد و مدارک

خوشبختانهموجود،نهتنهاانتقامگیریشخصینکردیم،بلكه
بر سر حفظ اسرار آنها از پوست و گوشت و هستی خویش نیز

مایه گذاش��تیم .در این مورد هنگام بررسی ماجراهای پس از

دستگیریوحیدافراختهبیشترتوضیحخواهمداد.

همینطور نسبت به مرجع مورد اشاره "گفتوگوها با عبداهلل
زرینکفش"اگراطالعبیشتریارسالکنندممنونمیشوم.

9ـ „س��ازمان مجاهدین خلق؛ پیدايی ت��ا فرجام“ ،جلد

اول ،ص  ،555به نقل از مدرکی بهنام „ گفتوگوها :عبداهلل

زرینکفش. “.

10ـسایتاینترنتی،انتشاراتاندیشهوپیکار.

11ـرضارضايیپاسخچنینتوصیهایراپسازشهادتش

آنها که مبادا تله انفجاری در مغازه باش��د ،منوچهری دستور

داد قفلها را شکسته و وارد مغازه ش��وند .پسر صاحبخانه که
طی همان مدت با وی دوست ش��ده بودیم ممانعت میکرد و
را بش��کنید ....او را باالی سر من در ماش��ین آوردند ،ابتدا مرا

آشنايی من ساکت شد ،ولی صفا و صمیمیت او و آن مردم که
دور ماش��ین را احاطه کرده بودند برای من قوت قلب شد ،اما

خوشحالکنندهترچهرهمنوچهریوتیمهایعملیاتیبودکه
به امید کشف انبارهای اسلحه مورد اعتراف وحید افراخته ،با

کاسه و بش��قاب مالمین و س��طلهای پالس��تیکی و جارو و

وسايلخانگیوجورابوزیرپیراهنروبهروشدهبودند.

در آن لحظه اگر به منوچهری شکنجهگر ،کارد میزدید

خونش درنمیآمد .م��دام راه میرفت و فحشهای رکیک

و در زمان انتش��ار ج��زوات س��بز در درون س��ازمان و بعدها

میدادوضمندستوربهتیمهایعملیاتیکههمهجارابگردید

تقیشهرامدریافتکرد،ازجمله اینگونه":بدترینضعفها

وانباراسلحه؟مگرنرسیم بهکمیته!

صریحتردربیانیهتغییرمواضعایدئولوژیک،باحمالتشدید
درکادررهبریسازمانازشهادتاحمدتاشهادترضا".

و جاسازیها را پیدا کنید ،میغرید و میگفت این بود پایگاه
تا همهجا را بازرسی کنند چند ساعت دیگر هم گذشت

5ـ فرهاد صفا :او س��ه س��ال محکومیت گرفت و پس از
آزادی از زندان مجددا ً به مبارزه پیوست  .ماجرای درگیری

12ـ در مورد مغازه افسریه ،بد نیست گریزی به جلو بزنم:

و شب دیر وقت بود که به کمیته رس��یدیم .انتظار رفتن به اتاق

و ش��هادت مجید ش��ریف و دس��تگیری مرتضی صمدیه و

هملقمهچربونرمیمانندوحیدداشتندکهبلبلزبانیمیکرد

خونین 54خواهد آمد.

مغازه دوباره ب��ه درد خورد .اینبار پس از دس��تگیری وحید

او با تقی ش��هرام و ش��هادتش در ش��رح وقایع پس از تصفیه

ماهها بعد (مرداد  )54و درپی تصفیههای خونین تش��کیالتی
من که در فرار از دس��ت نارفیقان بهدام س��اواک افتادم ،این

6ـ وحید (رحمان) افراخته پ��س از تغییر ایدئولوژی ،در

افراخته و همکاری همهجانبهاش با س��اواک ،من و مرتضی

واقفی ،نقش اصلی داشت .در نس��خه اولیه بیانیه تغییر مواضع

مخفیکردن اس��لحه را میخواس��تند .منوچهری (منوچهر

عملیات مس��لحانه متعدد و ازجمله قتل و س��وزاندن شریف
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انقالبیونبودیم".

باش��د میگویم .میگویم ....همه خوشحال شدند و شکنجه

که پس از دس��تگیری او وخاموشی منتشر ش��د ،از او باعنوان

"ببر س��ازمان" که قهرمانانه مقاومت میکند ،نام برده ش��د و

در مقابل من و صمدیهلباف که پیش از این خائنین ش��ماره 3
و  2نامگذاری ش��ده بودیم باوجود بیانیه نویس (محمد تقی

را به زیر ش��کنجه بردند و از ما خانههای پایگاهی و انبارهای

وظیفهخواه) همراه با آرش (فریدون توانگری) مرتضی و مرا
میزدند و نشاني انبارهای اسلحه و خانه های پایگاهی را که
وحید افراخته گفته بود ما اطالع داریم ،میخواستند.

پس از چندین س��اعت نوازش که نه جای ش��ما و نه هیچ

حسینی (شکنجهگاه) را داش��تم ،ولی دیگر هم دیر شده بود و
ومیخواستندازطریقاوهرچهبیشتردستگیرکنند.اینبودکه
بافحشوچندسیلیولگد،مرابهسلولانفرادیفرستادند.
به این ترتیب ،چهارماه پس از دستگیری ،تقریباًیکروز
تمام بیرون از زندان بودم و یکبار دیگر هم ش��هر و هم مردم

را دیدم .لذت ای��ن "ی��کروز" را تنها کس��انیکه به زندان

افتادهان��د ،میدانن��د ،ضمن آنک��ه یکروز تم��ام چندین
مأمور رژیم ازجمله منوچهری جالد را سر کار گذاشته و مانع

شکنجهخود،مرتضیصمدیهوشایدافراددیگريشدمواین

بهنوبهخودباعثخوشحالیفراوانبود.

