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ك زندگييخاطرات

و سه شمسـي بـه دنيـا و بيست و سيصد و پنج سال پيش يعني در تاريخ دوم شهريورماه يكهزار حدود پنجاه

و پاي. آمدم و نجابت و پاكدل، به طوري كه در پاكي و بسيار متدين و مادرم شيرازي بود بندي بـه خـانواده

و كسب اشـتغال داشـتند مادرييهخانواد. نيكوكاري در تمام فاميل زبانزد بود و عمـوي. ام به تجارت پـدر

و تـا هنگـام  و پس از فوت زودهنگام پدرِ مادرم، سرپرستي او به عمويش محول گرديد مادرم شريك بودند

سالگي چنانكـه رسـم آن روزگـاران بـود كـه او در سن هجده. كرد ازدواج با پدرم نزد عمويش زندگي مي

.آيد به ازدواج پدرم درمي كردند دختران زود شوهر مي

و نسب عشايري بود هرچند كه در شيراز بزرگ شده بود آنهـا از ايـليهخانواد. پدرم داراي اصل

و عبارت باصري بودند كه يكي از پنج ايلي است كه رويهم ايالت خمسه را به وجود مي از آورند باصري،: اند

و عرب ك. اينانلو، بهارلو، نفر و تاريخي يك ايـل كـامالً ايرانـي پدرم معتقد بود ه ايل باصري از نظر نژادي

و زبان دوم آن تركي است. است بعدها همين نظر را از محمد خان ضرغامي يكي. زيرا زبان اصلي آن فارسي

و اين ايـل محمد. از خوانين ايل باصري نيز شنيدم خان هم معتقد بود كه فارسي زبان اصلي ايل باصري است

و قشالق داراي نژاد  و زبان تركي را از مجاورت با ايل قشقايي فراگرفته است زيرا ييالق و نسب ايراني است

و گرمسير خوانده مي و خيلي از اهالي فارس سرحد هم اين دو ايل كه به زبان خود باصريها شود در مجاورت

.و مسير بين آنها نيز در كنار يكديگر است

و بين خودشان مشهور بود كه يـك باصـري. تاحدي ماجراجو بودندافراد ايل باصري افرادي شجاع

و درگيريهاي فراوان رخ داده بـود. معادل دو قشقايي است و قشقاييها به داليلي نزاع البته چون بين باصريها

و بـه طـور كلـي ايـالت. گرفت اين اظهار نظر شايد از خصومتهاي ايلي هم سرچشمه مي به هرحال اين ايل

و گاهي نيز دشمني داشتند خمسه با ايل سواي داليل اقتصادي كه حتماً وجـود داشـته اسـت. قشقايي رقابت

و ايل قشقايي است و بـه. يكي از مهمترين داليل اين دشمنيها، وابستگيهاي سياسي ايالت خمسه در گذشـته

و عشاير را  و قدرتهاي خارجي سعي داشتند كه ايالت به خود جلب خصوص در چند قرن اخير، حكام داخلي

و تحرك خود، نيروي نظـامي قابـل مالحظـه.و وابسته كنند اي بـه حسـاب زيرا ايالت به دليل نوع زندگي

و اين موضوع در قسمت عمد مي مييهآمدند در. كردند صادق بود سرزمين ايران كه عشاير در آنها زندگي
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م و قاجاريه(آمدنديواقع بسياري از حكومتها يا مستقيماً توسط اين عشاير به وجود از) مثل زنديه و يا عشاير

مي پايه .شدند هاي اصلي قدرت حكومتها محسوب

و خيانت ابراهيم خان كالنتر به لطفعلي خان زند، قاجاريـه بـه در فارس پس از انقراض دولت زنديه

از پاس اين خوش و فرمانروايي فارس را به ابـراهيم خـان واگـذار كـرد كـه پـس در خدمتي، حكومت او

و به نام قوام مشهور بودند خانواده و. اش موروثي شد قوامهاي فارس از نظر سياسي وابسته به انگلـيس بودنـد

مي سياستهاي آنها را اجرا مي و براي حفظ قدرت از ايالت خمسه سود در مقابل قشقاييها چون. جستند كردند

و رئيس آنها خود قدرتي به حساب مي و گـاهي بـه رقيب قـوام محسـوب مـي آمد ايل بزرگي بودند شـدند

و بيشتر در محـدود سياستهاي ضدانگليسي نيز متمايل مي يهشدند هرچند كه ازنظر سياسي چندان فعال نبودند

در هر صورت يكي از داليل اختالف ايالت خمسه با ايل قشقايي همين رقابـت. كردند ايلي خودشان فكر مي

و سران ايل قشقاي .ي بودسياسي بين قوام

افـراد ايـل قشـقايييهدر اينجا الزم است به اين نكته اشاره كنم كه نبايد تصـور شـود كـه همـ

و هم در واقع زندگي عشايري طوري بود كـه. افراد ايل خمسه طرفدار سياست انگليس بودنديهضدانگليسي

مو افراد ايل از رئيس يا رؤساي ايل پيروي بي و در اغلب و چرا داشتند ارد اصـوالً بـه مسـائل سياسـي چون

و رؤساي ايل با افراد مثل رابطيهاز طرفي رابط. هيچگونه آگاهي نداشتند دريهبين خوانين و رعيـت ارباب

مي. روستاها نبود و زندگي ايلي ايجاب كرد كه فرد از ايل تبعيت كند چرا كه حيـات او بـدان وابسـته بـود

ب ميرئيس ايل نيز به افراد خود وابسته استثماري شديدييهگرفت لذا رابط ود زيرا قدرت او از آنها سرچشمه

و افراد ايل موجود نبود و رعيت وجود داشت بين خوانين توليد آنها نيز كه عمدتاً بـريهنحو. كه بين ارباب

و دامداري بنا شده بود اجاز و چوپاني اي. داد استثمار شديد را نمييهاساس شباني ل در بسياري در عوض كل

و هرگاه كه مي مي موارد و ايالت ديگر تجاوز و جوامع به عبارت ديگـر، ايـل. كرد توانست به حقوق افراد

و هرچند رئيس از حقوق ويژه برخوردار است اما با خـانواده يـك كـل مثل خانواده اي بود كه رئيسي دارد

برخوردي فردي نبود مثالً اگر افراد يك ايـل برخورد بين ايالت نيز. دهد داراي منافع مشترك را تشكيل مي

مي شخصي از يك ايل ديگر را مي بردند، آن ايل نيز متقـابالً فـردي از ايـل كشتند يا گوسفندي را به غارت

مي متجاوز را مي و يا گوسفندي از ايل را به غارت مي. برد كشت شـود يـا حال مهم نبود كه چه فردي كشته

از اين نظر براي حكام يا سياستهاي خارجي كافي بود كه رئيس يا رؤساي ايل. رود گوسفند كه به غارت مي

و اين به معني جلب حمايت هم درك اين نكته براي فهم بسياري از وقايع. ايل بوديهرا به خود جلب كنند

.تاريخ قرون اخير ايران الزم است

و تماس بيشت و رشد شهرنشيني در ايران و پس از انقالب مشروطه و شهرنشـينان ر ميان افـراد ايـل

مي رواج تحصيالت آهسته و آهسته آگاهي سياسي به درون افراد ايالت نفوذ كند كه البته اين جريان با زوال
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از بين رفتن تدريجي زندگي ايلي نيز همراه است به طوري كه امروزه ديگر ايل به آن مفهوم گذشته وجـود

.ندارد

ب طبعاً ايل باصري هـم بـه. هتر بگوييم سران اين ايالت متحد قوام بودنددر هر حال ايالت خمسه يا

و علـييهايل باصري ازدو تير. عنوان يكي از ايالت خمسه همين وضع را داشت ميرزايـي تشـكيل ويسـي

مي مي اي به قول محمد خان ضرغامي اين پديده.شد شد كه رياست ايل بين سران اين دو تيره دست به دست

ب اي كه رياست را دارد بعد از مدتي به دليل داشتن امكانات بيشتر، تحرك كمتـري پيـدا ود زيرا تيرهطبيعي

و لذا تير مي مييهكند و پس از مدتي همين سرنوشت در انتظار تير ديگر بر آن غالب .غالب استيهشود

ب علييهاجداد من از تير و اغلب از كالنتران ايل باصري يهبه همين دليـل همـ. ودندميرزايي بودند

مي. كشيدند افراد فاميل پدري من يك لقب خان يا بگ را يدك مي گفت نـام اجـداد مـن آن طور كه پدرم

بيـگ فرزنـد بيگ فرزنـد خسـروبيگ فرزنـد مسـيح خان فرزند لطفعلي پدرم حسينعلي: بدين شرح بوده است

ذي كه پدرم اينها را نوشته است در آخر اضافه روي كاغ. مرادخان قيصربيگ فرزند رضاخان فرزند حاجي علي

».اند باصري بودهيهپنج نفر اخير به نوبت هميشه كالنتران طايف«كرده است كه 

داد اما اجداد من از زمـان خسـروبيگ در عـين هرچند كه ايل باصري به زندگي ايلي خود ادامه مي

:داستان آن از اين قرار است. ين شدندحال كه ارتباطات عشايري خود را حفظ كرده بودند، شهرنش

هر سال مأموري از طرف قـوام بـه نـزد. تا زمان خسروبيگ اجداد ما به زندگي ايلي اشتغال داشتند

و كالنتر موظف بود در مدت چند روز ماليات ايل را جمـع كالنتر ايل مي و بـه نماينـد آمد قـواميهآوري

مي. تحويل دهد و آسايش مأمور قـوام را در ايـن چنـد روز فـراهم كرد معموالً كالنتر سعي كه وسايل رفاه

مي. آورد مي آن طور كه پدرم اي پيش كند مسأله گفت در يكي از سالها كه مأمور قوام به خسروبيگ مراجعه

مي مي و مأمور منجر مي آيد كه به درگيري بين او و در اين ماجرا مأمور قوام جان خود را از دست . دهد شود

ميخسرو و بيگ كه دانست اين كار باعث هجوم قشون قوام خواهد شد به منظور حفظ جان افراد ايـل، خـود

و اطرافيان نزديك مي وابستگان و در واقع ياغي مي. شوند اش متواري دهد كه براي قوام به افراد ايل هم تذكر

و سران ما كه در اين پيغام بفرستند كه ما گناهي در اين ميان نداشته اند از ايـل جـدا درگيري دست داشته ايم

و رفته مي قوام در ابتدا با فرستادن گروهي به تعقيب خسرو. اند شده و افرادش پردازد اما به دليل شجاعت بيگ

و بـيش  و نيز محبوبيتي كه كم و نيز به دليل آشنايي آنها با مناطق مختلف و نفراتش و جسارت خسروبيگ

و شايد درگ آميز او با حكومت بر آن افزوده بود، نفـرات قـوام موفـق بـه يري جسارتدر آن نواحي داشته

بي. شوند دستگيري او نمي مي از طرفي بعضي از افراد دهند كه در درگيري به وجود آمده طرف به قوام اطالع

مي. مأمور قوام مقصر بوده است به فرستد كه از گناه او درمي بنابراين قوام براي خسروبيگ پيغام شرط گذرد

و وارد دستگاه حكومتي قوام شوند و اطرافيانش ديگر به ايل بازنگردند بلكه به شيراز آمده .اينكه او
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يك. زند به اين ترتيب قوام در واقع با يك تير چند نشان مي از يك طرف با بخشيدن خسروبيگ از

مي درگيري خونين جلوگيري مي ي هميشه نسبت به او ايجـاد ايل باصري را برايهتوانست كين كند كه خود

در از طرفي تعدادي از جسورترين افراد ايل را به خدمت خود درمي. كند و باالخره وجـود ايـن افـراد آورد

.كرد دستگاه حكومتي او، وفاداري ايل باصري را نسبت به او تضمين مي

و وارد دسـتگاه و اطرافيانش به اين ترتيب به شـيراز آمـده حكـومتي قـوام به هر حال خسروبيگ

قوام سمت تفنگداري مخصوص خود را كه چيزي شبيه آجودان فرماندهان نظامي بود به خسروبيگ. شوند مي

مي. كند اعطا مي و فتق امور نظامي بـا كسي كه در اين سمت بود مورد اعتماد كامل قوام محسوب و رتق شد

و در هم در مسافرتهاي حكومتي يا جنگي همراه قوام بـوديهاو بود و اطرافيـانش هـم و معمـوالً منـزل او

و در واقع افرادش نيز به عنوان گارد مخصوص قوام محسوب مي .شدند اطراف منزل قوام بود

و اين سمت پس از خسروبيگ به پسرش لطفعلي و هرچند كه با روي كارآمدن رضاشـاه بيگ رسيد

و احضار قوام به تهران، طبع برچيده شدن بساط ملوك توانست وارث چنين سمتي باشـداً پدر من نميالطوايفي

.اما بنابرهمين مالحظات تاريخي، نام فاميل خود را تفنگدار انتخاب كرده بود

و اجدادش در زمـان تفنگـداري قـوام بـرايم و جالبي از خاطرات خود پدرم داستانهاي بسيار جذاب

و من بعداً آنها را تـا آنجـا كـه هاي اين خاطرات ارزش تاريخي تعريف كرده است كه برخي از جنبه دارند

.ام كمك كند نقل خواهم كرد حافظه

و يكي از پسـرعموهايش كـه جد من يعني لطفعلي بيگ در هنگامي كه پدرم نوجوان بود فوت كرد

و رشادت معروف بود به نام شكراهللا او به شجاعت و ضمناً سرپرستي پدرم هم به بيگ به تفنگداري قوام رسيد

شد.شد واگذار .هرچند كه چندان طول نكشيد كه بساط قوام برچيده

هرچند كه در آن زمان هنوز مدرسه به سبك امروز به وجود نيامده بـود امـا پـدرم بـا اسـتفاده از

و به خصوص بـه كتـب  و به مطالعه نيز بسيار عالقه داشت امكانات موجود در حد مقدور تحصيل كرده بود

ش و از همه باالتر به مييهاهنامشعر ورزيد به طوري كه بـدون اغـراق حـدود يـك چهـارم فردوسي عشق

و تشكيل ادارت به سبك جديد، پدرم در جواني وارد خدمت. شاهنامه را حفظ بود با روي كار آمدن رضاشاه

و خود سي و پس از چندي صاحب اولين فرزنـد يعنـي بـرادرم منـوچهر وزارت راه شد سالگي ازدواج كرد

.اما تا شش سال بعد كه من به دنيا آمدم صاحب فرزند ديگري نشدند.گرديدند

و در آن دوران به دليل كمبود امكانات دولت، كارمندان را زياد از محلي به محلي منتقل مي كردنـد

و اندكي بعد جنگ جهاني دوم شروع شد . پدرم نيز چندي پس از تولد برادرم در شيراز، به اصفهان منتقل شد

و كتابخواني عالوه بر شـغل دولتـي، كتابفروشـي معتبـري در اصـفهانيهدليل عالق پدرم به زياد به كتاب

بعداز ظهـر2كه معموالً(تمام اوقات او پس از تعطيل اداره.»كتابفروشي خورشيد«تأسيس كرده بود به نام 

مي) بود پدرم براي تأسيس كتابخانه هاي درواقع يكي از انگيزه.شدو بعد از صرف نهار مصروف كتابفروشي
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كهيهعالوه بر عالق و امور فرهنگي، اين بود كتابفروشـي پـاتوق-گفـت چنانكه خـود مـي-او به كتاب

و  و دانشمند و دانش است؛ بنابراين با تأسيس كتابفروشي، انسان با افراد فاضل و مردم اهل فضل روشنفكران

ا روشنفكر يك شهر آشنا مي و سروكارش با كم كار كتابفروشي باالگرفت بـهكم. ين افراد خواهد بودشود

اما در اين هنگام كه اوج جنگ جهاني نيز بود مسائلي پيش آمد. طوري كه تقريباً شغل اصلي پدرم شده بود

.كه پدرم تصميم گرفت به شيراز برگردد

ميآن هنگام متفقين ايران را اشغال كرده بودند مهمترين مسأله اين بود كه در دانيم ايـن ولي چنانكه

و روسي اشغال از سوي سه شوروي صورت گرفته بـود كـه خـود آنهـا بـا هـميهكشور آمريكا، انگلستان

و مراقب رفتار يكديگر نيز بودند و بعـد. هماهنگي نداشتند هركدام از اين سه كشور به خصـوص انگلسـتان

و پوسترهايي در تبلييهروسي و منتشـر شوروي انتشارات، مجالت و برضـد آلمـان چـاپ غ اهـداف خـود

مي. كردند مي و به خصوص كتابفروشي پدرم آورده شـد تـا تعداد زيادي از اين انتشارات نيز به كتابفروشيها

و. فروخته يا توزيع شود طبيعي بود كه روسها مايل بودند كه انتشارات آنها نيـز مثـل انتشـارات انگليسـيها

و ان و آمريكاييها به دليل مرام كمونيستي شوروي از توزيع انتشارات روسـها آمريكاييها توزيع شود گليسيها

مي ناراضي مي و اين وضعيت براي صاحب كتابفروشي مشكلي به وجود . آورد كه راه حلي هم نداشـت شدند

هم پدرم، هم از انگليسيها بدش مي و اصوالً مثل هميهآمد هم از روسها و بـرعكس.ناشغالگرايهايرانيها از

و عالقه داشت؛ بيشتر به اين دليل تاريخي كه آلمان بـا دشـمنان در ته دل نسبت به آلمان احساس همدردي

و انگليس مي و پوسترها به كتابفروشـي از اين. جنگيد ايران يعني روس اش آورده رو مايل نبود كه انتشارات

پي. شوند اما قدرت مقابله هم نداشت ميبه خصوص گاهي مسائلي كمش كم بـراي او توليـد دردسـر آمد كه

مي. كرد مي و مـردم مثالً اينكه روسها پوسترهايي از استالين را به زور به ديوارهاي كتابفروشي نصب كردند

و يـا چشـمهاي اسـتالين را از پوسـتر هم كه از اشغالگران ناراضي بودند روي اين پوسترها خط مي كشيدند

مأ. آوردند درمي مي شوروي اين صحنهيهموران كنسولگري روسيآنگاه وقتي ديدند به پـدرم اعتـراض ها را

مي مي و او هم در پاسخ مي كردند مي گفت كه من چگونه آينـد توانم مراقب اينهمه آدم كه هر روز به اينجا

ب، روي ايـن حسـا. بدي بوديهخالصه مخمص. باشم ولي در هر حال آنها نسبت به پدرم بدگمان شده بودند

و بهانه ممكن نبـود لـذا بـه. اوتصميم گرفت كه كتابفروشي را تعطيل كند اما تعطيل كتابفروشي بدون عذر

و خانواده و اقوام اش دلتنگ شـده بـود فكر بازگشت به شيراز افتاد، به ويژه كه مادرم نيز خيلي براي شيراز

و خويش نداشتيم و قوم وج. زيرا ما در اصفهان فاميل همبنابراين با و دوسـتانيهود اينكه همكـاران اداري

و با اينكه اين كار به قيمت از دست دادن كار  پدرم سخت بر ماندن او در اصفهان اصرار داشتند او نپذيرفت

و نيز كتابخان مييهاداري و به شيراز بازگشت معتبر او تمام و در اين هنگـام. شد تصميم خود را عملي كرد

.شتممن يكسال بيشتر ندا
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پس از بازگشت به شيراز هرچند كه پدرم كار اداري را از دسـت داد امـا كتابفروشـي ديگـري در

و يا حد بـا كتابفروشـي(اقل يكي از دو كتابفروشـي معتبـر شيراز تأسيس كرد كه در آن زمان معتبرترين

مي)»معرفت« در» خورشيد پارس«نام اين كتابفروشي. آمد شيراز به حساب خـان خيابان لطفعليو محل آن

.بود) طالقاني فعلي(زند، سه راه پهلوي 

اين وضع ادامه داشت تا اينكـه. از نظر مالي وضع پدرم خوب بود طوري كه كار اداري را رها كرد

داستان از اين قرار بود كه در انتهاي كتابخانه يك انبار يـا پسـتوي. سوزي كتابخانه پيش آمد موضوع آتش

مستخدمي هم داشتيم كه هم خريـدهاي. آبدارخانه هم داشتيهكه عالوه بر انبار جنبكوچك وجود داشت 

او خانه را انجام مي و درست كـردن چـاي را گـاهي بـه و نقل و هم در كتابفروشي كارهايي مثل حمل داد

بي. سپردند مي مي احتياطي سماور را درست مستقر نمي گويا يكبار در اثر و سماور واژگون و باعـثشو كند د

مي سوزي گسترده آتش سوزي زيان هنگفتي به كتابفروشي وارد شد به طوري كه پدرم در اين آتش. گردد اي

و مجبور شد كتابفروشي را جهـت  و مقدار قابل توجهي هم بدهكاري روي دستش ماند تقريباً ورشكست شد

.پرداخت بدهيها بفروشد كه خريدار هم آن را تبديل به خرازي كرد

و چـون بـراي اسـتخدام مجـدد او پس از اين واقعه تصميم گرفت دو مرتبه به كار اداري بازگردد

و باالخره مجدداً به اسـتخدام وزارت راهيهكردند با مقامات ادار كارشكني مي راه درگيري شديدي پيدا كرد

و به صورت پيماني مشغول به كار. درآمد و اين وضـعيت تـا اما او را به صورت رسمي استخدام نكردند شد

.سالگي ادامه داشت59هنگام فوت او در سن 

به ويژه كه به دليل وجود كتابفروشي،. ما فرزندانش هم به ارث رسيديهعشق پدرم به كتاب به هم

و هركدام از ما براي خودمان يك كتابخانيهخان در. شخصي داشتيميهما هميشه پر از كتاب بود خالصه ما

و هميشه در خان.ب بزرگ شديمميان كتا ما تعداد زيادييههنوز هم اين عالقه به كتاب همچنان باقي است

از برادر بزرگم داراي كتابخانه. كتاب وجود دارد . جلد كتاب در آن وجود دارد 15000اي است كه بيش

و طبعاً روي فرزندانش هم اثر مي طبيعـت گذاشت عشق بـه از خصوصيات ديگري كه پدرم داشت

شايد انتخاب شغل در وزارت راه هم بيشـتر بـه ايـن. عشايري به طبيعت وابسته بوديهاو به خاطر ريش. بود

و تسلط عجيبـييهبه شكار هم عالق. دليل بود كه كار وزارت راه عمدتاً درخارج از شهر است زيادي داشت

و قوي بـود بسي. به ندرت ممكن بود تيرش خطا كند. هم در تيراندازي داشت دو. ار ورزيده بـا آنكـه روزي

و چاي هم هميشه در كنار دستش بود ولي در كوهپيماييهايي كه بيشـتر بـه منظـور پاكت سيگار مي كشيد

و اين قدرت را تا سالهاي آخر عمرش حفظ كرده بود داد هيچكس به پايش نمي شكار انجام مي گاهي. رسيد

حا با جيپ در دشت به شكار مي و در ميرفت كرد در همان حال تيراندازي لي كه خودش اتومبيل را هدايت

مي هم مي و تيرش به هدف و زير بار هيچكس نمي. خورد كرد و هرچنـد قلبـاً سر بسيار نترسي داشت رفـت



��

و بـه انصافي يا زورگويي يا كوچكترين اهانت واكنش شديد نشان مـي خيلي مهربان بود اما در مقابل بي داد

و با باالتر از خودش اغلب بد بود ابطش با پايينهمين دليل رو .تر از خودش خوب

و تنگدستان حاضر به هر گذشـتي بـود؛ هرچنـد در سـالهاي پـس از آتـش سـوزي در مقابل فقرا

و رويهم. كتابفروشي وضع مالي خودش هم خوب نبود رفته با وجودي كه اعتقادات ديني متوسطي هم داشـت

ول گاهي هم نماز مي البته در آن دوران افراد بسياري چنين.ي از نظر سياسي بيشتر گرايش چپ داشتخواند

و تنگدستي شديد  و وجود فقر و اعتقادات ديني، به دليل نابرابريهاي اجتماعي بودند يعني در عين داشتن دين

ـ يكي از داليل رشـد سـريع. كردند بسياري از مردم در جامعه، راه حل را در مكاتب چپ جستجو مي يهاولي

من. حزب توده در ايران همين بود؛ به خصوص كه بسياري از اعضاي حزب توده مسلمان هم بودند البته پدر

و شوروي خوشش نمي ولي آنها را به آمريكاييها. آمد هيچگاه به حزب توده گرايش پيدانكرد زيرا از روسها

را. دادو انگليسيها ترجيح مي مياز اينكه در شوروي ثروتمندان و قمع كرده بودند خيلي كيف اينهم. كرد قلع

از آن تنافضهايي بود كه در آن زمان در ذهن خيليها بود؛ از يك طرف به دليل اشغال ايران در زمان جنـگ 

و پس از آن روسها به ايـران وارد كـرده  و صدماتي كه در دوران قاجار كه روسها هم در آن شريك بودند

و بودند مردم تمايلي به آنها و بـه خصـوص انگلـيس و بيشتر طرفدار آلمان بودند كه با اشـغالگران نداشتند

مي روسيه مي و مساوات را تبليغ و از طرف ديگر از مرام روسها كه برابري . آمـد كردند خوششان مـي جنگيد

و فقر شديد مردم از سوي ديگر اين دوگانگي را به وج و اوضاع سياسي از يك سو ود خالصه سوابق تاريخي

.آورد مي

و به خصوص تنگدستان كمك كرد بـه يـاد دارم. پدرم معتقد بود كه بايد به باالرفتن آگاهي مردم

و خيلـي) البته با توجه به درآمد آنها(آموزان گران بود كه در آن دوران كتب درسي براي بسياري از دانش

از. تا بتواننـد كتـب جديـد را بخرنـد فروختند از محصالن در آغاز سال تحصيلي جديد كتب سال قبل را مي

عد اين و خريد كتاب جديد به كتابفروشـي پـدرميهرو در آغاز سال زيادي براي فروش كتابهاي سال قبل

و مثالً با كسر فقط. كردند مراجعه مي درصد از قيمت20تا10پدرم كتب درسي قبلي آنها را با قيمت خوب

كه. خريد اصلي از آنها مي و بـه پـدرم هـم انتقـاد كتابفروشيهاي ديگر به نصف هم نمـي در حالي خريدنـد

مي. كردند مي مي اما او ها شوم؟ اگر الزم باشد مجاني هم كتـاب توانم مانع تحصيل اين بچه گفت من چه طور

.در هر حال ما هم تا حد زيادي تحت تأثير افكار او بوديم. دهم را به آنها مي

تعدادي كتبي بود كه از قبل به خانه آورده. ما پر از كتاب شده بوديهپس از تعطيل كتابفروشي خان

و فروش آن چون مشتري نداشـت بـه خانـه  و تعدادي هم كتابهايي بود كه پس از تعطيل كتابفروشي بوديم

مي. منتقل شده بود و در بين اين كتابها همه گونه مطالبي پيدا و كتـب سياسـي و داستان تا تاريخ  شد از شعر

مي. غيره و ادبي به چاپ از. رسيد تعدادي هم از مجالت آن زمان بود كه با گرايشهاي مختلف سياسي بعضـي

و برخـي بـه كتابها يا مجالت باقيمانده از زمان جنگ جهاني دوم بود كه پاره اي بـه طرفـداري از متفقـين
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نو«يهجانبداري از آلمانيها به چاپ رسيده بود مثل مجل كه طرفدار سياسـت انگلسـتان» شيپور«يا» روزگار

و يا كتبي كه در تشريح جبهه پـدرم مثـل. هاي جنگ از سوي آلمانيها يا طرفداران آنها چاپ شده بـود بود

بسياري ديگر از ايرانيها در آن زمان، شايد به دليل خصومت تاريخي با انگليسيها، طرفدار سرسخت آلمان بود 

و كارهاي برجستو هرچند آلمان در جنگ شكست خورده آنهـا ورد زبـانيهبود ولي هنوز شرح رشادتها

مي. مردم بود بعضي از اين داسـتانها مربـوط بـه. كرد گاهي اوقات داستانهايي از زمان جنگ برايمان تعريف

و متفقين بود  و يا شكست انگليسيها عمليات جنگي در خارج از ايران بود كه البته بيشتر شرح فتوحات آلمان

ي و نظاير آنها ژاپنيها به بندر پرليها حملو و يا كارهاي عجيب مارشال رومل برخي از اين داستانها. هاربور

تنگسـتانيها در مقابـل وروديهنيز مربوط به وقايع داخلي ايران بود به ويژه وقايع فارس مثل مقاومت دليران

و همر و يا رشادتهاي رئيسعلي دلواري اوانگليسيها به ايران ما نيز مثـل بسـيارييهبه هر حال در خان. زمان

.هاي ديگر بحثهاي سياسي هميشه جريان داشت خانه

و پدرم روي ويژگي عشايري كه به هر حال در وجودش بود طرفـدار داشـتن فرزنـدان زيـاد بـود

و سه دختر يـك. رفتنـد اما از اين هشت فرزند دو تا در كودكي از بين. صاحب هشت فرزند شد، پنج پسر

و يك پسر در سن شش سالگي در اثر تصادف با اتومبيل غير از برادر بزرگم كـه. دختر در سن چند ماهگي

و فاصل هميهاز من شش سال بزرگتر است بقيه كوچكتر از من بودند بنابراين. ما با هم دو سال بوديهسني

و هنوز دوتاي آخر به دنيا نيامده بودندوقتي من در سن شش سالگي وارد دبستان شدم ما شش فرزند بود .يم

و 1329من در سال و تاب نهضت ملي ايـران و اين همزمان بود با سالهاي پرتب وارد دبستان شدم

هرچند كه در آن هنگام شش سال بيشتر نداشـتم ولـي داغـي بـازار. جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران

و التهاب اجتماعي نهضت ملي ايران  و به آن عالقمنـد سياست چنان بود كه كامالً در مسائل سياسي كنجكاو

و اگر چه عجيب مي و البته اين منحصر به من نبود هاي دبستاني نيز به سياسـت نمايد اما بسياري از بچه بودم

.دادند توجه نشان مي

هر آرا نخست آيد كه آن روزها، قبل از زمامداري دكتر مصدق، رزم يادم مي و روز عكـس وزير بود

و درگيريهاي جناحهاي سياسي در روزنامهو تفصيالت رزم و مذاكرات مجلس و مجله آرا . شـد ها درج مـي ها

و برادر بزرگم كه در اين هنگام كالس ششم دبستان بود براي خود يك شخصيت سياسي به حساب مي آمـد

مي هرروز انواع روزنامه و به خانه و مجالت خبري را خريده ها زودتر صاحب اصوالً در آن ايام بچه. آورد ها

مي مثالً يك دانش. شدند شخصيت مي يك نفر كـه. آمد آموز كالس ششم ابتدايي براي خود آدمي به حساب

مييهدر دور و يك ديپلمه اهميتش از دانشگاه سيكل يا دبيرستان تحصيل هـاي ديـده كرد فرد شاخصي بود

و سيكل بود يـا در مدارس. امروز به مراتب بيشتر بود ابتدايي سطح تحصيالت معلمان يا در حد ششم ابتدايي

و يا دانشسراي مقدماتي آموزان پس از گـرفتن سـيكل اول متوسـطه دراين دانشسرا دانش. تحصيالت قديمي

مي) كالس نهم( .كردند به منظور معلم شدن به مدت دوسال تحصيل
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كـه دبيـر(التحصيل دانشسـراي عـاليو به ندرت فارغيا ديپلمه بودند) يا دبيران(معلمان دبيرستان

آرا اي معتقد بودند كه رزم عده. در هر حال جو سياسي حسابي داغ بود. يا دانشگاهها) كرد ليسانسيه تربيت مي

و خاكسترش  و حتي شايع شده بود كه اگر نخ داخل اسكناسها را بيرون آورده، بسوزانند خيال شاه شدن دارد

ميه بر روي اسكناس بمالند تبديل به عكس رزمرا روي عكس شا و عـده آرا را شـود اي هـم ايـن موضـوع

مي اي رزم با وجود اينكه عده. داد كردند كه البته امتحان جواب مثبت نمي امتحان مي دانسـتند آرا را رقيب شاه

مصدق روز بـه روز بيشـتر به ويژه آنكه در آن هنگام محبوبيت دكتر اي به او نداشتند؛ ولي افراد ملي عالقه

.شد مي

شد دانيم رزم باالخره همانطور كه مي هنوز عكس. آرا به دست خليل طهماسبي از فدائيان اسالم ترور

و عكـس خليـليهآرا را در پشت مجالت به خصوص مجل جسد رزم ترقي كه به رنـگ آبـي چـاپ شـده

.طهماسبي هم در كنار آن بود در خاطرم مانده است

و زمامداري دكتر مصدق فصـل جديـدي در تـاريخ ايـران با تص ويب قانون ملي شدن صنعت نفت

و خلـع يـد از شـركت نفـت. گشوده شد و دولت انگلسـتان مبارزات دكتر مصدق با شركت نفت انگليس

روشـنفكران،. انگليس چنان هيجاني در داخل كشور پديـد آورده بـود كـه هـيچكس از آن بركنـار نبـود 

از دانشجويان، كارمندان ادارات، خردهآموزان، دانش و كـارگران و بورژوازي ملـي، زحتمكشـان بورژوازي

و وابستگان آنهايهالبته عمد(ارتشيانيهدر مقابل، عمد. كردند مصدق حمايت مي ، وابسـتگان)سران ارتش

و سرمايه و بسياري از فئودالها و تعدا به دربار دي افراد ناآگاه نيـز از شـاه داران، وابستگان به سياست خارجي

و قلـم اعتقـاد. كردند كه در رأس مخالفان قرار داشت حمايت مي چون دكتر مصدق عميقاً بـه آزادي بيـان

و آراء خود محدوديتي نداشتند از بدين. داشت مخالفان او نيز در نشر عقايد ترتيب تعدادي از نشريات شـديداً

ش دكتر مصداق طرفداري مي ميكردند، تعدادي و بخش عمده ديداً مخالفت بي كردند را اي نيز يا طرفي خـود

مي حفظ مي و كردند يا اگر از دكتر مصدق طرفداري كردند رفتارشان طوري بـود كـه باعـث رنجـش شـاه

.طرفداران او نشوند

مي اين تقسيم فدارطريهها نيز افراد به دودست حتي گاهي در خانواده. كرد بندي تا اعماق جامعه نفوذ

و طرفدار شاه تقسيم مي مي. شدند مصدق و سـاد. گرفتند اما طرفداران مصدق به تدريج فزوني يهشاهد عينـي

در آغـاز سـال، طرفـداران. در آن هنگام من در سال دوم ابتدايي بودم. آن در كالس خود ما در مدرسه بود

و بقيـه طرفداران جدي مصدق كه من هم از آنها بودم حدود يك چهارم كالس، شاه نيـز در همـين حـدود

از اما با گذشت زمان به طرفـداران مصـدق افـزوده مـي. بينابيني متمايل به يكي از طرفين دعوا بودند و شـد

و حتـي. گرديد طرفداران شاه كاسته مي و صبحها قبل از شروع كالس دعـوا هرروز در زنگ بين دو كالس

مي كتك ك. گرفت كاري بين طرفين در و سـپس سـوم ابتـدايي جالب است ه در اين زمان ما در كالس دوم

در اواخر تعداد ما خيلي بيشتر شده بود به طوري كـه. بوديم ولي جنگ سياسي حتي تا اين سطح نفوذ داشت
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و اينها را در گوشه اي گيـر جنگ يكطرفه شد بدين صورت كه تعداد قليلي از طرفداران شاه باقي مانده بودند

و آنقدر مي يادم هست كه يك نفر بود كه خيلي مقاومـت.»يا مرگ يا مصدق«: زديم تا بگويندمي آورديم

و با وجود آنكه از خانواد مي ايـن آخـرين. فقيري هم بود ولي عجيب تعصبي نسبت به شاه داشـتيهكرد

و آنقدر سرش. نفري بود كه هنوز در كالس جرأت مقاومت داشت را يك روز در زنگ تفريح او را گرفتيم

البتـه اگـر مرحـوم. را ادا كند» يا مرگ يا مصدق«خالصييهبه زمين كوبيديم تا باالخره مجبور شد جمل

مي دكتر مصدق مي مي فهميد كه ما به طرفداري از او مخالفان را شد اما ما در آن سـن نـه زنيم سخت رنجيده

سي. درك درستي از دموكراسي داشتيم نه از آزادي بيان است بود كه آنقدر نفوذش گسترده شده در واقع اين

.آموزان دبستاني بود بود كه موضوع دعواي حتي دانش

و هشتم و دوم دبيرستان(برادر بزرگم منوچهر در آن سالها در كالس هفتم در آن زمـان. بود) اول

و دبيرستان هم شش سال بود كه به دو دور سيسهيهابتدايي شش سال و كل دوم تقسيم ساله به نام سيكل اول

و تحصيلكرده مي و دبيرستان مـي ها را فارغ هاي اين دوره شد گـاهي هـم. ناميدنـد التحصيالن ابتدايي، سيكل

.كردند يعني از كالس اول تا دوازده كالسها را پشت سرهم نامگذاري مي

و دوستانش فعاليت سياسي ج بدين. شان شكل ديگري داشت برادرم هـت ترتيب كه با تمـام قـوا در

و مبارزه با نظرهاي مخالفان آن مي و. كوشيدند تبليغ اهداف نهضت ملي نشريات طرفدار دكتر مصدق را تبليغ

مي پخش مي و براي آنها مطلب و تا حد امكان مانع پخش نشريات مخالف مـي كردند يـادم. شـدند فرستادند

و نشـريات مخـالف را يكجـا فروش مـي شان را به روزنامه آيد كه بعضي روزها تمام پول تو جيبي مي دادنـد

مي مي و همانجا در كنار خيابان آتش مي خريدند و يا در جوي آب لگدمال يك. كردند زدند به هر حال اينهم

و اعالم نظر بود .جور مبارزه

و غيرقانوني اعالم شده بود توده پس(ايها هم با آنكه قانوناً حق فعاليت نداشتند زير حزب توده منحل

شد1327ءقصد به شاه در سال از سو و همـين) كه به حساب حزب توده گذاشته ولي شديداً فعال شده بودنـد

روحانيـان نيـز بـه سـه. كاران بود به داليل اقتصادي يا عقيدتي فعاليت آنها باعث نگراني بسياري از محافظه

بي. شدند بخش تقسيم مي .ا طرفـدار مصـدق بودنـد اي از جوانترهـ عده. طرفي پيشه كرده بودند بخش كثيري

.كردند تعدادي نيز فعاالنه با مصدق مخالفت مي

سـيد نورالـدين الهاشـمي(تر از همه مرحوم سيد نورالدين بـود در بين روحانيون مخالف، سرشناس

و مجتهد بود ولي بين روشنفكران وجه از نظر مراتب مذهبي، آيت). الحسيني در. سياسي خوبي نداشتيهاهللا

و بين افراد مذهبي طرفداران زيادي داشتعوض در كه» حزب برادران«حزبي درست كرده بود به نام. بازار

و عزاداري محرم، ولي به هر حال داراي نفوذ البته بيشتر فعاليت مذهبي داشت مثل شركت در مراسم سينه زني

و احترامات خاص برايش. زيادي بين طرفدارانش بود مي از اينكه او را بزرگ كنند . آمـد قايل شوند خوشش

و در طول بازار حركت مي از عـده. كـرد يادم است كه يك زمان از شاهچراغ وارد بازار حاجي شده بود اي
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مي. كردند پيروانش چندين قالي را در مسير او فرش مي شـد آن را بـه سـرعت جمـع وقتي از اولين قالي رد

و به جلو مي بق كرده و سر راه او به دنبال مييهيبردند در كردند همين قاليها پهن و طور تا از بازار خارج شد

.بوسيدند اين مدت مرتباً مريدانش دست او را مي

اين مسجد معتبرترين مسجد شيراز بود كه توسط كريمخـان. مسجد وكيل، انحصاراً در اختيار او بود

و به نام او مسجد وكيل ناميده مي و چند در ايام. شود زند ساخته شده بود تولد امام دوازدهم به مدت چند روز

مي شب اين مسجد به طور گسترده و آن را نشان اي چراغان مييهشد درحـالي. دانستند اهميت حزب برادران

و گروههاي ديگر مذهبي، چراغاني را به سطح شهر مي و در شهر در قسمتهاي مختلف كه دستجات و(بردند

مي) نه در داخل مسجد و تجمع آن را در داخل محيط بستكردن پخش .دانستند يك مسجد صحيح نمييهد

مي مريدان سيد نورالدين عكس او را در مغازه و محل كار خود نصب و منازل كه. كردند ها در حالي

اهللا سـيد اهللا آقا شيخ بهاءالدين محالتي يا آيـت اين عمل در مورد هيچيك از ديگر روحانيان معتبر مثل آيت

.خواستند شد يعني خود نمي حسين دستغيب انجام نميعبدال

بـه. بندي كـرده بـود زني سازمان سيد نورالدين طرفداران خود را در حزب برادران در دستجات سينه

و بـه صورت كه هيأتهاي مختلف سينه اين خصـوص زني مربوط به محالت مختلف را تحت نامهـاي مـذهبي

ك محرم دستهيهمربوط به واقع .رده بودبندي

و محالت شهر براي خـود دسـتجات جات سينه البته دسته زني محدود به هيأتهاي حزب برادران نبود

ده. مستقل نيز داشتند و پس از عبور از بازاريهدر ايام عاشورا اين دستجات از نقاط مختلف شهر به راه افتاده

و پس از آن دسته طو حاجي وارد صحن شاهچراغ شده عبـور. گشتندر متفرق به محل اوليه بازميجمعي يا به

به اين دسته مي3تا2ها نزديك مي هريك از اين دسته. كشيد ساعت به طول كردند با همراه داشـتن ها سعي

و رنگارنگ و طبقهاي هرچه بزرگتر و عالمتها و حجل علمها و سنج و بلندگو ويهتر و اسـب و هودج قاسم

و خالصه با هم رقابت داشتندبيشتري داشتيهغيره جلو گاهي هم بر سر اينكه كدام دسته زودتر وارد.ه باشند

و يا حتي مقتول شوند يك مسير شود با هم دعوا مي .كردند كه ممكن بود تعدادي مجروح

همانطور كه گفتم غير از سيدنورالدين چند روحاني معتبر ديگر نيز در شيراز اقامت داشتند كه مهمتر

آ مي قا شيخاز همه او آدم معتدلي بود. رفت بهاءالدين محالتي بود كه از مراجع معتبر در سطح كشور به شمار

هميهو با شاه هم ميان و مورد احترام بي آيت. مردم شيراز بوديهخوبي نداشت طرف اهللا رضوي هم روحاني

الحسين دستغيب هم هرچند جزء طرفداران اهللا سيد عبد آيت. روي بود كه از نظر مذهبي مورد توجه بودو ميانه

شد دكتر مصدق به حساب نمي و بعدها به يكي از مخالفان فعال او تبديل البتـه(آمد ولي طرفدار شاه هم نبود

مي آيت). بيشتر به داليل مذهبي ناميدند در مسـجد جـامع اهللا دستغيب كه مريدانش او را آقا سيد عبدالحسين

اين مسـجد قـبالً بـه. آن مسجد جمعه فعاليت داشت كه نزديك منزل ما بوديهيانيا به اصطالح عام]عتيق[

و بازگشت به شيراز با تالش  صورت مخروبه درآمده بود اما سيد عبدالحسين پس از اتمام تحصيالت حوزوي
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و به صورت يكي از مساجد آبرومند شـيراز درآورد و تعمير كرده و كمك مردم مسجد را بازسازي ه فراوان

مي. بود و داراي چند شبستان بزرگ است كه قدمت آنهـا قدمت اين مسجد به زمان عمرو ليث صفاري رسد

و آخرين آنها را در زمان همين و با اعانات مردم ساختند كـه البتـه از نظـر آيت متفاوت است اهللا دستغيب

و بافت اصلي آن ندارديهمعماري هماهنگي چنداني با بقي صحن مسجد يك ساختمان جالب در وسط. مسجد

و به دارالمصحف يا خدايخانه معروف بود كعبه بودهيهشايد تقليدي از خان. وجود دارد كه بسيار قديمي بوده

و چهار ايوان متصل به هم در اطراف آن اسـت. است بعـدها توسـط. اين ساختمان داراي يك اتاق مركزي

ش برادرم كتابخانه و وسايل الزم را از منزل خودمان به آنجـايهد كه عمداي در اين ساختمان ايجاد كتب آن

.منتقل كرد

و دكتر مصدق بيشتر از جوانها بودند از جمله واعظي به نـام مصـباحي روحانيان طرفدار نهضت ملي

و با روحانيون مخالف او درافتاده بود كه علناً از مصدق طرفداري مي  شايع بود كه زمـاني سـيدنورالدين. كرد

و مصباحي هم وقتي اين را شـنيدهيهدر مورد او گفته بود كه حاال اين هست خرما هم براي ما آدم شده است

را خرما يك خمره را در جاي خود نگه مـييهبود گفته بود به آقا بگوييد گاهي يك هست و اگـر آن دارد

مي بكشند خمره مي و .شكند افتد

مي در هر حال سيد نورالدين همچنان به و اين باعث شده بود كه طرفداران مصـدق مخالفت ادامه داد

و وابسته به انگلستان بدانند يك بار در ضمن صحبت در باالي منبر گفت اين جمله را كه اآلن. او را طرفدار

و پس از آن گفت بنويسـيد سـگ زرد بـرادر مي و بنويسيد كه خيلي مهم است و كاغذ درآوريد گويم قلم

ميم. شغال است و مليون خواهند آمريكا را به جاي انگليس نظورش اين بود كه آمريكا هم مثل انگليس است

.بياورند

و در اوج جريانات سياسي زمان دكتر مصدق، يك بار كريمپور شيرازي يادم است كه در همان ايام

و كريمپور از از طرفدا. براي ايراد سخنراني به شيراز آمد» شورش»يهمدير روزنام ران سرسخت نهضت ملي

و گاهي هتاك او دشـمنانيهخورد دشمن قسم و قلم جسور و دربار بود به طوري كه زبان آتشين انگليسيها

و آشفته مي و طرفداران شاه را سخت عصباني و اوباش به او حمله كردنـد،. كرد نهضت چند بار توسط اراذل

ساختند ولـي هيچيـك از ايـن كارهـا سرسـوزني در اش را غارت كردند، خودش را مضروب دفتر روزنامه

. شهرداري شيراز بوديهدر فلك» ميتينگ«محل سخنراني يا به اصطالح آن زمان. كرد سرسختي او تأثير نمي

و. كريمپور در باالي ساختمان مسجد سپهساالر شروع به صحبت كرد جمع كثيري براي شركت در ميتينگ

و برادرم هـم. بيشتر به كريمپور شورش معروف بود جمع شده بودند شنيدن سخنان كريمپور شيرازي كه من

كريمپور گرم سخنراني شده بود تا بـه اينجـا رسـيد كـه. كه نخود هر آش بوديم در ميتينگ حضور داشتيم

و گفت در اين هنگـام».مردم به اين قرآن قسم سيد نورالدين انگليسي است«: قرآني از جيبش بيرون آورد

و طرفـداران سـيد نورالـدين از قبـل گروههاي  و اراذل كه توسط مخالفـان مصـدق فشار متشكل از اوباش
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و قطعات گچ كه به شكل سـنگ گلولـه مقدار زيادي قلوه. سازماندهي شده بودند به مردم حمله كردند سنگ

كـار توسـط كه گويا اين قسـمت) دانم از قبل يا در اثناي ميتينگ نمي(شده بودند در محل حاضر شده بود 

و از عجايـب روزگـار اينكـه. مجيد شيرازي كارگرداني شده بود مجيد شيرازي پسر حاج آقاي شيرازي بود

و او از طرفداران شاه  ام بـرادر حـاج چون شوهرخاله. پدرش جزو مخالفان رضاشاه در مجلس شوراي ملي بود

و نام فاميل مـادرم اصوالً فاميل مادري. شناختيم آقاي شيرازي بود ما آنها را خوب مي ما با آنها نسبت داشتند

و جمعيت بالدفاع هـم كـه. هم آقا بود به هر حال اين گروه شروع به پرتاب سنگ به طرف جمعيت كردند

مي انتظار چنين حمله و برادرم به طرف خيابـان پهلـوي. كردند اي را نداشتند از هر طرف فرار طالقـاني(من

برادرم با يك دست دست مرا گرفته بود كه بين جمعيت گـم. بود فرار كرديمكه مسير منزلمان نيز) امروز

و با دست ديگر كيف مدرسه اتفاقاً كـار درسـتي. اش را پشت سرش گرفته بود تا سپر سنگ بال باشد نشوم

كرد چون يكي از آن سنگها درست به وسط كيف اصابت كرد كه اگر كيف سپر نبود حتماً سـرش صـدمه 

س. ديد مي و بايد خود را از مهلكـه يك نگ هم به پشت پاي من خورد ولي در آن هنگامه جاي ايستادن نبود

مرحوم مادرم وقتي از جريان مطلـع شـد شـروع بـه. زنان خود را به خانه رسانيديم خالصه نفس. برديم درمي

و معلـوم شـد كـه  او هـم در پرخاش كرد كه آخر شما را به ميتينگ چه كار؟ كمي بعد پدرم هم وارد شد

از قرار كريمپور بعد از اين. شود ميتينگ حضور داشته ولي تا آخر جريان ايستاده بوده تا ببيند اوضاع چه مي

.شود درگيريها توسط طرفدارانش از محل خارج مي

براي اين منظور. گيرند كه ضرب شستي به كريمپور نشان دهند بعد از اين واقعه مخالفان تصميم مي

ده«و چاقوكشان مشهور شيراز به نام يكي از اوباش مي» بزرگي كل محمد از كنند كه بـا دسـته را مأمور اي

و هرجا او را گير آوردند حسابي بزنند و اوباش در تعقيب كريمپور باشند يكي از شـبهاي بعـد، ايـن. اراذل

و دسته مي چاقوكش مي اش رد كريمپور را و در خيابان شروع به تعقيب او اما كريمپور شـيرازي. كنند يابند

و اراذل را در تهران داشت پـس از آن هميشـه يـك حملهيهكه تجرب و اوباش هاي متعدد گروههاي فشار

مييهاسلح مي. كرد كمري با خود حمل مي كريمپور صبر يهآنگاه با اسلح. رسند كند تا آنها به چند قدمي او

و در رأس آنها كل محمد كه انتظار چنين چيزيچا. كند خود يك تير جلو پاي كل محمد خالي مي قوكشان

و منظر را نداشتند پا به فرار مي و به خصوص كل محمد بـا آن شـكم گنـدهيهگذارند اش اسـباب فرار آنها

خدايش رحمت كند فريدون توللي را كه به مناسبت هريك از اين وقايع شـعري. گردد تفريح رهگذران مي

ميبه سرود كه فردايش دست مي و دهان به دهان در شهر منتشر از جمله در مـورد همـين جريـان.شد دست

و كل محمد را پس از خالي شدن تير نشان مـي  و اراذل و سراسيمگي اوباش . دهـد شعري سروده كه وحشت

ً و در تمسخر مخالفان مصدق بعدا ان اي با قطع كوچك تحت عنو در كتابچه اشعار توللي در رابطه با اين وقايع

.به چاپ رسيد» عنعنيهيهرسال«
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و هواي ديگري داشت يادم است كه زمـاني. هر روز خبري بود. به هرحال آن روزها مملكت حال

و نمايشنامه خبردار شديم كه يك گروه تئاتري از تهران به شيراز مي اجـرا خواهنـد» نفت«اي را به نام آيند

كـنم در سـالنو يك شب به تماشاي آن نمايش كه فكـر مـي بليت برآمديميهبالفاصله درصدد تهي. كرد

مييهتابستان در آن هنگام شيراز فقط دو سينما داشت يكي به نـام پـارس. شد رفتيم يكي از سينماها برگزار

و ديگري به نام سينما ماياك كه در خيابان انوري  ) نزديك بـه چهـارراه زنـد(كه در چهارراه زند واقع بود

علت. سالن تابستانه داشتند كه در فضاي باز بود)و تا چندسال بعد سينماهاي ديگر(اين سينماها هردوي. بود

و فقط در بعضي منـازل هم اين بود كه در آن زمان كاربرد وسايل خنك كننده مثل امروز چندان معمول نبود

و مغازه مي يا ادارات در.دخور شد كه البته به درد سينما نمي ها از پنكه استفاده لذا در تابستانها نمـايش فـيلم

و به ناچار از فضاي باز استفاده مي را سالنهاي سرپوشيده به دليل گرما نامقدور بود شد كه البتـه بـه غلـط آن

مي» سالن« .ناميدند تابستانه

و طنز آميز بود كه در آن جريانهـاي ملـي شـدن نفـت را بـا تمسـخر نمايش نفت نمايشي كمدي

ميانگليسيها به  و طرف ديگر انگليسيها» ملت«يك طرف. آورد روي صحنه نقش انگليسييهاجراكنند. بود

و حتي همين لباس هم مورد تمسخر قرار مي و شلوار كوتاه بود و بلوز مثالً. گرفت داراي كاله پهن آفتابگير

و به او مي مي آنجا كه انگليسي قصد تطميع ملت را داشت م گفت كه به تو پول ميدهم، گفت كه تو بهتر لت

و به پاچ و مقداري پارچه بخري و حسابييهاست پولهايت را جمع كني شلوارت بدوزي تا به شلوار معمولي

هم. بدل شود مييهالبته و اداهاي طنزآلود بيان و ديالوگها با كلمات هرچند كه نمايش در واقع.شد جمالت

و اجرا مي و هركلمه به دليل بار سياسي آن فوقشد اما در سطحي عاميانه نوشته العاده مورد توجه قرار گرفت

مي آن با خندهيهو جمل در در فواصل زماني، شعرهاي طنز.شد هاي از ته دل تماشاگران همراه آميز نيز چـه

و چه به صورت پيش مي متن نمايش و جوانها بود شد كه تا مدتها برسر زبان بچه پرده خوانده :مثالً. ها

كنمي) يا نفع؟(به انگلستان بگو اگه نفت  خواي ديگه ولش

مي آن پول هنگفت كه از كف كن ات رفت بازم  خواي ولش
…

 اگر براي نفت تو انتظاري

 بـايــد بـمـوني تو خماري

:شد، مثلو در مقابل اشعاري در ستايش مصدق خوانده مي

 نفتو ملي كرد ايواهللا مصدق چه كرد ايواهللا
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آ .خرو إلي

و هيجان زيادي در شهر بـه وجـودسييهواقع ام تير كه پيش آمد در شيراز نيز مثل ساير نقاط ايران التهاب

سي.آورم كه درگيري شديدي به وقوع پيوسته يا كسي كشته شده باشد آمد اما به خاطر نمي ام تيـر در جريان

و» يا مرگ يا مصدق«مردميهشعار عمد و بـر بود كه در تمام ايران از جمله در شيراز بر سر زبـان مـردم

و ديوارها نقش بسته بوديههم و. در در تهران بعضي از زخميها با خون خود اين جمله را بر ديـوار نوشـتند

نيـز شـايد از همينجـا بـر» يا مرگ يا مصـدق/ با خون خود نوشتيم/ از جان خود گذشتيم«اين شعار كه 

بريهنكت. سرزبان مردم افتاد قابل توجه در اين شعار اين است كه اين شايد اولين باري بود كه چنين شعاري

هم.شد زبان مردم ايران جاري مي و اجتماعي داشـتيهاين شعار با و محتواي عظيم سياسي . سادگي، مفهوم

و مصدق يكي را طلب مي مي ملت بين مرگ ون زندگي بـد.شد كرد؛ يعني مصدق از زندگي هم برتر شمرده

و زندگي انساني مترادف نشده بود؟ در عـينيهآيا در اينجا كلم. او مفهوم نداشت مصدق با آزادي، استقالل

و بي مي حال شعار حاكي از مظلوميت و زنـدگي يكـي را بايـد پناهي مردم بود چون دانستند كه بين مصدق

مي. انتخاب كرد شايد همان مفهـومي كـه در اسـاطير. شد پيروزي را به دست آورد فقط با نثار جان بود كه

.تجلي كرده است» آرش«ايران در 

مي. مرداد اتفاق افتاد28باالخره جريان كودتاي در همان طور كه همه 25دانند قبـل از آن يعنـي

و توسط سرهنگ نصيري شبانه به خانيهمرداد فرمان عزل مصدق به وسيل مصدق برده شـديهشاه صادر شد

و فرار شاه از مملكت انجاميدكه به دستگ و با فريادهاي مرگ. يري نصيري روز بعد مردم به خيابانها ريختند

امـا حيـف كـه. بسياري از مخالفان مصدق پنهان شـدند. هاي شاه را از ميدانها پايين كشيدند بر شاه، مجسمه

و در كمال ناباوري مردم، روز  و نوكران داخلـي آنهـا مرداد كودتاي بيگان28شادي مردم ديري نپاييد گان

و مصدق از قدرت بركنار شد و به ويژه جوانها بهت. پيروز شد زده در اطراف راديوها كـز طرفداران مصدق

و به عربده مييهكشيهاي گويند كرده مي. كردند راديو گوش و خيلي از كساني كه شناختم تا مـدتها برادرم

وج گريه مي و هيجان از و شور و شادي و. ودشان رخـت بربسـته بـود كردند در عـوض مخالفـان مصـدق

و جيره و آنها كه در دوران مصدق منافعشان به خطر افتاده بود از سـوراخها بيـرون خزيـده خواران حكومت

مي شادي و جاهل كـه عده. گرفتند كنان جشن و البته مثل هميشه تعدادي از مردم عادي و اراذل اي از اوباش

مي(كم را به راحتي فريب قدرت حا و بـامي) خواهد باشد هركه خورند توسط اينها به خيابـان آورده شـدند

و ناسزا به تظاهرات پرداختند» باد شاه زنده«،»مرگ بر مصدق«فرهاي  .و جمالت لومپني آميخته با فحش

و مخفي شدند و يا فرار كرده . فريدون توللي بـه عشـاير پنـاه بـرد. فعاالن سياسي يا دستگير شدند

و نان به نرخ روزخورها كه تا ديروز تظاهر به طرفداري از مصـدق فرصت. نشين شدند اي نيز خانه عده طلبان

بي مي و يا الاقل مي كردند و موضـع در عـرض. گفتند طرف مانده بودند اكنون مجيز شاه را اين تغيير رنـگ

بيهمدت كوتاه، كه صفت ويژ ميبسياري از مردم ايران است در اين ايام .شده خوبي ديده
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و مطابق شرايط روز ظاهر شدن، ويژگي ذاتي ايرانيان نيست و رنگ عوض كردن البته اين دورويي

و خوي بلكه عارضه و تهاجمهاي متوالي وارد خلق اي است كه از قرنها ديكتاتوري، عدم ثبات سياسي، ناامني

نوي فرانسوي به درستي ايـن موضـوع را همان طور كه حتي خارجياني چون كنت گوبي. اين ملت شده است

و تحليل كرده » روح ملتهـا«جالب است كه وقتي مرحوم مهندس بازرگان فصلي بر كتاب. اند تشخيص داده

داد تـرين ويژگـي هـر ملـت را نشـان مـي در مورد ايرانيان اضافه كرد، عنوان فصل را كه در واقع برجسته

خ» سازگاري ايراني« .اص خودگذاشت البته با تحليل

مييهبه خاطر دارم كه روزنام شـد پارس كه توسط مرحوم شرقي دو شماره در هفته در شيراز چاپ

ازيهدر شمار در مرداد شرح مبسوطي در شكست توطئه25بعد و از اينكه دكتـر مصـدق گران خائن نوشت

ازيهاما در شمار. قدرت باقي مانده است شاديها كرد و مرد28بعد كه بعد اد چاپ شـد در پيـروزي كودتـا

و تيتر اول روزنامه را به اين شعر اختصاص داد كه :شكست مصدق خوشحاليها نمود

 گفت برخيز كه آن خسرو شيرين آمد سحرم دولت بيدار به بالين آمد

.كه منظور از خسرو همان شاه فراري چند روز پيش بود

ن و ببندهاي فرمانداري و با بگير و بعدها ساواك، سكوت مرگ بر مملكت حاكم بعد از كودتا ظامي

و فعاالن اجتماعي همه به اجبار خـاموش شـدند. شد و. روشنفكران، نويسندگان، افراد سياسي فضـاي يـأس

و روشنفكران را دربرگرفتيهنااميدي هم و نويسندگان نام را كه بخوانيـد همـه اشعار شعراي صاحب. شعرا

و نااميدي است :پر از يأس

 خواهند پاسخ گفت، سالمت را نمي

.سرها در گريبان است
…

. زمستان است

 مهدي اخوان ثالث

 دگر اين پنجره بگشاي كه من

.به ستوه آمدم از اين شب تنگ
…

)هوشنگ ابتهاج(سايه.ا.هـ

و نوشت آنيهوصدها شعر .نظير



���

و انتقام محاكمـات مصـدق،. رسـيد حـاكم مـييهو دستجوييهاي دار هر روز خبري از دستگيريها

ايها، اعدام دكتر فاطمي، سوزاندن كريمپور شيرازي بـه تالفـي ملي، دستگيري تودهيهدستگيري اعضاي جبه

از(جسارتهايي كه به دربار كرده بود  هنوز اين شعر كريمپور در شورش را همه به خاطر داشـتند كـه پـس

ي كجا رفتي مگر مـن مـرده/ براي شوهري فرسنگها راه:ك خارجي، نوشتازدواج يكي از خواهران شاه با

).بودم

دريهبيچـار(اوباشي مثل شعبان جعفري به شخصيت سياسي بدل شـدند ابلـه خـود را عامـل مهـم

مي بازگشت شاه مي و گفته بي). بخش ناميده است شد كه در مواردي خود را تاج دانست شخصيتي مثـل ژنرال

ميزاهدي كه قب بيالً مثل موش در سوراخ خزيده بود حاال خود را همتراز ژنرال دوگل او دانست؛ پسر هنـر

و از رجال مهم كشور !داماد شاه شد

و سلطنت نمي را. توانست باشد شاه از اين پس به راهي افتاد كه نهايت آن جز سرنگوني او اين بحث

ا ينجا به چند نكته بايد اشاره كنم كه در توجيه وقايع بعدي من بعداً به تفصيل بيشتر مطرح خواهم كرد اما در

:دوران او اهميت دارند

و هر فردي را كه از خود داراي شخصيت مستقل بود حتي اگر در جبهـ-1 مخـالفيهتمام رجال قديمي

و فرصت و به جاي آنها افراد مطيع بي مصدق قرار داشت كنار گذاشت و كالً د شخصيت را به كار گمار طلب

 كه از جانب آنها تصور هيچ خطري نرود؛

و آمريكاييها قرار داد تا به خيال خـود-2 و به ويژه انگليسيها و كشور را دربست در اختيار بيگانگان خود

 حكومت خود را بيمه كند؛

و تنها خط قرمز براي آنها-3 و غارتگري بازگذاشت و اطرافيان خود را براي هرنوع چپاول دست درباريان

 نزديك شدن به قدرت سياسي بود؛)ه غير از اشرف خواهرشاهالبت(

هم-4 هميهبه تدريج و خالصه و ارتش و دولت و مجلس نهادهاي قدرتيهامور را زير نظر خود گرفت

و به شكل پوشالي درآورد؛  را از محتوا خالي كرد

هميهساي-5  مملكت گسترد؛يهحكومت پليسي را بر

و قدرتمند او مشتبه شده، خود را باهوش به تدريج امر بر خود-6 ترين رجـل حـداقل ترين، سياستمدارترين

.خاورميانه به شمار آورد

و اثر اين تغييرات را بر چگونگي وقوع حـوادث بررسـي خـواهيم بعداً دليل هر يك از اينها را خواهيم ديد

.كرد
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و دبيرستان ما در چنين وضع سياسي گذشت كـه در ظـاهر هـيچ حركـت هرچنـد. دوران دبستان

و كينه به دسـتگاه حكـومتي هـر روز گسـترشيهعمد سياسي وجود نداشت اما در عمق جامعه نارضايتي

بي اين نارضايتيها داليل عمده. يافت بيشتري مي اعتنـايي بـه مـردم، اي داشت كه مهمتر از همه فقر، تبعيض،

بويهتفاخر طبق و سركوب سياسي البته درآمد كشور با عقد قرارداد جديـد نفـت بـا.دتازه به دوران رسيده

آن(كنسرسيوم نسبت به زمان مصدق كه ايران در تحريم اقتصادي بريتانيا  قدرت برتر اقتصـادي منطقـه در

و كارهايي هم در جهت توسع) زمان مييهبود بيشتر شده بود و آموزشي انجام و بهداشتي گرفـت اقتصادي

زيـرا درآمـد. مردم نداشته باشـديهاي در رفع نارضايتي عام كه اينها نيز تأثير عمدهشد اما عواملي باعث مي

و افزايش ثروت طبق مييهنفت بيشتر صرف تقويت رژيم و برنامه ممتاز به كار گرفته هاي توسـعه نيـز شد

و باشـكوه سـاخته مثالً در حالي كه در تهران سـاختمانهاي بـزرگ. بيشتر روبنايي بود تا اينكه اساسي باشد

و آمريكا باز شده بود در زندگي عام مي و كشورهاي اروپايي و پاي طبقات مرفه به خارج مردم تغييريهشد

و تعداد زيادي از شهرها برق وجود نداشت. محسوسي حاصل نشده بود كه. هنوز در هيچ روستا به خاطر دارم

در حالي كه شيراز از شهرهاي. هاي شيراز برق نداشتند اي از خانه هنوز بخش عمده40و32در حدود سالهاي 

و زياد هم مورد توجه شاه بود  و ساير آثار باستاني كه باعـث جلـب به خاطر وجود تخت(مهم ايران جمشيد

و سياستمداران ساير كشورها به اين شهر مي و حتي زمامداران از.شد توريستها به طـوري كـه مـن بسـياري

و سياستمداران  در يكي ديگر از شهرهاي بزرگ استان فارس فقط شـبها ). جهان را در شيراز ديده بودمسران

مييهبراي چند ساعت يك كارخان مي افتاد كه تعدادي از خانه كوچك برق به كار تقريبـاً. كرد ها را روشن

و به همين دليل بيماريهـا آب لوله30در هيچ شهر ايران در اوايل سالهاي  يي كـه بـا آب كشي موجود نبود

هم. شوند فراوان بود منتقل مي كشي در شـيراز متولـد شـده بودنـد شيرازيهايي كه قبل از آب لولهيهتقريباً

شيراز اولين شهر ايـران بـود كـه. شود داراي سالك بودند كه از جمله بيماريهايي است كه با آب منتقل مي

شد داراي آب لوله و ايجا اما لوله. كشي يكيهخاند تصفيهكشي آب شيراز آن نه به كمك دولت كه توسط

و مهدي نمازي: برادران نمازي(ثروتمند شيرازي مقيم آمريكايهخانواد به صورت موقوفه بـه) محمد نمازي

و تـا(كشي آب تصفيه شده، بيمارستان نمازي نمازيها در شيراز عالوه بر لوله. وجود آمد كـه در آن سـالها

و هنرستان نمازي را هم ساختند،)ن بيمارستان خاورميانه بودتري مدتها بعد مجهز امـا تعـداد. دبيرستان نمازي

و با وجود اينكه هزين انشعابهاي همين لوله بهيهكشي هم محدود بود زيادي هم نداشت ولي بسياري از مردم

و يا بي ي بعضي از متحجران كه بـاحت. كشي واقف نبودند سوادي به اهميت آب لوله دليل فقر يا فقر فرهنگي

و جديدي مخالف بودند عليه آن تبليغ مي خودم يكبار در يك مسجد از زبان واعظـي كـه. كردند هر كار نو

مي كرد شنيدم كه در مخالفت با لوله باالي منبر صحبت مي نانمان را كردند در سيلو، حاال آبمان«: گفت كشي

مي».خودشان باشد چيز در دست اند در لوله تا همه را هم كرده اي پـاره. كردنـد بعضي در طهارت آب شك

و به خورد مردم بدهند مي كشي ما تنها منزلي كه لولهيهدر محل. گفتند كه ممكن است در آب چيزي بريزند
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كشـي در اولـين فرصـت چون پدرم از اولين كساني بود كه با توجه به اهميت آب لوله. داشت منزل ما بود

در جالب است كه بعد از لوله. دنبال آن رفت كشي منزل ما، پدرم كه خطرهاي آبهاي معمولي را كه سقاها به

مي خانه مي ها هم بردند و براي اين همسايهيهدانست به ها اجازه داده بود كه آب خوردن را از منزل ما ببرند

رفتـيم در كوچـه را بـاز مـي در روز ما اقالً بايد بيست تا سـي بـار. كار يك شير آب در كنار حوض بود

و آب ببرد كرديم تا همسايه مي .اي بيايد

و رسـيدن-شيرازيهاي به اهميت جاد حتي جاده. ها واقعاً اسفناك بود وضع جاده تهران آسفالته نبود

و روز بعد به تهران از شيراز به تهران دو روز زمان الزم داشت زيرا بايد شب را در اصفهان اقامت مي  كردند

و شني بودند. كردند حركت مي و روستاها كه همه خاكي و. راههاي شهرهاي درجه دوم در زمسـتان رفـت

و روستاها قطع مي و حتي راه شيراز به اصفهان نيز در هنگام برف قطع مـي.شد آمد به بسياري از شهرها شـد

كردند تا با كمك كارگرميگير در طول زمستان اقامت هميشه تعدادي از پرسنل وزارت راه در مناطق برف

و تغذي. جاده را از برف پاك كنند و بهداشت البته منظـور. مردم هم واقعاً اسفبار بوديهعاميهوضع مسكن

و بـي. گناهان را به گردن شاه بيندازميهمن اين نيست كه هم و اما در مملكتـي كـه اينهمـه فقـر سـوادي

و يـا بـه جيـب ماندگي وجود داشت درآمد ناچيز ممل عقب و تجهيز ارتش كردن كت را خرج خريد اسلحه

و دالالن ريختن درست نبود و پيمانكاران .ثروتمندان

مي بسياري از دانش شير در رديـف نوشـيدنيهاي بسـيار تجملـي بـه. بردند آموزان از سوءتغذيه رنج

مانده بود از طرف عقباي جهت كمك به كشورهاي وقتي كه اصل چهار ترومن، كه برنامه. آمد حساب مي

هـاي بدين صورت كه بشكه. آموزان بود آمريكاييها در ايران به اجرا درآمد قسمتي از آن دادن شير به دانش

و به دانش شير خشك را به مدارس تحويل مي . آموزان ليواني شير بدهند دادند تا صبحها در آب جوش بريزند

آل بسياري از مردم اصوالً نمي ميدانستند كه آب ديگريهبرنام. شود وده يا غذاي آلوده چگونه باعث بيماري

دادند كه در آن در مورد پيشگيري از بيماريهـا آمريكاييها اين بود كه فيلمهايي در ميدانهاي شهرها نشان مي

تنها در مدارس بـود كـه. واكسن هنوز به گوش بعضي از مردم نرسيده بوديهكلم. آموزشهايي داده مي شد

مي هي دانشگا كوبي آبله از مدتها پيش متـداول البته مايه. كردند آموزان را در مقابل بعضي بيماريها واكسينه

.شده بود

زيـرا مسـؤوالن اصـالحات اغلـب يـا. رفـت در مقابل اين مشكالت، اصالحات به كندي پيش مي

و دلسوز بود كه در در اين شرايط نياز به مدير. شايستگي الزم را نداشتند يا دلسوزي كافي را ان قوي، شايسته

اما متأسفانه چون در حكومتهـاي ديكتـاتوري. عين حال حمايت دولت را هم در پشت سر خود داشته باشند

و بـا  و انتقـاد نكـرد و از معايب چشم پوشيد و مطيع بود اصل بر اين است كه همواره بايد محاسن را گفت

و نورچشميها در ميبديهي است كار…نيفتاد و شايسته دشوار .شود كردن افراد مستقل
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و توسعيهشد كه ادار حكومت شاه به تدريج متوجه مي و قـواريهمملكت يهآن حتـي در شـكل

بنابراين تصميم گرفته شد كـه بـه تربيـت. مورد پسند آنها بدون وجود نيروي انساني كارآمد ممكن نيست

و فني از طريق توسع اما چون اين كار در كوتاه مدت ممكن نبـود. دانشگاهها اقدام شوديهنيروي متخصص

و كارشناس خارجي كمك گرفته شد كم. از تعداد زيادي مستشار كم از نظـر سياسـي از طرفي حكومت شاه

و با توجه به اينكه شاه جاه خود را تثبيت شده مي و ديد و از اوضاع كشـورهاي اروپـايي طلبي زيادي داشت

و آبادي داشته باشـدز مطلع بود تمايل داشت كه كشور توسعهآمريكايي ني البتـه بـا حفـظ حكومـت(يافته

از ايـن.و به قول خودش سلطنت بر يك مملكت فقير افتخاري نداشت) ديكتاتوري خود، يعني جمع نقيضين

و اجتماعي گرفته شد كه خود پيامدهاي عمده و عمراني داشـتاي رو تصميم به يك سري كارهاي اصالحي

و مجموع اينها باعـث. كه بعداً به آن خواهيم پرداخت دراين ميان به نقش عوامل خارجي هم بايد توجه كرد

.آغاز تحوالت جديدي در ايران شد

و به مدرسه مي برگرديم به قبل مـا داراي سـاختمان قـديمييهمدرسـ. خواندم اي كه در آن درس

و متعلق به خواهر قوام، خانم زينـتيهبزرگي بود كه به سبك ساختمانهاي دور الملـك قاجاريه ساخته شده

و به همين دليل به نام مدرس مييهبوده سـاختمان در سـه. پسرانه بوديهشد هرچند كه مدرس زينت خوانده

داد كـه هنـوز ضلع شمالي كه رو به جنوب بود ساختمان اصلي را تشـكيل مـي. طرف حياط ساخته شده بود

به. خود را تا حدودي حفظ كرده بوديهشكوه اولي و غربي نيز اتاقهاي در دو طرف حياط يعني اضالع شرقي

و در طبق. هم پيوسته در دو طبقه احداث شده بود ويهكالسها در اين قسمت بـاالي سـاختمان اصـلي بـود

و قسمتيهكارگاهها كه در واقع كالسهاي كاردستي بود در طبق ي از همكـف ضـلع همكف ساختمان اصلي

در. باال داراي ايوان بزرگي بوديهساختمان اصلي در طبق. غربي بود و دفتر مدرسه نيـز و ناظم اتاقهاي مدير

.باالي ساختمان اصلي قرار داشتيهطبق

و فقـط عصـر. در آن زمان فقط كالس اول ابتدايي نصف روزه بود و عصـر بـود كالس دوم صبح

و پنجشنبه تعطيل و البته روزهـاي(از كالس سوم ابتدايي به بعد فقط عصر پنجشنبه تعطيل بود. بوديم دوشنبه

تا8مدرسه از ). جمعه از12صبح تا5/2و زده5/7صبحها وقتي كه زنگ در ساعت. داير بود5/4بعدازظهر

مي مي ي آمـوزان دعـا آنگـاه يكـي از دانـش. ايستادند يعني هركالس در يك صـف شد همه بايد سرصف

مي صبحگاهي را جمله به جمله مي و بقيه بايد تكرار و گـاهي مـدير،. كردند خواند پس از آن ناظم مدرسـه،

و تشـر در مـورد شروع به صحبت مي و انضـباط، درس خوانـدن، تـوپ كرد كه بيشتر شامل تأكيد بر نظم

و نظاير آن بود دانش آمـوزان متخلـف دانـش آنگاه نوبـت مجـازات. آموزاني كه مقررات را رعايت نكنند

كف. رسيد فرامي با آنها كه درس نخوانده، مشق ننوشته يا سركالس معلم را اذيت كرده بودند دستيهاي جانانه

و شالق نوش جان مي دعوا راه انداخته، اما آنها كه شيطنتهاي بزرگتري مرتكب شده بودند مثالً. كردند چوب

و  و شيشه شكسته، ترقه و يـا فحاشـي كـرده بودنـد از مدرسه فرار كرده و كمان در جيبشان پيدا شـده تير
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مي. وضعشان به مراتب بدتر بود مي ابتدا يك نيمكت را و در وسط حياط قرار آمـوز دادند سپس دانش آوردند

و ديگري روي سرش مي و يك نفر روي پايش و آنگاه ناظم با قساوت خاطي را بر روي آن خوابانده نشست

مي50يا20،30هرچه تمامتر  و پاي آن بيچاره نواخت تا باالخره يكـي از معلمـان بـا ضربه شالق بر پشت

مي قرار قبلي يا بدون آن، به وساطت برمي و آن فلكزده را نجات .داد خاست

دليـل آن هـم. وحشتناكي تأثيري در كاهش تخلفات نداشـتيهجالب بود كه اين مجازاتها با هم

به عبارت ديگر اين. آموزان غيرمتخلف اثر رواني بسيار بدي داشت براي دانش ولي. تكرار هميشگي آن بود

مي مجازاتها متخلفها را وحشي و روان تر و براي بقيه تأثير سوء رواني يعني ايجاد وحشت دائمي در ذهن كرد

ـ (!) پس از اين مراسـم خـوش صـبحگاهي. آنها داشت كه مبادا روزي به چنين مجازاتي گرفتار آيند فها ص

مي يكي مي يكي حركت كرده، به كالسهاي خود و مشق شروع و درس .شد رفتند

هرچند كه من هيچگاه در طول تحصيل مجازات نشدم زيرا در تمـام ادوار تحصـيلي از كـالس اول

و مقررات را رعايت مي و هميشه هم نظم كردم امـا ابتدايي تا سال آخر دانشگاه هميشه رتبه اول كالس بودم

.ام مجازات ديگران در ذهنم باقي مانده فراموش نكردهيهبدي را كه از مشاهديههم خاطرهنوز 

در ما جوي مذهبي داشت زيرا مدير ما شديداًيهمدرس و بيش الاقل و بقيه هم كم و ناظم مذهبي بود

مي. دادند ظاهر خود را مذهبي نشان مي كه يادم در آيد كه آن سالها روزهاي چهارم آبان روز تولد شـاه بـود

مييهورزشگاه حافظي هم شيراز جشن برپا و آموزان خود را بـا مدارس موظف بودند تعدادي از دانشيهشد

و بـايهلباس ويژ و رنگهاي خاص آن مدرسه بـود مدرسه كه مثل تيمهاي ورزشي براي هر مدرسه به شكل

و نمايشهاي ورزشي به ورزشگاه  ـ پرچم مدرسه جهت رژه و بقي آمـوزان هـم در جايگـاه دانـشيهبفرستند

مييهمدرسيهزماني كه تيم يا دست. گرفتند تماشاچيها قرار مي آمـوزان صـلوات دانـشيهشـد بقيـ ما وارد

.ما بوديهفرستادند كه اشاره به مذهبي بودن مدرس مي

از.خواري نكند بستند تا كسي روزه ماه رمضان شيرهاي آب مدرسه را مي ظهرهاي ماه رمضـان بعـد

مي تعطيل كالسها بايد در مدرسه مي و يك حزب از يك جزء قرآن را را مانديم و سه حـزب ديگـر خوانديم

خانه بود30براي اينكه كسي غايب نشود كارتهايي درست كرده بودند كه داراي. گفتند در منزل بخوانيد مي

ميو ناظم دوم مدرسه با يك مهر فلزي هر روز كار .كرد تها را مهر

مييهدر روز تولد حضرت علي در مدرس معمـوالً(شد كه ظهـر هـم پلـو ما جشن مفصلي برگزار

و چراغـاني مدرسـهمي) شكرپلو با قيمه و از چند روز قبل تمام مدرسه مشغول فـراهم كـردن وسـايل دادند

مي. شدند مي و شربت هم پخش و شيريني و تعدادي سخن روز جشن نقل و شعر در وصـف حضـرت شد راني

مي.شد علي خوانده مي پس يكي از سخنرانهاي دائمي مدرسه من بودم كه متن سخنراني را خودم تهيه و كردم

از) خوبي داشتميهچون حافظ(كردم از تصويب مدير مدرسه، آن را حفظ مي و سپس روز جشن، سخنراني را

و ازاين بابت خيلي مورد تشويق حفظ مي ميخواندم و مهمانان قرار .گرفتم اولياء مدرسه
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اي دو ساعت ورزش داشتيم كه بيشـتر هفته. بهترين ساعات مدرسه در طول هفته ساعات ورزش بود

و براي بعضي با بسكتبال همراه بود آن موقع هنوز فوتبال مثل امروز متداول نبود هرچنـد كـه بـه. با واليبال

و نوجيهتدريج به ورزش عمد ميجوانان منتهي در مدارس به علت كمبود فضا بيشتر واليبال.شد وانان تبديل

يكيهالبته مدرس. متداول بود ما از نظر زمين ورزش وضع خوبي داشت زيرا عالوه بر حياط بزرگ مدرسه،

.حياط جداگانه هم داشت كه فقط اختصاص به ورزش داشت

كه در هفته دو يا سـه سـاعت» كاردستي« ساعتهاي كار كارگاهي يا به اصطالح آن روزها ساعت

و شلوغي بچه. بود بيشتر به زنگ تفريح شباهت داشت) در واقع يك بعد از ظهر( هـا كارگاه پر از سرو صدا

و آهنگري بود در بعضي مدارس نـوع. بود جالب بود كه هرچند كارگاههاي اصلي در اغلب مدارس نجاري

و وجود دب ير كارگاه بود مثالً در مدرسه، ما يك كارگاه نجـاري داشـتيم ولـي كارگاهها وابسته به امكانات

و ديگري سنگتراشـي، دو كارگـاه در عوض چون يكي از دبيران قالي. كارگاه آهنگري نداشتيم بافي بلد بود

تراشـي ابتـدا روش تراشـيدن در مورد كارگاه سـنگ. تراشي بافي بود يكي هم سنگ ديگر مدرسه، يكي قالي

مي سنگهاي بزرگ مي ياد داده آن شد كه سنگ را روي زمين به حالت مايل قرار و سپس با تيشه سطح دادند

و اطراف آن را گونيا مي مي را تراشيده و چيزي شبيه يك سنگ قبر حاصل اما باالخره يـك روز.شد كردند

و پرورش(فرهنگيهاز ادار م) آموزش و يكي از بازرسها گفت گر قرار است ايـن براي بازديد آمده بودند

و به جاي آن ساختن كارهـاي ظريـف بچه ها سنگ قبرتراش بشوند؟ از آن پس سنگ قبرتراشي تعطيل شد

و نام كارگاه هم شد  .»كارگاه حجاريهاي مستظرفه«سنگي جاي آن را گرفت

و كالس نقاشي بود در ساعتهاي كـالس نقاشـي معلمـي كـه. از كالسهاي جالب ديگر كالس خط

ا مي دانست يك شكل را از يك كتاب يا هرجاي ديگر جلو بچهز نقاشي هيچ چيز نميمعموالً گذاشت تـا ها

و خودش هم مشغول تصحيح ورقه يا چرت زدن مي و آخر كار هم همين طور الكي نمـره نقاشي كنند اي شد

.داد به هر نقاشي مي

جر. كالس خط هم وضع بهتري نداشت يـان كـالس نقاشـي اگر معلم خودش خطاط نبود كه همان

مي تكرار مي و اگر خطاط بود يك جمله روي تخته مي شد و مي نوشت و بچه رفت پشت ميزش ها بايد نشست

و نقاشي مثـل. هيچ آموزشي در كار نبود. كردند از روي آن جمله تقليد مي در واقع كالسهاي كاردستي، خط

.خيلي از كالسهاي ديگر جز اتالف وقت هيچ ثمري نداشت

ه تا زماني كه من كالس سوم يا چهارم ابتدايي بودم درسي. تر كالس موسيقي بود اينها جالبيهماز

(درسي وجود داشتيههم به اسم موسيقي در برنام مي. دانست ولي جالب است كه مدير ما موسيقي را حرام

هم.ي بوديك معلم موسيقي هم داشتيم كه خيلي هم عصبان.) مجبور بود كالس آن را داير كند درس موسيقي

و نظاير آن روي تخته مي و بچه فقط اين بود كه ايشان نكاتي را در مورد نت، كليد سل، خط حامل ها نوشت

و غريب به چه درد مي كردنـد تـا حفـظ خورد آنها را يادداشت مـي هم بدون آنكه بدانند اين اشكال عجيب
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و آن اينكه يكي از بچهحتيادم است يك روز اتفاقي افتاد كه خيلي نارا. كنند را كننده بود ها مشق موسيقي

وقتي معلم از او پرسيد كه چرا مشق را ننوشته گفـت. مخصوص نت نوشته شود نداشتيهكه بايد در دفترچ

مي. دفتر ندارم در ايـن هنگـام معلـم بـا. گويد موسيقي حـرام اسـت معلم پرسيد چرا نخريدي؟ گفت پدرم

و كلييهعصبانيت شديد يك كشيد و او را از كالس به بيرون پرت كرد و يك لگد به آن بچه زده محكم

و بيراه نثارش كرد و روز آن بچه را هيچگاه فراموش نكرده. هم بد واقعاً او چه گناهي داشت كه بين.ام حال

و يك معلم عصبي بايد قرار مي مي يك پدر متعصب و كتك و گنـ گرفت اهش خورد بدون آنكه بداند چـرا

و پشـتيباني روحانيـان شـهر  و مقصر كيست؟ پس از مدتي با فعاليت تعـدادي از مـديران مـذهبي چيست

و شوپن كه با اين برنام و مملكت از به وجود آمدن تعدادي موزارت مشعشعيهكالسهاي موسيقي تعطيل شد

. قطعي بود محروم گشت

س6اين مدرسه تا كالس نهم داشت يعني و من تا كالس.ه كالس سيكل اول متوسطهكالس ابتدايي

و دو برادر كوچكترم نيز در همين مدرسه تحصيل كردند. نهم در اين مدرسه تحصيل كردم .برادر بزرگتر من

سـيكل. ما بوديهوضع مدارس ديگر هم به جز اينكه اغلب چندان محيط مذهبي نداشتند شبيه مدرس

ميدوم را كه در واقع از كالس دهم تا دوازده و يا چهارم تا ششم متوسطه را شامل شد در دبيرستان حيـاتم

ويهاين مطلب بايد به واقعيهاما قبل از ادام. شيراز تحصيل كردم مهمي كه در زندگي ما رخ داد اشاره كنم

اعمـال. تازه دوران ابتدايي را تمام كرده بودم كه مادرم به بيمـاري سـرطان دچـار شـد. آن فوت مادرم بود

و به اصطالح پزشـكي متاسـتاز  و مداواهاي انجام شده چندان مؤثر واقع نشد زيرا سرطان پيشرفته بود جراحي

و اين بار در چند نقط پزشكان باز هم پيشنهاد جراحي دادند اما مادرم كه فهميده بود. ديگر ظهور كرديهداد

و از آنجا. جراحي عالج قطعي نيست حاضر به عمل جراحي ديگري نشد و متدين بود كه مادرم خيلي مذهبي

چـون پـدرم. هميشه آرزوي زيارت كربال را داشت تقاضا كرد كه قبل از فـوت او را بـه كـربال بفرسـتند 

يهها را كه اغلب خردسال بودند تنها بگذارد بنابراين مادرم همراه يكي از زنان فاميـل روانـ توانست بچه نمي

كوچكترين خواهرم كه در اين هنگـام.ال بيماري به تدريج شدت يافتپس از بازگشت از كرب. كربال شدند

و تجويز داروي بيش از انـدازه فـوت  و در اثر اشتباه پزشك يكسال بيشتر نداشت نيز در اين ميان بيمار شد

هم. مادرم بدرود حيات گفت 1336يك ماه بعد از آن يعني در مرداد ماه سال. كرد ويهفوت مادرم براي ما

و اندوه بر محيط خان.ه خصوص پدرم خيلي سخت بودب پدرم از آن پـس. ما سايه افكنده بوديهتا مدتها غم

و مهماني شركت نكرد و تمام ديگر براي خود هيچ چيز نمي. تا هنگام وفاتش در هيچ مجلس شادي خواست

و ضرب. ها كرد اش را وقف بچه زندگي مريههنوز از بهت مرگ خواهر گ مادر بيرون نيامده بوديم هولناك

اين غم آخر. كه برادر كوچكم عبداهللا نيز يكسال پس از مرگ مادرم در اثر تصادف با اتوموبيل از بين رفت

شديهدر عرض چند سال به انداز. ديگر واقعاً كمر پدرم را شكست كوتـاهييهبـه فاصـل. بيست سال پير
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و مادربزرگ مادري فو مادربزرگ پدري مي.ت كردندام هم شـد اما چه مـي.شد مصيبت پشت مصيبت وارد

و انسان جز اينكه با غمها بسازد راه ديگري ندارد. كرد .دنيا همين است

در آن زمـان. در هر حال با پشت سرگذاشتن اين وقايع بود كه من وارد سيكل دوم دبيرستان شـدم

و ادبييهسه رشت . رياضي بـوديهانتخابي من رشتيهرشت. بودنددبيرستاني وجود داشت كه رياضي، طبيعي

و شـيك. مديري داشتيم كه خيلي جدي بود. رفته دبيرستان خوبي بود دبيرستان ما رويهم پـوش بسيار مرتـب

و زياد بين بچه. بود و به همين خاطر هم ابهت زيادي داشت ها ظاهر نمي اغلب در دفتر خودش بود تأكيد. شد

و ابداً در خيابانها گشت نزنندآموزا داشت كه دانش علت.ن پس از پايان وقت مدرسه، بالفاصله به خانه بروند

يكي از تفريحاتشان اين بود كه بـه اصـطالح) سيكل دوم(آن هم اين بود كه آن روزها پسرهاي دبيرستاني 

و گاهي متلكي هم بپرانند و بعضي از پسرها يك دختر خاص. آن زمان، دنبال دخترها بيفتند را نشان كـرده

مي دنبال او راه مي و به اصطالح از مدرسه تا خانه او را اسكورت البته معموالً دخترها هيچ محلي. كردند افتادند

در به پسرها نمي و عفاف براي دخترها بسيار مهم بود ولي پسرها بـه همـين كـه گذاشتند زيرا حفظ نجابت

و  به هر حال مـدير مـا روي ايـن. او را دنبال كنند خوش بودندخيال خود آن دختر را متعلق به خود بدانند

و اگر پسري را در خيابان مي ديد حتي اگر بـراي خريـد بـه خيابـان آمـده بـود موضوع خيلي حساس بود

و ابتكاري بـود مجازاتي هم كه براي بچه. كرد روزگارش را سياه مي بـدين. ها در نظر گرفته بود خيلي مؤثر

آموزان خيلي اصرار داشتند، او معمـوالً ضي مدارس كه روي كوتاه كردن موي دانشصورت كه برخالف بع

مي تأكيدي بر كوتاه كردن مو نداشت اما اگر دانش از آموزي را در خيابان و يا شكايتي از طرف دبيران ديد

مي شد دانش او مي و اين از هر مجـ آموز را از كالس محروم و مويش را كوتاه كند ازاتي بـراي كرد تا برود

و يك فولكس آبي. ها بدتر بود بچه و بچه خوشبختانه اين مدير صاحب اتومبيل بود در رنگ داشت هـا اگـر

و تا گذشتن ماشين مدير خود را در مغـازه  خيابان بودند به مجرد پيدا شدن اين فولكس وارد اولين مغازه شده

و در واقع پنهان مي در. كردند مشغول و به طور كلي اتومبيل الزم به ذكر است كه آن هنگام اتومبيل شخصي

بسياري از مدارس ديگر حتي مديرشـان هـم. ما غير از مدير هيچكس اتومبيل نداشتيهدر مدرس. زياد نبود

و به همين دليل اتومبيل فولكس آبـي. ماشين نداشت رنـگ تعداد ماشينهاي عبوري در خيابانها هم زياد نبود

ميمدير ما از چند صد متر .شدي ديده

و شيمي را مد نظـر و فيزيك مدير ما در انتخاب دبيران مثل اغلب مديران ديگر تنها دروس رياضي

و سعي مي و بـراي كرد كه تا حد امكان دبيران خوب شهر را براي اين دروس به مدرسـه داشت اش بيـاورد

ـ به همين خاطر به غير از كالسها. درسهاي ديگر زياد اهميتي قائل نبود و شـيمي بقي و فيزيك يهي رياضي

مي كالسها در واقع ساعات تفريح بچه و تـوي سرتاسر ايـن كالسـها بـه شـلوغي بچـه. داد ها را تشكيل هـا

مييهسروكل و اذيت دبيران و آزار و. گذشت هم زدن و پـرورش البته اين وضع از تفكر حاكم بر آموزش

مي» فرهنگ«به اصطالح آن روزها  و بيش حـاكم اسـت. گرفت سرچشمه دروس. تفكري كه هنوز هم كم
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و شيمي چون دروس اصلي براي رشته و فيزيك و در رشته رياضي و علوم است و پزشكي هاي هاي مهندسي

و نان مي وآب عمده و بقي دار دانشگاهي ايران حائز اهميت است مهم تلقي دروس هريك بـر اسـاسيهشوند

اند كه البته اگر امكان تدريس صحيح آنها وجود داشته باشد الزم هستند وليهشد مالحظاتي در برنامه گنجانده

مي با وضعيتي كه تدريس مي و و شاگرد كمتـر شد و ايجاد سرگرمي براي معلم شود واقعاً جز پركردن وقت

جغ دانش. اي از آن حاصل است فايده و ادبيـات، تـاريخ، رافيـا، آموزان ما سالها عربي، زبان انگليسي، فارسي

و علوم زمين مي شناسي و غيره را و خـارج(آموزند اما از هر يكصد ديپلمه طبيعي اگر در كالسهاي خصوصي

مي) از مدرسه نياموخته باشد اي را بـه محـاورهيهتوان چند نفر را پيدا كرد كه بتواند نيازهاي اولي به زحمت

ح و يا بتواند يك متن و بفهمدزبان عربي يا انگليسي بيان كند از تاريخ هـيچ. تي ساده را به اين زبانها بخواند

و فقط شايد چند نام در خاطرشان مانده باشد نمي .هاي ديگر نيز هيچيك وضع بهتري ندارند زمينه. دانند

در ها را نوشته در واقع اگر نيت كساني كه در ابتدا اين برنامه اند خوب هم بوده متأسفانه هيچ تالشي

و مقدمات آموزش صحيح انجام نشده استراه ايجاد لو انـد نـه امكانـات نه دبيران آموزش كـافي ديـده. ازم

و نه حتي هدف از اين آموزشها روشن بوده است .آموزشي فراهم بوده است

مـواد خـاميهكنند امروزه مدارس ما فقط تهيه. با گذشت زمان اين مسأله به مراتب بدتر شده است

و دانشگاه  و هيچكس به اين سؤال ساده پاسـخ نمـي. هستندبراي كنكور دهـد كـه آيـا آمـوزش دبسـتاني

و يا اينكه اهـداف ديگـري تحصيل دهند برنامهيهخواهند ادام دبيرستاني فقط براي كساني كه مي ريزي شده

ا التحصـيالن دبيرسـتانه درصـد فـارغ20تـا10هم دارد؟ اگر فقط براي دانشگاه است با توجه به اينكه فقط 

و امكاناتي را كه صرف آنها شده اسـت هـدر مي و انرژي بقيه و عمر توانند وارد دانشگاه شوند پس ما وقت

ازيهو اگر نه، هدف ديگري هم وجود دارد آن هدف چيست؟ ديپلم. ايم داده سال تحصـيل12ما چه مزيتي

بيهدهند به دست آورده است؟ البته من منكر نقش پرورش و ه هر حال رشد فكري بيشتر يك محيط مدرسه

مدرسه رفته نسبت به كسي كه نرفته نيستم ولي آيا هدف فقط همين است؟ اگر چنين باشد اين هـدف را بـا

مييههزين و انرژي مختصرتر هم .توان به دست آورد كمتر

و يا از اين پـس تصور كنيد كه مثالً مقرر شود كه دانشگاهها براي مدتي نامعلوم تعطيل خواهند شد

مي. دانشگاه هيچ مدركي صادر نخواهد كرد و پرورش ما با چـه اسـتداللي فكر كنيد در آن صورت آموزش

آموزان را ترغيب به آموختن دروس خواهد كرد؟ اصالً در آن صورت چند نفر حاضـر خواهنـد شـد دانش

 سالهاي آخر دبيرستان را به اتمام برسانند؟

و تأثير به هر حال دوران دبيرستان ما مصا دف شد با تحوالت سياسي جديدي كه در ايران شروع شد

مي عمده و من در اينجا به اختصار به شرح اين تحوالت :پردازم اي در وقايع آينده داشت



���

علت اين. در آن سالها مثل هميشه كانون اصلي فعاليتهاي سياسي در تهران بود اما خيلي بيش از اآلن

و خانوادهبود كه مسافرت كردن به سهول و عموميت اآلن نبود ها نيز به صورت فعلي در شهرهاي مختلفت

و پراكنده نبودند و تحت كنترل دولت بود.و به خصوص تهران پخش . وسايل خبري هم كه عمدتاً در اختيار

و كندي صـورت مـي لذا اخبار به سرعت امروز پخش نمي و مراودات سياسي با تأخير در. گرفـت شد البتـه

پزشـكي،يهدر شيراز در آن زمان دانشگاه شيراز داراي دانشكد. يي كه دانشگاه داشتند وضع بهتر بودشهرها

و ادبيات بود و پزشكي با تالش دكتر قربان، از پزشكان مشهور شيراز راهيهدانشكد. كشاورزي اندازي شـده

مي با سيستم نسبتاً پيشرفته آ.شد اي اداره و خارجي و مسلط بودنداستادان ايراني زبان تـدريس.ن اكثراً متبحر

و نيز كتب مورد استفاده، انگليسي بود كه تأثير مهمي در دستيابي دانشـجويان  الاقل در مورد استادان خارجي

يهدانشـكد. كشاورزي از تبديل دانشسراي كشاورزي به دانشكده ايجاد شـديهدانشكد. به علوم روز داشت

و نيز زبـان انگليسـي ادبيات به همت مرحوم دك و ادبيات و در شعر تر لطفعلي صورتگر كه خود اهل شيراز

شد صاحب و. نظر بود در مجاورت آرامگاه حافظ تأسيس برادر من نيز ليسانس خود را از اين دانشكده گرفت

فرصت خوبي رفتن برادرم به تهران. تحصيل به تهران رفتيهدو سال قبل از اينكه من ديپلم بگيرم براي ادام

و به خصوص چـون بـرادرم در خوابگـاه  براي من هم پيش آورد كه بتوانم گاهي به تهران نزد برادرم بروم

مي) ليسانس به عنوان دانشجوي فوق(اميرآباد تهران  و آمد من به تهران سبب شد كـه تـا اقامت داشت رفت

و پرتحرك بود قرار بگي .رمحدودي در جو دانشجويي آن زمان كه سازنده

و اكثر آنها با وجه مختصري كه از خانواد خوديهدر آن زمان امكانات رفاهي دانشجويان ناچيز بود

مي از شهرستانها دريافت مي بـا اينهمـه. وضع معيشتي بسياري از آنها بسـيار بـد بـود. كردند كردند زندگي

و اجتماعي زياد بود و حساسيت آنها نسبت به امور سياسي م. سرزندگي همـين ورد اسـتادان نيـز تقريبـاً در

و دست غير از عده. وضعيت وجود داشت و اي كه از رجال و يا صاحب اسم اندركاران مقامات مملكتي بودند

و پاي. رسم بودند زندگي مالي بقيه تعريف چنداني نداشت و عالقمندي بندي با وجود اين از نظر استقالل رأي

و عالقه به و اعتقادات خود و ايـن داليـل مختلفـي به اصول و پيشرفت، دانشجويان قابل تحسين بودنـد كار

يا. آنها وجود محيط مساعد براي رشد اينگونه خصوصيات بوديهداشت كه از جمل هدف فقط گذران زندگي

و  و اغلب مهمتر از اينها حفظ اصول و اجتماعي نبود بلكه در كنار اينها و يا ارتقاء شغلي كسب درآمد بيشتر

و ايمان به باورهاي حرفهعال و سياسي نيز وجود داشت قه و ادبي و علمي .اي

و اجتماعي بود و تحركات سياسي دانشجو نيز غير از اينكـه. به همين داليل دانشگاه پايگاه تفكرات

و عالقمنـدي  و توجـه و شايد بيشتر احتـرام ارزشهاي علمي داشت ارزشهاي سياسي اجتماعي را نيز دارا بود

ميجامع و دانشجو از اينجا سرچشمه گرفت كه حتي هنوز هم اين طرز تلقي از دانشجو در جامعهه به دانشگاه

و اين به نظر مـن در كمتر نقطه. وجود دارد و دانشجو اينقدر زياد است اي از دنيا اختالف ارتفاع بين محصل

و عالقـ. موالً سياسـي بـود بيشتر دليل سياسي دارد زيرا معموالً محصل سياسي نبود ولي دانشجو مع يهعشـق
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و شديد به دانشجو شدن در بين محصالن به نظر من نه فقـط بـه خـاطر امكانـات بعـدي ورود بـه دانشـگاه

كم فارغ و اعتبار دانشجو در جامعه بود كه كم بـه صـورت التحصيل شدن از آن، بلكه بيشتر به خاطر اهميت

و پايدار گشت .يك سنت درآمد

و دانش شوم كـهيها منظور من اين نيست كه منكر عالقالبته در اينج تاريخي ايرانيان به كسب علم

و مقاطع تاريخي محـدود(تحصيل است،يهخود يكي از داليل اصرار بر ادام يههرچند كه در بسياري موارد

و دانش متناسب با نيازهاي زمان نبوده يا نيست و شدن مورد نظر من بلكه توجه شديد مردم به دانشج) اين علم

.است

بييهنكت مورد نيست اينكه با وجود مشكالت زيادي كه در امر جالب توجهي كه ذكر آن در اينجا

و غيره بر سر راه افراد كم و عمدتاً مسافرت، هزينه، اقامت و اينكـه كنكـور درآمد شهرستانيها وجود داشت

و هر دانشگاه اغلب در همان دانشگاه برگزار مي مسافرت به شهر يا شهرهاي موردنظر بـراييهاين الزمشد

در. تر بود تحصيل عادالنهيهكنكور دادن بود با اينهمه شانس ادام و تدريس براي قبـولي زيرا كنكور دادن

و تست ازيهقبولي در كنكور بيشتر به مطالعـ. زدن به صورت يك تخصص درنيامده بود كنكور خـود فـرد

به. ان مربوط بود نه به شركت در دهها كالس خصوصي پرهزينه از سالهاي اول دبيرستانهمان كتب دبيرست

و نظاير آن مطرح نبود عادالنه بـوديههمين خاطر توزيع دانشجويان از نظر مبدأ با وجود اينكه سهمي . مناطق

و استادان قديمي را زاده و متخصصان ميهاي شهرستانها اگر دقت كنيد بيشتر دانشمندان ايـن. دهنـد تشكيل

هـاي مرفـه يكي اينكه اغلب دانشـجويان از خـانواده. وضعيت البته نتايج سياسي اجتماعي ديگري هم داشت

و در نتيجه حساسيت سياسي اجتماعي بيشتري داشتند هـاي مرفـه ديگـر اينكـه بسـياري از خـانواده. نبودند

ر نمي و تنها ها به خارج بود كه بسياري مايل اه براي آنها اعزام بچهتوانستند فرزندانشان را وارد دانشگاه كنند

.به اين كار نبودند

از اين رو رژيم به اين فكر افتاد كه دانشگاهي درست كند كه بيشتر اختصاص بـه پولـدارها داشـته

و با اخذ شهري و كنكور هم بـراي آن حـذفيهباشد سنگين، تقاضاي آن را براي افراد معمولي از بين ببرد

و يا به همان دليل وجود شهري به اين ترتيب بـود. سنگين بين متقاضيان معدود ثروتمند برگزار شوديهشود

شد) دانشگاه بهشتي فعلي(كه دانشگاه ملي ايران  طبيعي بود كه اين دانشگاه مطلوب رژيم بود زيـرا. تأسيس

و اعتصاب خبري نبود باعث  ـ عالوه بر اينكه در آن از تشنجات سياسي و طبق يهجلب رضـايت ثروتمنـدان

.گرديد حاكم نيز مي

و ضمناً قابل توسعه و مردم هم آن را خيلي جدي نگرفتند اما اين پروژه چندان موفق از كار درنيامد

و در رأس آنها دانشگاه تهران همچنان كانون دانشگاهي  و دانشگاههاي دولتي به تمام آموزش عالي نيز نبود

.باقي ماندندو آموزش عالي كشور 
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و آن ايجـاديهپس از آن پروژ ديگري در دستور كار مقامات آموزش عالي رژيـم قـرار گرفـت

مي. دانشگاه پهلوي بود توان عواملي كه باعث ايجاد اين دانشگاه شد متعدد بودند اما از بين آنها مهمتر از همه

ان اقتباسي از دانشـگاههاي اروپـا بودنـد زيـرا دانيم كه دانشگاههاي اوليه در ايرمي: به مورد زير اشاره كرد

التحصـيل هـاي ايـران عمـدتاً فـارغ عالوه بر وابستگي حكومتهاي ايران به سياستهاي اروپايي، تحصـيلكرده 

و به خصوص فرانسه بودند و. دانشگاههاي اروپا به همين دليل زبان خارجي اغلب دانشگاهها زبان فرانسه بود

و بـيش واژهلغات فرانسه نيز بيش از  هاي ديگر در زبان روشنفكري ايران متداول گشته بود كه هنوز هم كم

و اروپا از آغاز زياد بود. طور است همين 28اما پـس از كودتـاي. عالوه بر آن مبادالت فرهنگي بين ايران

و نفوذ روز و افزايش نفوذ اياالت متحده در ايران ن، بـديهي بـود افزون اين كشور در امور سياسي ايرا مرداد

ـ  اول ايجـاد يـك دانشـگاهيهآن در درجـيهكه آمريكاييها در صدد نفوذ فرهنگي نيز برآينـد كـه الزم

و گسـترش از اين گذشته، با افزايش تعـداد تحصـيلكرده. آمريكايي در ايران بود هـاي ايـران در آمريكـا

و علمي آمريكا روز و نيز پيشرفتهاي عظيم فني و فرهنگ آمريكايي روز بـه،افزون زبان انگليسي دانشگاهها

و نيز دست روز براي بسياري از تحصيلكرده رژيـم شـاه. يافـت اندركاران حكومت جذابيت بيشـتري مـي ها

مي همانطور كه از نظر سياسي مرتباً به آمريكا نزديكتر مي و بديهي بـود كـه فكـر شد از اروپا فاصله گرفت

آ(متحول كردن سيستم آموزشي  و) موزش عاليحداقل به سيستم آمريكايي هر روز بيش از پيش ذهن شـاه

و پايه(از سوي ديگر با پيشرفت صنعت. داشت اطرافيانش را مشغول مي نيـاز بـه)اي هرچند نه چندان اصيل

و متخصصان جديد بيشتر مي . شد كه در اين زمينه سيستم آموزشي آمريكا بر اروپا برتري داشـت كارشناسان

و يك دسته عوامل ديگر باعث قـدرت. نها ايجاد دانشگاههاي غيرسياسي نيز مدنظر بوددر كنار اي اين عوامل

محل ايجاد اين دانشگاه، شيراز در نظر گرفته. ايجاد يك دانشگاه به سبك آمريكايي گرديديهگرفتن انديش

س. شد و طبعاً جو ياسي آرامتري داشت، شـهري زيرا شيراز عالوه بر اينكه از مركز يعني تهران فاصله داشت

و ضمناً مورد توجه شاه هم. بود فرهنگي مهمانان رژيم پس از تهران از شيراز نيـز بـه خـاطريهزيرا تقريباً

و به ويژه تخت مي وجود آثار تاريخي به طوري كه در آن زمان ما بسياري از رهبـران. كردند جمشيد بازديد

.كشورها را در شيراز ديده بوديم

و بعداً دانشكده 1341اين دانشگاه كه در سال اساس هاي موجـود دانشـگاه شـيراز مثـل تأسيس شد

و كشاورزي نيز زير پوشش آن درآمد دقيقاً از دانشگاههاي آمريكا الگوبرداري شـده بـود  . ادبيات، پزشكي

و زبان انگيهالزم به ذكر است كه دانشكد و بيش سيستم آمريكايي داشت ليسـي در آن پزشكي از قبل كم

و لذا ادغام اين دانشكده در دانشگاه پهلـوي خيلـي  و تعدادي از استادان آن نيز خارجي بودند زبان اصلي بود

و ضمناً امكان اعطاي. ساده بود براي اينكه اين دانشگاه گرفتار بوروكراسي معمولي دانشگاههاي ديگر نشود

و كارمندان آن كارمند دولت محسـوب امتيازات مستقيم به آن موجود باشد اين دانشگاه در  ابتدا دولتي نبود

و حتي به جاي بازنشستگي صندوق ذخير نمي اعالم شده بود كه اين دانشگاه داراي. اختصاصي داشتيهشدند
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مي 12000اي معادل شهريه و تا يكي دو سال ريال در سال خواهد بود كه در بدو پذيرش دانشجو گرفته شود

ب و بعد هـم در عمـل لغـو شـد عداًهم اجرا شد اما شـايد دليـل آن ايـن بـود كـه. به صورت قسطي درآمد

ريـال 12000يهتر كه طبعاً كمتر سياسي بودند وارد شوند زيرا در آن زمان تهي المقدور دانشجويان مرفه حتي

و لذا ممكن بود از شركت در كنكور اين دانشگاه صرفنظر كنند ا بـه زودي ايـنام. براي خيليها مقدور نبود

موضوع منتفي شد زيرا تجربه نشان داده بود كه ايرانيها براي تحصيل فرزند خود بـه هـر قيمـت كـه باشـد

(هاي الزم را فراهم خواهند كرد هزينه و ديـديميهاي كه بعدها مورد استفاد تجربه. دانشگاه آزاد قرار گرفت

الزم را براي تحصيالت فرزندان خود فراهميهشهري هاي فقير در صورت لزوم به هر ترتيب كه حتي خانواده

.)كنند مي

و گرفتن ديپلم رشتيهتأسيس دانشگاه پهلوي همزمان با پايان تحصيالت متوسط . رياضي بوديهمن

و داراي رشـتهيهدر ابتدا چون اعالم شده بود كه دانشگاه پهلوي فعالً رشت هـاي پزشـكي، مهندسـي نـدارد

و علومكشاورزي، علو انساني است تصميم نداشتم كه در كنكور آن شركت كنم اما شـدت يـافتن بيمـاريم

زيرا برادر بزرگم در تهـران. پدرم كه به سرطان مبتال شده بود باعث شد كه در كنكور آن هم شركت كنم

و مادرم هم كه قبالً مي اقامت داشت و بايد خانوادهشد فوت كرده بود لذا با بيماري پدرم من بزرگ خانواده م

را(كردم را سرپرستي مي و دو خواهر كوچكتر از خودم به هر حال در كنكور اين دانشـگاه ). يعني دو برادر

در. كـرد در آن زمان هر دانشگاه براي خود كنكور جـدا برگـزار مـي.و نيز دانشگاه تهران شركت كردم

هيهدانشگاه تهران متقاضي دانشكد و در كنكور در دانشگاه پهلوي نفر سوم كنكور.م پذيرفته شدمفني بودم

و مناسب. شدم سؤاالت بـراي سـنجشيهتر بود زيرا قسمت عمد كنكور دانشگاه پهلوي به نظرم بسيار بهتر

و علوم  و پس از آن سؤاالت زبان انگليسي، زبان فارسي و(هوش داوطلبان تهيه شده بود و فيزيـك رياضـي

در دانشگاه تهـران پـس از پـذيرش اوليـه يـك كنكـور. اي بودندر دو مرحلههر دو كنكو. بودند) شيمي

و در دانشگاه شيراز يك مصاحب يهبا توجـه بـه رتبـ. حضورييهاختصاصي براي تعيين رشته وجود داشت

و پس از مصاحبه نيز همين رتبه را داشتم البته بـه(بااليي كه در كنكور دانشگاه پهلوي به دست آورده بودم

و بسـتري) دوم كنكور را داشتميهدليل شركت نكردن نفر دوم در واقع رتب و شدت يافتن بيمـاري پـدرم

و بدين ترتيـب دانشـجوي شدنهاي مكرر او، از شركت در قسمت دوم كنكور دانشگاه تهران صرفنظر كردم

.دانشگاه پهلوي شدم

ن. در مورد دانشگاه پهلوي گفتني بسيار است و تـايهيت اوليصرفنظر از اينكه تأسيس آن چه بـود

و يا جاه و چه مقدار ناشي از مسائل سياسي طلبيهاي رژيم بود بايد قبول كـرد چه حد بر مبناي نيازهاي كشور

و آموزشي نكات مثبت زيادي داشت .كه حداقل از نظر علمي

و دانشگاههاي آمريكايي بوديهبرنام در. آموزشي اوليه تلفيق كالج ايران چيزي بـه نـام يعني چون

و بعد از دبيرستان بالفاصله دانشگاه قرار مي گرفت لذا دو سال اول دانشگاه اختصاص بـه كالج وجود نداشت
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و غيـره و پايه داشت مثل فارسي، زبان انگليسي، تاريخ تمدن، رياضي، شيمي، فيزيك، اقتصاد دروس عمومي

و هنر«يهكه به آن دور و علومو بعده( گفتندمي» علم و نمـرات).ا ادبيات پـس از آن برحسـب عالقـه

و اكتسابي، دانشجويان به رشته و علوم و وارد دانشـكده تقسيم مي…هاي مختلف پزشكي هـاي مربـوط شدند

.شدند كه مدت هريك متناسب با آن رشته بود مي

و بنيانگذار ادبياتيهدانشكد اولين رئيس دانشگاه پهلوي دكتر لطفعلي صورتگر بود كه قبالً رئيس

و استاد دانشگاه تهران بود و به اصطالح آن زمـان. دانشگاه شيراز قبلي » پروسـت«معاون آموزشي دانشگاه

مي» والتر گروز«يك آمريكايي به نام گـروزيهمأموريـت عمـد. گفتند قبالً كشيش بـوده اسـت بود كه

و محـل كارمندان بيشتر. تأسيس يك دانشگاه كامالً آمريكايي بود همان كارمنـدان قبلـي دانشـگاه شـيراز

امـا بـراي. استادان قبلي نيز به اين دانشگاه منتقـل شـدند. دانشگاه نيز همان ساختمانهاي دانشگاه شيراز بود

و انگليسي استخدام شدند مثالً تدريس زبان انگليسي توسـط اسـتادان. درسهاي جديد تعدادي استاد آمريكايي

م و انگليسي مي» فيلد»،»ُادانل«ثل آمريكايي و نيز دو ايراني انجام ادبيات فارسي.شدو يك آمريكايي ديگر

ادبيات قبل يعني دكتر مژده، دكتر شفيعي، خانم دكتر شجيعي، دكتر نـورانييهتوسط همان استادان دانشكد

و دكتر خاوري تدريس مي و دكتر ابوالحسن دهق تاريخ تمدن را دكتر خوب.شد وصال مينظر . دادند ان درس

و دكتر رجوي تدريس مي فيزيك توسط دكتـر فرزانـه، شـيمي. كردند رياضي را ابتدا دكتر منوچهر وصال

و دكتر علي معصومي تدريس مي و توسط دكتر مشفق .…شد

و رياضـي كـه بـراي در سال اول دروس ما عبارت بودند از فارسي، انگليسي، تاريخ تمدن، فيزيك

بـه. شـدن يكسان بود جز اينكه گروههاي درسي با توجه به تعداد دانشجويان مشـخص مـي دانشجويايههم

شـد مثـل فيزيـك در سال دوم دروس ديگري اضافه مـي. دانشجو بود40طوري كه هر كالس شامل حدود 

و غيره كه البته هر سال شـامل دو تـرم يـا بـه  مدرن يا فيزيك مهندسي، شيمي، اقتصاد، رسم فني، بيولوژي

در اين سال دانشـجويان. گرديدمي (Semester)صطالح انگليسي آن كه آن روزها بيشتر رايج بود دو سمسترا

و با توجه به رشت مييهتا حدودي حق انتخاب داشتند به جز فارسـي،. كردند مورد نظرشان درسها را انتخاب

به.شد تمام دروس به زبان انگليسي تدريس مي و اسـتادان خـارجي بـه انگليسـي البته استادان ايراني فارسي

و غيره به زبان انگليسي بود صحبت مي تأكيـد بـر روي. كردند ولي تمام كتب، جزوات، تكاليف، امتحانات

و زبان به حدي بود كه دانشجويان به سرعت به زبان انگليسي مسلط مي شدند البته بسـته بـه دانشـجو شـدت

به. ضعف داشت ميولي در هر حال همگي قادر شدند جز بعضي دروس كـه استفاده از متون انگليسي درسي

بـود كـه بـراي اغلـب (Samuelson)مثالً كتاب درس اقتصـاد كتـاب ساموئلسـون. انگليسي آن دشوار بود

و از اين بابت مشكلي نداشتم به همين. دانشجويان فهم آن بسيار دشوار بود زبان انگليسي من خيلي خوب بود

ك كـردم كـه مـورد تاب را همزمان با تدريس آن در طول ترم، به فارسـي ترجمـه مـي خاطر فصلهاي اين

مييهاستفاد .گرفت بسياري از دوستان دانشجو قرار
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و هنر رتبه اول كالس بودم كـه و در طول دو سال علم و دروس آن عالقمند شده بودم به دانشكده

انتظـارات رژيـم، در ايـن دانشـگاه نيـز از سـال دوم عليرغم. البته در سالهاي بعد نيز همواره رتبه اول بودم

يك اعتصاب عمدتاً به خـاطر مسـائل. صنفي داشتيهاعتصابها شروع شد كه البته در اين مرحله بيشتر جنب

و نيز عدم قطعيت تأسيس رشته و صنفي هاي مهندسي صورت گرفت كه طبعاً سال اوليها را نيز شـامل رفاهي

دا.شد مي و اسـداهللا علـم كـه روزهـاي آخـريهمنبا باالگرفتن اعتصاب اخير رئيس دانشـگاه عـوض شـد

مي نخست شد وزيري خود را اين تعويض رئـيس يـك نـوع. گذارند به سمت رئيس دانشگاه پهلوي منصوب

البته علت تصميم سريع تعويض رئيس دانشگاه بيشتر به خاطر اهميتي بود كـه. پيروزي براي دانشجويان بود

و از طرفي شيراز براي شاه اهميـت داشـت زيـرا شاه براي اين دانشگاه كه نام او را بر خود داشت قائل بود

مي مهمانان او براي ديدن آثار باستاني تختيههم و رويهم جمشيد سفري هم به شيراز رفتـه شـاه بـه كردند

يههم براي پيشگيري از ادامـ با وجود اين، اقدام به تعويض سريع رئيس دانشگاه تا حدي. شيراز عالقمند بود

از زيرا رژيم به خوبي مـي. فرهنگ اعتصاب در دانشگاه پهلوي بود دانسـت كـه اغلـب فعاليتهـاي سياسـي

و به همين خاطر هم در طول قدرت شاه هيچ نوع فعاليت صنفي مگر با كنترل فعاليتهاي صنفي شروع مي شود

در دانشگاه42خرداد15امر آن بود كه در جريان شورشهاي بهترين دليل اين. پذير نبود شديد دستگاه امكان

از پهلوي هيچ فعاليت سياسي بروز نكرد در حالي كه در سطح شهر اغتشاشـات بزرگـي بـه دسـت پـاره  اي

و كيوسـك مذهبيهاي پيرو بعضي روحانيان مثل آيت اهللا دستغيب رخ داد كه منجر به تخريب تعدادي مغازه

و آتش و در جريان آن چند نفر كشته،) در چهارراه مشير(اماكن مثل يك سينما زدن بعضي تلفن و غيره شد

و عده و تعداد زيادي نيز دستگير شدند و تبعيد گرديدند تعدادي زخمي .اي از روحانيان نيز دستگير

و كليـ دريهبه هر حال علم از تهران پيغام فرستاد كه به اعتصاب پايان دهيـد خواسـتهاي شـما را

و اعتصاب دانشجويان بـه ايـن ترتيـبس فري كه به زودي به شيراز خواهم كرد مورد توجه قرار خواهم داد

و با اطـالعيهبه فاصل. پايان يافت و نفوذ زيادي كه داشت و امكانات و با قدرت كوتاهي علم به شيراز آمد

و عالق دريهاز تأكيد . دانشـگاه برداشـتيهجهـت توسـع شاه به گسترش دانشگاه پهلوي اقدامات فراواني

و به اصطالح) همه به زبان انگليسي(كتابهاي فراواني و» به روز«كه اغلب آخرين چاپ بودنـد خريـداري

شد هاي دانشكده تحويل كتابخانه تعـدادي سـاختمان بـزرگ. مهندسي تأسيس شـديهدانشكد. هاي مختلف

و و يا اجاره شده، در اختيار دانشكده و ايجاد ساختمانهاي بزرگ. دانشگاه قرار گرفت خريداري طرح توسعه

التحصيل آمريكـا كـه همگـي از دانشـگاههاي تعداد زيادي استادان ايراني فارغ. براي دانشگاه شروع گرديد

و يا در آمريكا مشغول به كار در دانشگاهها بودند استخدام گرديدند بزرگ آمريكا فارغ . التحصيل شده بودند

و آنها را تشويق به آمدن به ايران كردنـد براي اين( و با ايرانيها مصاحبه .) كار هيأتي به آمريكا سفر كرده

و عمـدتاً كمبود استادان اگر با استخدام استادان ايراني رفع نمي و(از آمريكـا شد با استخدام استادان خارجي

مي) تعدادي نيز از انگلستان در البته اقدامات فوق همه. گرديد برطرف در يك زمان كوتاه عملي نبـود ولـي
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و به سرعت پيش و تا سالهاي قبل از انقالب نيز ادامه داشت واقع از شروع رياست علم آغاز گرديد بـه. رفته

و شايد در زمين و فنـي برجسـتهيهزودي دانشگاه پهلوي تبديل به يكي از مهمترين دانشگاهها تـرين علمي

.دانشگاه كشور گرديد

د و جريان اساسي بايد اشاره كنم كه به ترتيب عبارتالبته ازر اينجا به چند نكته :اند

 جايگزيني سيستم دانشگاهي آمريكايي به جاي اروپايي در دانشگاه پهلوي؛-1

و توسع-2  مادي دانشگاه؛يهاقدامات رفاهي

 مشي سياسي رژيم در دانشگاه پهلوي؛-3

.جريانات دانشجويي-4

ازمي: شگاهي آمريكـايي جايگزيني سيستم دان-1 دانيم كه دانشگاههاي ايـران در ابتـدا بـا الگـوبرداري

و به ويژه فرانسوي تأسيس شدند به. دانشگاههاي اروپايي زبان خارجي اصلي، زبان فرانسه بود شايد بيشتر

و. فرانسه بودنديهدانشگاه تهران عمدتاً تحصيلكرديهخاطر آنكه استادان اولي ترمي وجود سيستم واحدي

و هردرس به مدت يك سال تدريس مي كسر20نمرات از ). مشابه سيستم آموزش دبيرستاني(شد نداشت

و امكانات آموزش زبان نيز چندان فراهم نبود لذا دانشجويان.شد مي چون آموختن زبان فرانسه دشوار بود

در اينجا بايد به اين نكته هـم توجـه.دانستند عمالً از زبان فرانسه جز تعدادي لغات علمي چيز ديگري نمي

و همين موضوع نيز باعث مي شد كه آمـوزش كرد كه فرانسه از نظر سياسي در ايران نفوذ چنداني نداشت

و كمبود كتب علمي به زبانهـاي خـارجي. زبان فرانسه چندان رونقي نداشته باشد به هر حال اين موضوع

ها پس از مـدتي الح جزوه بگويند كه گاهي نيز اين جزوهشد كه اغلب استادان سركالس به اصط سبب مي

و جزو.شد به كتاب تبديل مي استاد منبع علمي ديگـري در اختيـار دانشـجويهاما در هر حال، جز كتاب

و دانشجو، رابطهيهرابط. سيستم دانشگاهي بوديهنبود كه خود يكي از اشكاالت عمد و استاد اي خشـك

و بسياري  مييهاز استادان در حوزجدي بود و عمل خود مستبدانه رفتار البته درست اسـت. كردند اقتدار

و احترام استادان بسيار زياد بود ولي اين شايد بيشتر بـه خـاطر كه دانشگاه محيطي مقدس به شمار مي آمد

و تا حدودي هم از ترس .وجود سنتهاي ملي ايران بود

و اولين معاون آموزشي يا اما در دانشگاه پهلوي از ابتدا سي دانشـگاه» پروست«ستم آمريكايي برقرار شد

در زمان رياست علم اين سـمت بـه دكتـر منـوچهر بود كه بعداً» والتر گروز«نيز يك آمريكايي به نام 

و اولين رئيس دانشكد يهدانشگاه پهلوي ابتدا رابط. مهندسي بود واگذار گرديديهوصال كه استاد رياضي

ايـن دانشـگاه آمريكـايي طـي. اي با دانشگاه پنسيلوانياي آمريكـا برقـرار كـردو آموزشي عمده علمي

ـ  و برنام و ايجـاد امكانـاتيهقراردادهايي كه با دانشگاه پهلوي تنظيم شده بود در تأمين استاد آموزشـي
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مييهجهت ادام و نظاير آن با دانشگاه پهلوي همكاري و نمايندهكر تحصيل دانشجويان ايراني ازد اي هـم

.كرد هر دانشگاه در دانشگاه طرف مقابل مستقر شده بود كه به اين امور رسيدگي مي

و علمي دانشگاه پهلوي بود و. از همان ابتدا زبان انگليسي زبان رسمي و آموزشـي تمام كتب درسي

و منابع به زبان انگليسي بود به طوري كه در كتابخانه و مجالت هاي اين دانشگاه بـهي دانشكدهها ژورنالها

هر درس داراي يك يا چنـد كتـاب بـه. ادبيات عمالً كتابي به زبان فارسي وجود نداشتيهجز دانشكد

مييهبود كه گاهي كتب ديگري نيز به عنوان منابع مراجع textعنوان كتاب اصلي يا  . شـد تكميلي معرفي

بـرداري البته هر دانشجو از مطالـب سـركالس يادداشـت.شد درسي توسط هيچ استادي ارائه نمييهجزو

سيستم آموزشـي. كرد ولي اين به مفهوم جزوه به آن شكل كه در دانشگاههاي ديگر متداول بود، نبود مي

و هر سال داراي دو ترم يا نيمسال يا  رفتـه كـارايي ايـن سيسـتم رويهـم. بود semesterسيستم واحدي بود

ا و همين امر باعث شد كه دانشگاههاي ديگر آموزشي بيشتر از سيستم بـه(روپايي دانشگاههاي ديگر بود

به تدريج به اين سيستم يعنـي) در تهران-شريف فعلي–خصوص پس از تأسيس دانشگاه صنعتي آريامهر 

و ترمـي  به سيستم آمريكايي رو بياورند به طوري كه امروزه تقريباً در تمام دانشـگاهها سيسـتم واحـدي

و كتب انگليسي رواج دارند كه البته بعد از انقالب تأكيد روي كتب فارسي بيشتر شده اسـت؛ برقرار بوده

.دهند هرچند كه در دانشگاه شيراز هنوز كتب اصلي را كتب به زبان انگليسي تشكيل مي

در تبديل شدن سيستم قبلي به سيستم آموزش آمريكايي از يك طرف ورود تحصيلكرده هاي ايرانـي

و آمريكا را زيـاد آمري و علمي بين ايران و از طرف ديگر مبادالت دانشجويي كا را به ايران رونق بخشيد

و به ويژه انگليسيها نبود. كرد (چيزي كه البته خوشايند اروپاييها در. شايد با وجود نفـوذ زيـاد انگلسـتان

جاي فرانسـه را گرفتـه بـود سياست ايران، اينكه اين دولت حتي با وجودي كه در مدارس زبان انگليسي 

آمد، همين تـرس از نفـوذ آمريكاييهـا هيچگاه در صدد ترويج زبان انگليسي در دانشگاههاي ايران برنمي

 .) بود

و اروپـايي امـروزه در اين مورد جاي صحبت بسيار است اما چون سيستمهاي آموزشي آمريكـايي

وا براي اغلب تحصيلكرده تنها بايد بـه ايـن نكتـه. شويم رد اين بحث نميها شناخته شده است بيش از اين

هاي علمـي اشاره كنم كه تسلط زبان انگليسي در دانشگاه پهلوي چنان بود كه دانشجويان تقريباً تمام واژه

و معموالً معادل فارسي را به زبان انگليسي بيان مي هـا بـراي ايـن واژه) حتي اگر وجـود داشـت(كردند

ميحتي در گفتگ. شناختند نمي يا وهاي عادي نيز لغات انگليسي زياد مصرف شد كه هميشه هم براي تفاخر

مي تجددنمايي نبود بلكه به علت كثرت استعمال در محيط دانشگاه وارد مخزن واژه .شد هاي فرد

و توسع-2 و: مادي دانشگاهيهاقدامات رفاهي دانشگاه پهلوي به دليل اينكـه مـورد توجـه شـاه بـوده

و تـازيهبودج و اسـتاد يادي براي آن در نظر گرفته شده بود از همان ابتدا اقدامات رفاهي براي دانشجو

و پاگير اداري برطرف شود دانشگاه. حدودي كارمندان را مورد توجه قرار داد براي اينكه مشكالت دست
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ميهشد هرچند كه بودج پهلوي يك دانشگاه دولتي محسوب نمي ؤسسات وابسته آن عمالً توسط دولت يا

(گرديد به دولت تأمين مي و نـه شهريه در همان سالهاي اول عمالً منتفي شد زيرا نه مبلغ قابل. توجهي بود

و افكار سياسي به دانشگاهيهوسيل حقوق استادان دانشگاه پهلـوي ). مؤثري براي جلوگيري از ورود افراد

ا و از مكانات رفاهي بيشتري نيز مثل وام مسكن، زمين، خرج عمالً از استادان دانشگاههاي ديگر بيشتر بود

و غيـره (Sabatical Leave)مسافرتهاي علمي به خارج، برقراري مرخصي مطالعـاتي  هـر چهارسـال يكبـار

و يا سـاخته. براي دانشجويان نيز امكانات رفاهي زياد بود. برخوردار بودند خوابگاههاي زيادي اجاره شده

برنامه، سينما، براي فعاليتهاي فوق (Student Center)باشگاه دانشجويي. خوبي بودندشدند كه داراي امكانات 

و نظاير آن فـراهم گرديـده  و موسيقي، امكانات ورزشي، مسافرتهاي علمي استخر، كالسهاي نقاشي، تئاتر

و بـا هواپييهو آمد دانشجويان با هزين حتي براي بعضي مسافرتهاي علمي رفت. بود مـا انجـام دانشـگاه

مي مي و لوكس به شمار و آمد دانشجو بـا(آمد گرديد كه در آن زمان امري تجملي حتي امروزه هم رفت

و به هزين هم.) دانشگاه معمول نيستيههواپيما و بـه بهانـهيهتقريباً هـاي مختلـف كمـك دانشجويان

يك منـزليهتوجهي بود زيرا اجارلريال كه در آن زمان مبلغ قاب 1500در ابتدا ماهي(تحصيلييههزين

و خوب در شيراز بيش از  مي) ريال نبود 2000بزرگ دريهرتب.شد پرداخت اول تا سوم كالسها، فعـاالن

و فعاليتهاي فوق مي برنامه همه كمك ورزش، هنر كار دانشجويي كه عمالً كـار نبـود نيـز. گرفتند هزينه

مي باعث دريافت كمك سر.شد هزينه ويس بهترين غذا را با نازلترين قيمت در اختيـار دانشـجويان سلف

خوابگاهها عمالً مجاني بودند زيرا مبلغ بسيار مختصر حق استفاده از خوابگاه را نيز دانشجويان. داد قرار مي

و كسي هم پيگيري نمي نمي .كرد پرداختند

ن هرچند كه افزايش امكانات رفاهي كامالً بود، اما داليل مهـم ديگـري نيـز مستقل از مسائل سياسي

و به خصوص شخص شاه به اين دانشگاه اهميت. داشت مي اصوالً رژيم مي. دادند زيادي خواسـت ايـن شاه

و چـه از نظـر  و ممتاز باشـد، چـه از نظـر علمـي دانشگاه كه نام او را برخود داشت از هرجهت برجسته

و مادي ت. امكانات رفاهي هماز طرفي شيراز شهري مورد مهمانـان او بعـد از تهـرانيهوجه شاه بود زيرا

و بـه كردند تا به ديدن آثار باستاني تخت سفري به شيراز مي و لذا وجود يك دانشگاه معتبر جمشيد بروند

نفوذيهاز سوي ديگر آمريكاييها نيز كه به دنبال توسع. طور كلي پيشرفت شيراز براي وي اهميت داشت

كهو فرهنگ خود در اير و بديهي است ان بودند طبعاً تمايل داشتند كه اين دانشگاه، دانشگاهي نمونه باشد

و علمي نياز به وجود حداقلي از رفاه دارد هم. هرنوع پيشرفت فرهنگي اينها شيراز بـه دليـليهعالوه بر

و فرهنگي به عنوان يك قطب فرهنگي انتخاب شده بود و ادبـي تـاريخيهسابق. موقعيت خاص تاريخي ي

و عواملي نظير اينهـا و سعدي و نزديك به آن، وجود مزار حافظ شيراز، وجود آثار باستاني متعدد در شهر

و به خصوص شخص شاه به اين شهر بود .و نيز مواردي كه در باال اشاره شد در مجموع باعث توجه رژيم

يكي.م پيراسته براي فارس تعيين گرديدبه خاطر دارم كه در زمان تحصيل ما در دبيرستان، استانداري به نا
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البتـه بـه(هاي كنار خيابانهـا را گلكـاري كـرد او تمام باغچه. از وظايف او سروسامان دادن به شهر بود

و بـراييهجلو مغازيهدار موظف بود باغچ داران، يعني هر مغازه مغازهيههزين خـود را گلكـاري كنـد

ميجلوگيري از خراب شدن گلها دور  ها تا به امروز كشي كند كه بسياري از اين نرده بايست نرده باغچه را

و مراكز ارائ.) باقي است مييهنانواييها، قصابيها . سـفيد كاشـيكاري شـوند بايست با كاشـي مواد غذايي

و بـه مركـزي در باجگـاه تمام گداها را از سطح شهر جمع. آسفالت خيابانها را تجديد كرد آوري كـرده

ميا( را. فرستاد) گفتند ردوي بازپروري كه در آن زمان مردم به آن گداخانه و راننـدگي قوانين راهنمايي

خط. به طور جدي به اجرا گذاشت مي. كشي شدند خيابانها خط حتي عابران پياده كشي بايست فقط از محل

و در غير اين صورت جريمه مي و اگر از پرداخت جريمه سربازم عبور كنند زدند آنها را با كاميونيشدند

مي) نزديك پل فسا(به خارج شهر  و رها و با پرداخت كرايـه بـه شـهر برده كردند تا مجبور شوند پياده

مي. برگردند و پولداران شهر براي سروسامان دادن به شهر پول ظاهراً داوطلبانه اما اگر. گرفت از متموالن

مي كرد سروكارش كسي از پرداخت پول خودداري مي و بديهي است كه پس از يك (!) افتاد به گداخانه

مي(!) شب اقامت در گداخانه به ناچار كمك داوطلبانه هدف از تمام اين كارها نظافـت. كرد را پرداخت

.و زيبايي شهر بود كه در كانون توجه رژيم قرار داشت

ق و در اختيار دانشگاه و يا تصاحب شده و. رار گرفتكاخهاي قديمي شيراز خريداري از جمله كاخ

و محوطهيهباغ مشهور به باغ ارم كه با هزين و گلكاري و به طرز زيبايي تعمير و بيشتر زياد سازي گرديد

و يـا  به اقامتگاه شاه در هنگام سفرهايش به شيراز اختصاص يافت كه البته علم در زمان رياست دانشـگاه

و ظـاهراً مـدتي بـه(. كرد وزارت دربار گاهي از آن استفاده مي باغ ارم قبالً متعلق به خوانين قشقايي بود

و به شـكل. عنوان گرو بدهيهاي مالياتي آنها در اختيار دولت قرار گرفت بعداً مقرر شد كه بازسازي شده

و روغن ريختـه را نـذر. فعلي درآيد ناصرخان يا خسروخان قشقايي آن را به دانشگاه شيراز اهداء كردند

و پـس از بازسـازي .) كردندامامزاده  كاخ ديگر نارنجستان قوام بود كه به دانشگاه شيراز واگذار گرديـد

و كتابخانيهتبديل به مؤسس شديهآسيايي گرديد دو. پرفسور پوپ به آنجا منتقل خوشبختانه هنوز ايـن

و هرچند در كاربري آنها تغييراتي داده شده ولي به هر حال حفظ كاخ در اختيار دانشگاه شيراز قرار دارند

ميو حراست شده و جهانگردان و ايرانگردان و مورد توجه مردم شيراز .باشند اند

يكي از داليل انتخاب علم به رياست دانشگاه شيراز نيز همين توجه به رشد اين دانشگاه بود زيـرا از

و نفوذ فراوان بود كه الزم يههاي توسـع يش بردن برنامهپيهيك طرف علم در رژيم سابق داراي قدرت

و از طرفي علم چون داراي همسري شيرازي بود به شيراز عالقـه) علم داماد قوام شيرازي بود(دانشگاه بود

.و توجه داشت

* * *
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و هنر«يهپس از گذراندن دو سال اول دانشگاه كه به دور و علوم(» علم موسوم بـود) بعدها ادبيات

ميو بيشتر درسهاي  و پايه تدريس يهدر ايـن هنگـام دانشـكد. شد وارد سال سوم دانشگاه شديم عمومي

در ساختماني كه قبالً. مهندسي تأسيس شده بود از طرف باشگاه نيز براي آموزش نابينايان ساخته شده بود

د(مهندسي قرار گرفت كه متشـكل از يـك سـاختمان دو طبقـهيهاختيار دانشكد ر سـاختمان كالسـها

يهطبقـ. بود) مهندسييهسالن اميركبير فعلي دانشكد(و يك سالن) فعلي1يهمهندسي شماريهدانشكد

و طبق و دبيرخانه اختصاص داشت و يك بوفـيهاول به دفتر استادان كوچـك را شـامليهدوم كالسها

كه.شد مي و يك زيرزمين وجودداشت و در انتهاي ساختمان نيز يك سالن كوچك بعدها به موتورخانـه

و لوله شد كارگاههاي نجاري و در هنگـام. كشي دانشكده تبديل سالن كوچك به صورت كتابخانه درآمد

اما به زودي كتابهاي زيـادي. جلد كتاب استاتيك در آن وجود داشت70ورود ما به دانشكده فقط تعداد 

و مقدمات بناي ساخت) همه به زبان انگليسي( مان جديدي در زمين مجاور كـه تـا كنـار خريداري گرديد

ساختمان جديد داراي تعدادي سالن جهت آزمايشـگاهها، تعـدادي. يافت فراهم گرديد خيابان زند ادامه مي

و غيره بود كه بعداً طبق سومي براي آن ساخته شد كه قسـمتيهدفتر براي استادان، اتاق رئيس دانشكده

و ساختمان قرار گرفت كه آن به كتابخانه اختصاص يافيهعمد و قسمت غربي آن در اختيار بخش راه ت

.هنوز هم در اختيار اين بخش است

غير از او اولين اعضـاي هيـأت. اولين رئيس دانشكده دكتر منوچهر وصال بود كه استاد رياضي بود

و ساختمان(علمي دانشكده عبارت بودند از دكتر جواد فراتي  ، دكتـر ايـدون)مكانيك(، دكتر نقدي)راه

و سـاختمان(كوتاهي از آن در سال بعد دكتر رازانـييهو به فاصل) شيمي( و(، دكتـر نـوراني)راه راه

، مهنـدس لشـكري)شـيمي(، دكتـر جـدبابايي)برق(، دكتر مودت)مكانيك(، دكتر معيري)ساختمان

و چهايهبقي). ساختمان(، مهندس مجتهدي)ساختمان( و استادان در سال سوم رم تحصيل ما همه آمريكايي

و سـاختمان(، دويالنس)ساختمان( (Davis)ديويس آمريكايي: مثل1انگليسي بودند انگليسـي،) مكانيـك

(ساختمان(كوي آمريكايي مك و براي دور) 2.و غيره) ليسانس استاد من بود فوقيهبعد از سال پنجم
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دا سال سوم دروس عمدتاً و درسهايي ميمشترك بودند را رشـتهيهشدند كـه همـ ده هـا بايـد آن

يه، الكتريسـيت (Material Balance)گرفتند مثل رياضيات مهندسي، استاتيك، مقاومـت مصـالح، موازنـه مي

و .…عمومي

و. افتتاح رسمي دانشكده توسط شخص شاه چند ماه پس از گشايش صورت گرفت پس از سال سوم

ميها از ابتداي سال چهارم، رشته مهندسي: گرديد كه در آن هنگام فقط سه رشته تأسيس شده بود تفكيك

و مهندسي شيمي و الكترونيك و ساختمان، مهندسي برق (راه آن. مهندسي مكانيـك يـك سـال پـس از

و مهندسي كامپيوتر پس از آن و مهندسي مواد چند سال بعد ).تأسيس شد

ازيهدر سال اول تأسيس، تعداد كل دانشجويان دانشكد 6نفر بود كه از اين تعداد40مهندسي كمتر

و بقيه در رشـتيهنفر در رشت6مهندسي شيمي،يهنفر در رشت مهندسـي سـاختمان وارديهمهندسي برق

و الكترونيك بودم اما در همان هفتيهمن ابتدا داوطلب رشت. شده بودند اول متوجه شدم كه به اينيهبرق

و تغيير رشته داده به رشتا رشته عالقه در بين اين دانشجويان تنها يـك. مهندسي ساختمان رفتميهي ندارم

17حـدود(ما زياد نبوديهاصوالً تعداد دختران در دور). اللهي همسر من، مينو نعمت(دختر وجود داشت 

رف). نفر 200نفر بين و شخصـيت او بـه آشنايي من با همسرم در ابتدا در حد يك همكالسي بود اما تـار

و مدتي بعد از طريق شوهر خواهر او كه با او در جلسات مذهبي  آن(زودي مرا جذب كرد كه بعداً شرح

مييهبه مرور عالق. شان آشنا شدم آشنا شده بودم با خانواده) را خواهم داد و در نهايت من به او بيشتر شد

از به اين نتيجه رسيدم كه اگر نتوانم با او ازدواج كنم با هيچكس ديگري ازدواج نخواهم كـرد زيـرا او را

و پاك تبديل شده بود. ديدم همه نظر برتر از ديگران مي . در واقع اين عالقه به تدريج به يك عشق عميق

و سرپرستي خانواده بسيار سخت بـود در آن روزها كه زندگي من به خاطر بيماري پدرم، مشكالت مادي

و در تمـام رويهم.ت من همين عالقه بودفعالييهتنها انگيز رفته همسرم در زندگي من بسـيار مـؤثر بـود

.مراحل زندگي مهمترين نقش را در زندگي من داشت

در سال اول دانشكده كه بودم دو بـار. همانطور كه قبالً گفتم پدرم به بيماري سرطان دچار شده بود

و هربار مدتي در بيمار و مدتي در منزل بستري بودروي او عمل جراحي كردند با توجه بـه اينكـه. ستان

و. من بـوديهكرد سرپرستي خانواده به عهد برادر بزرگم در تهران زندگي مي درواقـع مـن نقـش پـدر

و يـك خـواهر  خواهرم كه دو سال از من كوچكتر بود نقش مادر خانواده را داشته، دو بـرادر كـوچكتر

كم بيماري پدرم چنان شـديد شـد كـه نگهـداري او در منـزلكم.كوچكم نيز تحت سرپرستي ما بودند

و يكـي از آشـنايان كـه امكان و به ناچار در بيمارستان وزارت راه به طور دائمي بسـتري شـد پذير نبود

و ما هم در طول روز هروقت مـي پيرمردي از اقوام پدرم بود روزها نزد او در بيمارستان مي توانسـتيم ماند

و پراندوه بود. فتيمر نزد پدرم مي و خواهرهايم خيلي غمبار و برادرها مـن. زندگي در اين روزها براي من

و كوچكترين خواهرم نه سـال بـيش نداشـت نوزده كه بزرگتر از همه بودم هجده بـه تـدريج. ساله بودم
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مييهپزشكان از معالج و ما كه هفت سـال( دانستيم كه مرگ او نيز مثل مرگ مادرمان پدرم نااميد شدند

خودمـان را كـهيهدو سه ماه قبل از فوت پدرم خانـ. قطعي است) پيش از او به مرض سرطان فوت كرد

و به منزل عمويم رفتيم اجاره مي. اي بود تخليه كرده و هرچنـد زيـاد هنوز حقوق پدرم را پرداخت كردند

دا. نبود اما به هر حال براي مخارج ما كافي بود به خاطر(تحصيلييهنشگاه نيز كمك هزيندر اين ايام از

مي) اولي رتبه و برند دريافت . نيز شـدم)ام به خاطر وضعيت ممتاز تحصيلي(يك بورس تحصيلييهكردم

در اختيار يك بنيـاد فرهنگـي) فكر كنم بنياد فولبرايت بود(اين بورس از يك بنياد فرهنگي آمريكايي

مي(ايران  ابتدا. ايراني داده شوديهذاشته شده بود تا به تعدادي از دانشجويان برجستگ) كنم بنياد البرز فكر

و در نتيجـه 3000براي دانشگاه ما مبلغ آن  دالر تعيين شده بود ولي بعد آن را به دو نفر اختصاص دادنـد

من 1500 شد) البته معادل ريالي(دالر به .از طرف دانشگاه داده

چون همانطور كه قبالً گفتم پدرم. دوم دانشكده بودم پدرم فوت كرد كه در سال 1343در بهار سال

و سپس مجدداً وارد ادار و نه رسمي كاريهمدتي كار اداري را رها كرده و به صورت پيماني راه شده بود

و لذا پس از فوت او حقوقش را قطع كردند مي قبل از فوت پدرم خواهرم بـا) حدود چند ماه(مدتي. كرد

و دو بـرادر) پسر عموي مادرم(از فاميلهاي مادريمان يكي  و حاال ما چهارنفر بوديم، من ازدواج كرده بود

و خـواهر.و يك خواهرم و برادر بزرگم، برادر كوچكتر ديگرمان و برادر كوچكترم در شيراز مانديم من

م نبودم زيرا چون حقـوق اما من ديگر حاضر به اقامت در منزل عموي. كوچكمان را به تهران نزد خود برد

و از طرفي هرچند مشكل بود امكـان پيـدا كـردن كـار پدرم قطع شده بود نمي خواستم سربار كسي باشم

.وجود داشت

و به او گفتم كه من مي و نمي موضوع را با برادرم در ميان گذاشتم دانـم خواهم از منزل عمويم بروم

كـنمي مواجه شوم فعالً با توكل به خدا اين كار را مـي ممكن است با سختيهاي زياد. چه پيش خواهد آمد

مي. اما هرچه برايم پيش آيد برايم مهم نيست خواهد به او گفتم كه او مجبور نيست همراه من بيايد اما اگر

و گرسنگي هم باشديهبيايد بايد آماد به. تحمل سختي برادرم درحالي كه به گريه افتاده بود گفت تو اگر

.مانم بدون تو يك لحظه هم در اينجا نمي. بروي با تو خواهم آمدجهنم هم 

ايـن. ام از اين جريان باخبر شـد دانم چه طور شد كه خاله اما نمي. يكي دو روز به دنبال اتاق گشتيم

و خاليهزن كه در واقع خال مييهواقعي من نبود از ناتني حساب و شريفي بود ولي شد زن بسيار بامحبت

و پس از مرگ او به ما هـم خيلـي محبـت بچگي و بسيار به مادرم عالقه داشت با مادرم بزرگ شده بود

و خـانواده. واقعاً پس از مادرم بيش از هركس ديگر به ما محبت داشت. داشت اش همـه بسـيار اصوالً او

و خوش و در آن زمـان از خـانويهضمناً خانواد. قلب بودند مهربان هـاي بسـيار ادهثروتمندي هم بودنـد

آن ام كه از معماران معروف شيراز بود عالوه بر خانـه شوهرخاله. آمدند ثروتمند به حساب مي اي كـه در

و اقامتگاه تابستاني آنهـايهكردند باغي در قصرالدشت داشت كه خان زندگي مي مجللي در آن ساخته بود
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و تعدادي نيز خانهبسيار بزرگي در باغ ناري شيرايهبود، عالوه بر آن خان هاي معمولي داشتز ساخته بود

و بعضي هنوز خالي بود اي در اختيار من بگذارند ام اصرار داشت كه خانه خاله. كه براي فروش ساخته بود

و اصرار كردند كه حداقل از طبق. اما قبول نكردم ام اسـتفاده باالي دفتركار شوهرخالهيهباالخره پيشنهاد

ش. كنم پايين آن دفتركـاريهاي قديمي اما در كنار خيابان قرار داشت كه طبق ام در خانه وهرخالهدفتركار

و حياط آن را در اختيار خانواده و اتاقهاي داخلي آن آن او بود اي گذاشته بود كه بدون پرداخت اجاره در

مياي از خيابا در باالي دفتركار، سه اتاق وجود داشت كه با پله. كردند زندگي مي درن به آن وارد و شدند

ام در يك قرارداد ساختماني يك اتاق آن به صورت دفتر كار شركتي بود كه با شوهرخاله. جداگانه داشت

مي. شريك بود در) عليرضـا حنفـي(كرد اتاق ديگر آن در اختيار جواني بود كه براي آن شركت كار و

ويهواقع نمايند و اتاق ديگر خالي بود و. كردنـد اي از آن نمـي هـيچ اسـتفاده عمـالً شركت بود خالـه

مي شوهرخاله مي ام كه اخالق مرا و هيچكس ديگـري قابـل دانستند استدالل كردند كه اين اتاق براي آنها

و كنار دفتر شركت همكاران آنها نمي آن استفاده نيست زيرا به خاطر قرارداشتن روي دفتركار آنها توانند

و اگر من از آن استفاده كنم هيچ تحميلي به كسي نخواهد بودرا به كسي واگذار كن باالخره با اصـرار. ند

و اينكه پذيرفتني بود كه اين اتاق استفاد و با برادرم به آنجا نقل مكـانيهآنها ديگري ندارد قبول كردم

ب. كرديم و كارمند آنها هم كه سيار جوان خوبي بود البته بعد از يكي دو ماه آن شركت آنجا را تخليه كرد

و در نتيجه طبق و هرسه اتاق در اختيار ما قرار گرفتيهو اهل تهران به تهران بازگشت .باال

در اين مدت تنهـا درآمـد مـن از ). نزديك به دو سال(مدتي بيش از يك سال در اين منزل بوديم

و نيز كمك رتبهيههزين كمك دانشكده بـود كـه جمعـاًيهبخاناي جهت كار در كتا هزينه اولي دانشكده

مي 300حدود  بعد از مـدتي. يك زندگي دانشجويي كافي بوديهشد كه البته در آن موقع براي ادار تومان

و برادر كوچكترم كرامـت  برادرم جهت آماده شدن براي كنكور دانشگاه به تهران نزد برادر بزرگم رفت

.به شيراز نزد من آمد

مي از سال چهارم رشته و همان طور كه قبالً گفتم من وارد رشت ها تفكيك در. ساختمان شـدميهشد

و چون من رتبه اول دانشكده بودم از آمدن من به رشت ساختمانيهآن هنگام دكتر فراتي رئيس بخش بود

و او مرا بـه عنـوان بهتـرين دانشـيههميشه در درسهاي او نيز نمر. استقبال كرد جوي ماكزيمم را داشتم

مي دانشكده مي و اغلب در آن هنگـام اولـين سـري».من به اسـتعداد شـما ايمـان دارم«: گفت شناخت

و باجگاه  و دكتـر فراتـي) كشاورزييهدانشكد(ساختمانهاي جديد دانشگاه در كوي ارم شروع شده بود

نا. ناظر كل اين ساختمانها بود ظر بـه كارگـاه معرفـي او پس از ورود من به بخش ساختمان مرا به عنوان

و من به زودي توانستم در امر نظارت كارگاه تسلط پيدا كنم هرچند كه دانشجوي رشت سـاختمانيهكرد

مي 300براي كار نظارت ماهانه. كه تازه شروع شده بود، بودم با تومان به من پرداخت تومان 150شد كه

مي 450رتبه اولي جمعاً درآمد من به ماهييههزين كمك به تدريج دانشجويان ديگـري هـم. رسيد تومان
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براي كمك به نظارت معرفي شدند كه البته هدف دكتر فراتي بيشتر آن بود كه اين دانشجويان كـار يـاد

و هم مييهبگيرند .كردند آنها زير نظر من كار

آن زمان يكيدر. ام مشغول صحبت بوديم در اوايل سال پنجم دانشكده بودم كه روزي در منزل خاله

و نيز بزرگترها مسخره و بـدوبيراه گفـتن بـه مقامـات رژيـم حـاكم مثـل از سرگرميهاي جوانها كردن

و غيره بود نخست و وكالي مجلس و وزيران و شاه و پسرخاله. وزير ام كـه در آنجـا حضـور آن روز من

و انتقاد از رژيم شديم پ. داشت طبق معمول مشغول بدگويي در سرخالهجالب بود كه اين ام با وجود اينكـه

از بـرعكس پـدرش يعنـي شـوهرخاله. اي مرفه بزرگ شده بود سخت با رژيم دشمن بـود خانواده ام كـه

مي«: انتقادات شديد ما ناراحت شده بود به حالت اعتراض گفت كرد اما پدر شما هم هميشه از اين صحبتها

جم» اي گرفت؟ آخر چه نتيجه و شايد هم هدفي خيرخواهانه هرچند كه او از گفتن اين له منظوري نداشت

. داشت كه ما را از تندروي سياسي برحذر دارد اما چون نام پدرم را به ميـان آورد سـخت ناراحـت شـدم 

مي( و دشمن سرسخت شاه بود پدرم هميشه علناً از رژيم انتقادهاي شديد از فـرداي همـان روز بـه .) كرد

و ظرف و منزل پرداختم باالي منزل كـوچكي را در خيابـان آريـا اجـارهيهدو روز طبق جستجوي خانه

و بي و بدون خبر از باالي دفتر شوهرخالهيهقبلي يعني طبقيهسروصدا خان كردم و پس ام را ترك كردم

و شوهر خاله. آن كليد را به دفتر آنها سپردميهتخلي ام پس از اطالع از موضوع سعي بسـيار كردنـد خاله

و از آن پس در اين منزل جديد اقامت كرديمكه مر در.ا برگردانند اما به هيچ عنوان قبول نكردم زندگي

و پنجره. اين منزل بسيار سخت بود و بزرگ در واقع دو اتاق كوچك بود با ديوارهاي نازك اي سراسري

به. فرسا بود كه به خصوص در هنگام گرما زندگي در آن طاقت و نيز تـأمين با افزوده شدن اجاره مخارج

حق. داد مخارج برادرم، درآمدم به زحمت كفاف مخارج را مي ويهالزحم به خصوص اگر پرداخت نظارت

مي كمك مي هزينه به تأخير مي.شد افتاد زندگي خيلي مشكل و20آيد كه يك شب فقط يادم ريال داشتم

و به او گفتم كـه مـن چون اين مبلغ براي شام دو نفر كافي نبود آن را به برادرم  دادم تا برود شام بخورد

و هيچ چيز خوراكي هم در خانه نبود.ام شام خورده آخر سر در يـك. تصادفاً آن شب بسيار گرسنه بودم

مي اتاق كنارهيهپاكت در گوش و با كمي هاي خشك نان را كه معموالً در يك پاكت ريختيم پيدا كردم

و آب به .عنوان شام خوردم شكر كه هنوز موجود بود

مي به هر حال زندگي هرچند به سختي مي كردم كـه كسـي متوجـه گذشت اما هميشه طوري رفتار

.سختيهاي زندگي من نشود

و بـاالخره محـيط و بزرگ شدن با كتاب، تأثير افكار تند سياسي پدرم، سـختيهاي زنـدگي مطالعه

ك دو40يهدر آن زمـان يعنـي سـالهاي دهـ. شاندروشنفكري دانشگاه به تدريج مرا به جريانهاي سياسي

و جريان ملي: سياسي در دانشگاهها وجود داشتيهجريان عمد البته در كنـار اينهـا. مذهبي-جريان چپ

و هنري مي پرداختند جريانهاي فكري ديگري هم بودند مثل روشنفكران الئيك كه بيشتر به كارهاي ادبي
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و مهمترين فعاليت آنها مبارزه با بهاثيهاو يا مذهبيان سنتي كه تعدادشان زياد نبود يا الاقل تجمعي نداشتند

و آنهـا را تشـويق هـم  و عوامل رژيم در آنها نفوذ داشته بود كه در انجمن ضدبهاثي متشكل شده بودند

سياسييهاي كنند كه جنب به منظور اينكه مذهبيها را كه به هر حال وجود داشتند درگير مبارزه(كردند مي

مي عده.) نداشت و تفريحات جاري بودند اي هم كه در واقع اكثريت را تشكيل . دادند به دنبال امور روزمره

و ملي رژيم حاكم سعي مي مذهبيها بـراي بقيـه امكانـات الزم را بـراي فعاليـت-كرد كه جز براي چپيها

در. دلخواهشان فراهم آورد و از ايـن قبيـل را از اين رو امكانات ورزشي، هنري، ادبـي، و تفريحـي سـي

.دادند گسترش مي

مييهاما جالب بود كه سياسيها در هم در آن زمان معاون علم شخصي بود. كردند اين امكانات نفوذ

و بعداً به خدمت رژيم درآمده اسـت به نام اميرمتقي كه مي . گفتند قبالً در سازمان جوانان حزب توده بوده

م حتي عده مييههاي عمد هرهاي او را از به هر حال درست يـا غلـط هرچـه بـود داراي. دانستند ساواك

و مورد اعتماد كامل شخص علم به طوري كه پس از رفتن علم به وزارت دربار، او هـم. قدرت زيادي بود

و مشغول كردن دانشـجويان فعاليـت. مقامي در وزارت دربار به دست آورد اميرمتقي براي سرگرم كردن

ميزياد كه البته خود اين كار بد نبود اما هدف او بيشتر(هاي مختلف ورزشي را گسترش داد رشته. كردي

عد). سرگرم كردن دانشجويان بود مييهزيادي از دانشجويان كمك هزينيهبه انجمن. پرداخت تحصيلي

و بهترين فيلمها را به طور اختصاصي براي دانشجويان نم و سينما درست شد ميفيلم در واقـع. دادنـد ايش

و پول فراوان در اختيار او بوديههم  Studentيـا» مركـز دانشـجويان«مركزي به نام. امكانات دانشگاه

Center كـه اكنـون دراختيـار(به راه انداخته بود كه ابتدا در يك ساختمان قديمي در خيابـان فردوسـي

كه) مخابرات است در بود ولي به زودي به ساختمان ديگري و فضـاي سـبز بزرگـي هـم داشـت حياط

و منتهي به فردوسي(شهرداري سابقيهكوچ در اين مركز بخشهاي. نقل مكان داد) منشعب از خيابان زند

و غيره وجود داشت در كتابخانه. مختلف فيلم، موسيقي، آموزش موسيقي اي هم توسط دانشجويان سياسـي

و چند نفر ديگر آن راه و هرچند ساعت يكي از ما در آنجـا حضـور اندازي شد كه من مسؤول آن بوديم

و شـعر. يافت مي و سياسي بيشتر كتابها روشنفكري بود اعم از داستان، تاريخ، كتب هنري، كتب اجتماعي

و بدل كـردن كتـب.و ادبيات و ضمناً محل رد در واقع اين كتابخانه يكي از پاتوقهاي دانشجويان سياسي

و چپي با هم در امور سياسي همكاري داشتند-در آن دوران دانشجويان ملي.دسياسي ممنوعه نيز بو مذهبي

از امكانات. ضمناً در بيشتر فعاليتهاي دانشجويي شركت داشتند.و هواي همديگر را در مقابل رژيم داشتند

مييهورزشي استفاد مي زيادي اغ شد با دانشجويان رشته كرديم زيرا در آنجا لب بـه امـور هاي مختلف كه

و واليبال عالقمنـد بـودم. سياسي هم سمپاتي داشتند آشنا شد تابسـتانها هـم. من به ورزشهاي كوهنوردي

مي در منزل هم تمرين وزنه. استخرهاي شنا برقرار بود ورزشي همانيهترين رشت اما سياسي. كردم برداري

.و داراي تفكرات سياسي بودندكنندگان در آن از مخالفان رژيم كوهنوردي بود كه اغلب شركت
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و آمد مـي كردنـد در مركز دانشجويان، عالوه بر دانشجويان سياسي، دانشجويان غيرسياسي هم رفت

و نيز ژست روشنفكري گرفتن محل مناسـبي زيرا براي وقت و پسرها و نيز معاشرت دخترها گذراني آنها

مي. بود بهو همين باعث و حوادثي يـادم اسـت يـك شـب در مركـز. وجود آيدشد كه گاه درگيريها

مـن .) در آن سالها جنگ ويتنام در اوج خود بود(دادند دانشجويان يك فيلم آمريكايي ضدويتنام نشان مي

يهاز كتابخانه به محل نمايش فـيلم در محوطـ) كه در آن دوران دانشجوي پزشكي بود(و مهدي محصل 

ميتوي(!) فيلم به اصطالح بديهاي. مركز آمديم داد در بخشي از فيلم پلي را نشان مـي. داد كنگها را نشان

و هربـارو مي گفت كه ارتش آمريكا تا به حال سيزده بار اين پـل را بـه خـاطر مـردم ويتنـام سـاخته

آب البد توقع داشتند كه ويت! اند كنگها آن را خراب كرده ويت و پاشي كنند تا ارتش كنگها پل را جارو

به هر حال ما خيلي از اين فيلم لجمـان!و زرهپوشهايش را به راحتي از روي آن عبور دهدآمريكا تانكها 

رفـتن. كنـيم گفت چگونه؟ گفتم برق را قطع مـي. به مهدي گفتم بيا نمايش فيلم را متوقف كنيم. گرفت

و قطع برق از آنجا عملي نبود زيرا نگهبان مركز مي ه كليد خـود را فلزي دستيهلذا حلق. ديد سراغ كنتور

از. به صورت يك سيم نعلي شكل درآوردم و آن را در يكـي سپس قسمت وسط آن را با دستمال گرفتم

رايهجرق. پريزهاي برق داخل ساختمان فروكردم و تـا بـرق و برق قطع شـد و صداي مهيبي كرد شديد

و اوضاع قره شد وصل كنند مدتي طول كشيد و از بـه هـم ما هم خود را داخـل جمعيـت. قاطي كـرديم

مي يكبار ديگر در سالن زير زمين مركز كه پنجره. كرديم ريختگي حظ مي شـد هاي باالي آن به حياط باز

و دختر دانشجو مشغول رقص بودندو آن را به صورت ديسكو درآورده بودند عده از. اي پسر يكي دو تـا

مو(هاي چپي بچه و بعدها جريـان را يكي از آنها دكتر هوشداران بود كه در آن قع دانشجوي پزشكي بود

و دود) براي من تعريف كرد و از پنجـره بـه داخـل زيـرزمين روييهسطلي را پر از آب بخاري كرده

و پسرها ريخته بودند و مركز را بـراي دسـتگيري آنهـا از طـرف پلـيس. دخترها قشقرقي به پا شده بود

خالصه هر كسي ساز. توانسته بودند از روي ديوار فرار كنند حراست دانشگاه محاصره كرده بودند اما آنها

مي عده.زد خود را مي و قماربازي و(از همـه جـالبتر. گذشت اي از دانشجوها بيشتر وقتشان به دختربازي

و خود را اگزيستانسياليست، نيهيليسـت) شايد مضحكتر آنهايي بودند كه زيادي ادعاي روشنفكري داشتند

و از همه قماشي داخل آنها بوددانستن مي…و  و فرزندان ايـواناي عده.د شان اداي قهرمانان داستان پدران

چند نفرشان را ). بدون آنكه به سرانجام قهرمانان اين داستان توجه داشته باشند(آوردندمي تورگنيف را در

ريهدوم يك خانه كه طبقيهدر واقع طبق(شناختم كه آپارتماني مي ) دادا چند مغازه تشكيل مـي اول آن

. چيز شبيه بود غير از يك محل زندگي اين آپارتمان به همه. در يكي از خيابانهاي شيراز اجاره كرده بودند

و پال بود شدي از ابتداي پله وقتي وارد آن مي يهنوار ضـبط، صـفح: ها تا تمام سطح اتاقها همه چيز پخش

ظر گرام، كتاب، ته زده، مداد، خودكار، كپكيهفهاي نشسته، نان خشك، غذاهاي ماندسيگار، پوست ميوه،

و غيره يك بخاري عالءالدين در وسط اتاق اصلي بود كه گاهي بخاري بـود، گـاهي اجـاق،. كاغذ، لباس
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و زيرسيگاريهاي پرشده را داخل آن و وقتي خاموش بود غير از صندلي سطل آشغال هم بود گاهي صندلي

ميدر! كردند خالي مي از كـامو،: كردنـد ديگر چند نفر بحث مـييهزد، در گوش يك گوشه يكي ويولن

مييهسارتر، جنگ ويتنام، كارگراني كه هم گيرد، اينكه زندگي فقط يك لحظه زندگيشان در دستشان جا

و غيره .است

و تعداد قليلي از زيـادي روشـنفيهبا هم كرها، درسشـان را اينها اغلب دانشجويان غير از قماربازها

و به موقع يا با اندكي تأخير فارغ مي مي خواندند و پس از فارغ التحصيل التحصيلي براي اكثريت قريب شدند

و امكانات رفاهي همـ به اتفاق آنها زندگي شكل ديگري پيدا مي و با دسترسي نسبتاً ساده به شغل يهكرد

.شد تفكرات دانشجويي فراموش مي

شدشروع فعاليت سي قبل از آن كه به شـرح ايـن جريـان. اسي من از انجمن اسالمي دانشگاه شروع

ما پدرم چنانكهيهدر خانواد. هاي فكري خود را در سالهاي قبل از آن توضيح دهم بپردازم ابتدا بايد زمينه

و ما هم زياد تحت تأثير افكار او بوديم قبالً ض. گفتم شديداً ضدرژيم بود دمذهب نبود امـا اما پدرم هرچند

و البته محيط مـذهبي جامعـه تـأثيرات. زياد هم مذهبي نبود و همين برخالف او، مادرم شديداً مذهبي بود

و پاقرص آيت. اي بر ذهن ما داشت عمده و هرشـب بـه برادر بزرگم منوچهر مريد پر اهللا دسـتغيب بـود

و كه نزديك به منزل ما بود مي]عتيق[) جمعه( مسجد جامع  و(حتي بعداً رفت چون عالقمند بـه ادبيـات

و نوشتن نيز بود و سپس چاپ آنهـا بـه شروع كرد به تندنويسي صحبتهاي آيت) اهل مطالعه اهللا دستغيب

و چون بعداً به تهران رفت پسر بزرگ آيـت. صورت كتاب اهللا كه دو يا سه كتاب بدين ترتيب چاپ شد

هـاي بـرادرم سخنان پدرش را بر اساس همان دستنوشـته چاپيهكار ادام) سيد هاشم دستغيب(دستغيب

مي برادرم كتابخانه. ادامه داد شـد برپـا اي هم در مسجد جامع در ساختمان وسط آن كه دارالمصحف ناميده

از به هرحال رويهم. كردم كرده بود كه من هم در اين زمينه به او كمك مي رفته جو منزل ما حتـي پـس

.فوت مادرم مذهبي بود

و و به خصوص به رياضيات، فيزيك، فلسـفه در سالهاي اول دانشكده من بيشتر به علوم توجه داشتم

و غيره نيز باعث شده مطالعه در زمينه. تاحدودي افكار عرفا گرايش يافتم هاي مختلف ادبي، داستان، تاريخ

و جهان نـي مـذهبي، حالـتبي بود كه ديگر در يك جهت خاص فكر نكنم بلكه عالوه بر حفظ اعتقادات

مي جستجو .چيز سردربياورد خواهد از همه گري را داشتم كه

آن برخـورديهدر ضمن مطالعات مختلف با كتب مهندس بازرگان آشنا شدم كه البته دليـل عمـد

و دليل ديگر آن سياسي بودن مهندس بازرگان كه اتفاقاً در آن  علمي مهندس بازرگان با مباني مذهبي بود

ميايام در  و پرستش، يا ترموديناميك انسان«ابتدا كتاب. برد زندان به سر راه طـي«، سپس كتاب»عشق

مطالب درسـت همـانيهروش مهندس بازرگان در ارائ.و پس از آن تمام كتب او را مطالعه كردم» شده

مي. توانست جذب كند چيزي بود كه شخصي مثل مرا مي به مذهبرو گرفت، يعني روشي كه از علم بهره
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و از همه مهمتر، انساني بود كتـاب. افـزود هـايش مـي زندگي خود بازرگان نيز بر جذابيت نوشته. داشت

مي»انتهابييهذر« گشودي بازرگان كه آن را در زندان نوشته بود براي من بسيار خواندني بود زيرا راهي

.براي حل بسياري از سؤاالت موجود در ذهن من

و نيـز برخـي از عالقمنـدان بـه مسـائل در آن دوران تع و پيروان تفكر بازرگان دادي از همفكران

و پزشكان، كه هرچند  مذهبي در قالب نو، در تهران انجمني برپا كرده بودند به نام انجمن اسالمي مهندسان

يـكيهجلسات هم هرهفته يا دو هفته در خانـ. كردند مخفيانه نبود اما هركسي را هم به آنجا دعوت نمي

و پزشكان در شيراز نيز مشابه چنين انجمني. شد يعني جاي ثابتي نداشت نفر برگزار مي تعدادي از مهندسان

و من نيز توسط چند تن از دوستان به اين انجمن دعوت شدم مثل تهران، در شيراز نيز هـر. را بنياد نهادند

و پزشكان نبودند اما اكثر آنها را هرچند اعضاي آن همه از مهند.شد هفته يك شب انجمن تشكيل مي سان

و يا دانشجوياني مثل من تشكيل مي و پزشكان از تعداد كل افراد شركت. دادند مهندسان 40كننـده كمتـر

با نفر بود كه در تمام جلسات هم همه شركت نمي و اغلب جلسات . شـد نفر تشكيل مـي30تا20كردند

ازاي از اعضاي اين انجمن عبارت بودن عده و برادرش كه او هـم مهنـدس بـود، مهندس علي آيت:د اللهي

مي(پور، مهندس رجبعلي طاهري مهندس بهمن و در تمام جلسات شركت ،)كرد كه عضو ثابت انجمن بود

شديهكه آشنايي من با خانواد(دكتر عباس زماني ، عباس)او باجناق من است. همسرم از طريق او شروع

خ و برادرش كه مييهودش در اداركريمي و برادرش دبيـر بـود اوقاف كار كريمـي در جريـان(كرد

مي(، مهندس علي محمد ايزدي)انقالب در يك تيراندازي كشته شد و كه گاهي در جلسات شركت كـرد

حق)يك شب هم همه را به شام به منزلش دعوت كرد ، دكتر)كه هردو فرهنگي بودند(نگهدار، برادران

.اي ديگر كه اآلن در خاطرم نيستو عده) مهندس طاهريبرادر(طاهري

و البته به همراه بحثهاي حاشيه اي كه گـاهي رنـگ سياسـي موضوع اصلي جلسات تفسير قرآن بود

مي. گرفت مي و سپس رشت در هر جلسه يك نفر چند آيه از قرآن را تفسير كالم را جهت تفسـيريهكرد

ميبيشتر همان آيات به تنها روحاني  الدين محالتي بود اين روحاني مدتها آقاي مجد. سپرد موجود در جلسه

الدين حاثري به جاي او دعوت شد كه مدتها نيز ايشـان بـه رفت آقاي محيو بعدها كه او به مسافرت مي

.آمد جلسه مي

(اهللا شيخ بهاءالدين محالتي بود مجدالدين محالتي پسر آيت كـ. ه در از مجتهدان عمده در آن زمـان

و در شيراز نيز پيروان زيادي داشت و طرفداراني داشت روحاني درستكار، شريف،. سطح كشور معروفيت

و .) معتدل ولي مترقي بود آقا مجدالدين هرچند به اصطالح آقازاده بود ولي رفتـاري در مجمـوع صـميمي

و روشن و روشنفكر دوستانه داشت شـ تر از. يراز بـود تر از بسياري از روحانيان آن موقع در بـا بسـياري

مقامـات. حتي آنها كه با دستگاه سازش كرده بودند نيز احتـرام او را داشـتند. روشنفكران دوستي داشت

و رژيم نيز در آن دوران چندان مزاحم او نمي شدند زيرا از يك طرف مجبور به رعايت شأن پدرش بودند
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خا. كرد الدين هم تندروي نمي از طرفي خود آقامجد و او بـانهدر و آمد داشـت اش همه جور آدمي رفت

مي. كرد همه به نحوي محترمانه برخورد مي اللهـي بـه منـزل آيد يك روز به اتفاق مهندس علي آيت يادم

و مهندس ايزدي هم آنجا بودند محمد بهمن. الدين رفته بوديم آقامجد جريان هم از اين قرار بود كـه. بيگي

تقاضا كرده بود تا مهندس ايزدي را به منزلش دعوت كنـد تـا آنجـا بـا هـم الدين بيگي از آقامجد بهمن

بيگي اين بود كه مهندس ايزدي را متقاعد كند تا رياست نهضت پيكـار بـا مأموريت بهمن. صحبت كنند

علت ). در خاطرم نيست شايد هم شغل ديگري در همين زمينه، حاال جزئيات آن دقيقاً(سوادي را بپذيرد بي

و آوري تعدادي از روشـنفكران نسـبتاًن بود كه در آن زمان رژيم شروع كرده بود به جمعهم اي باسـابقه

و پا كند نام تا بدين خوش و آبرو براي رژيم دست رئـيس دانشسـراي مهندس ايـزدي قـبالً. وسيله اعتبار

بر. بود)؟(عشايري  و نهضت آزادي، و چند مـاهي اما بعداً به دليل همكاري با مهندس بازرگان كنار شده

بي. هم به زندان افتاده بود و از بهمـن اشرف پهلوي در اين زمان رئيس نهضت پيكار با بيگـي سوادي بـود

. كند) استان فارس(سوادي خواسته بود تا مهندس ايزدي را متقاعد به پذيرفتن سمت سرپرست پيكار با بي

مي بل اصرار بهمندر مقا. بيگي هم مدير تعليمات عشايري بود خود بهمن كـرد بيگي، مهندس ايزدي امتناع

ميو مي و آنها خواهنـد كـه گفت كه همكاري با اين رژيم همراه با حفظ استقالل در عمل مقدور نيست

و در آن صورت ديگر نمي مي بهمن. تواني خدمت مفيدي انجام دهي تابع آنها شوي او بيگي توضيح داد كه

و كسي هم مانع او نشده استدر كار تعليمات عشايري گامها اما اين اسـتدالل او را هـم.ي مثبتي برداشته

بيگي گفت كه اگر مهندس ايزدي قبول نكند واالحضـرت در آخر بهمن. تندي پاسخ داديهايزدي با حمل

اما ايزدي) اش اين بود كه در آن صورت ديگر امتناع مقدور نيست كه معني(شخصاً از او خواهند خواست 

ب در(ا زرنگي پاسخ داد به واالحضرت بگوييد كه چنين تقاضايي نكنند زيرا من نخواهم پذيرفت هم يعنـي

و بهمن). آن صورت واالحضرت سبك خواهند شد بيگي كه مأيوس شده بود بـاالخره خـداحافظي كـرد

كر. رفت و بعد از رفتن او كار مهندس ايزدي را تأييد در اينجـا.دآقا مجدالدين هم فقط ناظر گفتگو بود

هرچند با دستگاه. بيگي هم آدم بدي نبود براي اينكه حقي ضايع نشود بايد به اين نكته اشاره كنم كه بهمن

. موفق عمل كـرد) از ايل قشقايي. كه خود هم از آنها بود(سازش كرده بود اما در كار تعليمات عشايري 

بر دانش و روش او و ابتكاري بود آموزان مدارس عشايري بسيار موفق بودند شايد(اي تعليم نوسوادان بديع

و باهوشي بود، از آنها بود كه بـه هرحـال از ). اصول آن را در خارج فراگرفته بود خودش هم آدم باسواد

يكبار ديگـر كـه بـا. مزاياي همكاري با رژيم استفاده كرد اما تا حد امكان خدمات باارزشي نيز انجام داد

(صدر آشنا شديم الدين محالتي دعوت شديم با آقاموسيل آقامجدچند تن از دوستان به منز بعدها او را بـه.

و چنانكه مي شد نام امام موسي صدر ناميدند آقـا موسـي صـدر از ). دانيم در هنگام مسافرت به ليبي مفقود

ر و تشويق ديگران به انجام اينگونه و هدف از سفرش توضيح روشهاي او در لبنان وشها در لبنان آمده بود

و آقا مجد و چند تن از همفكران را دعوت كرده بود ايران بود آقا موسي صـدر. الدين هم براي همين من
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و پس از فوت رهبر قبلـي جانشـين او شـده در آن هنگام رهبري بخشي از شيعيان لبنان را برعهده داشت

مي. بود با رسيد اما فوق هرچند براي رهبري بسيار جوان به نظر و اميدوار بودالعاده از اقدامات خـود. انرژي

گـداها را جمـع. كرد كه چگونه در جهت سروسامان دادن به وضع اسفبار شيعيان لبنان اسـت تعريف مي

آن. كرده بودند و از صندوقهاي خيريه گذاشته بودند تا افراد كمكهاي خود را بـه آن صـندوقها بريزنـد

و بينواها سروسامان داده شوند از.طريق گداها و اقـداماتي و مؤسسات خيريه برپا كرده بودند بيمارستانها

مي. اين قبيل و اميدوارانه صحبت و تأثير سخنانش نيز زياد بود خيلي با حرارت بسيار باهوشيهقياف. كرد

و پس از آن آقامجد دو سه روز در شيراز مهمان آقامجد.و روشني داشت الدين نيز تحـت تـأثير الدين بود

ي او شروع به يك سري اقدامات مشابه در شيراز كرد كه مهمترين آن ايجاد يك درمانگاه خيريـه كارها

از) عصر درمانگاه ولي(در خيابان برق شيراز و با همكاري تنـي چنـد بود كه با پول افراد خير ساخته شد

.شد پزشكان اداره مي

مي پس از آقامجد علت انتخاب حائري اين بود كـه.شد الدين جلسات با حضور آقاي حائري تشكيل

از جمله. پسنديدند او در بين روحانيان آن زمان داراي خصوصياتي بود كه معموالً روشنفكرهاي مذهبي مي

و مقداري هم به زبانيهثانياّ مطالعات خارج از برنام. اينكه اوالً شديداً ضدرژيم بود معمول روحانيها داشت

ر. انگليسي آشنايي داشت ميعربي و محقرانه. دانستا هم تا حدودي در ثالثاً زندگي بسيار ساده اي داشت؛

مي. كرد اتاقي كه برادرش آقاي صدرالدين حائري در آن اقامت داشت زندگي مي آمـد اگر فرصتي پيش

مي كار هم مي كنم مـدت كرد مثالً مدتي در امالك مهندس ايزدي به كشاورزي مشغول شد كه البته فكر

مي.ل نكشيدزيادي طو در. گرفت در حداقل ممكن بـود اما به هر حال اگر هم از وجوهات شرعي كمك

مي(يك مسجد و درس به عده) كنم مسجد شمشيرگرها فكر و جوانـان درسـهاي مـذهبي اي از نوجوانان

و ضمناً تبليغات سياسي ضدرژيم را هم در هيچ فرصتي فراموش نمي عربي مي كه البته نه در حدي. كرد داد

و درس او را تعطيل كنند با بعضي از جوانها كه از نظر سياسي مستعدتر بودند به طـور خصوصـي. كالس

و بحث گذاشته بوديهجلس و خشـك بـود ولـي سـعي. آموزش هرچند كه از نظر مذهبي خيلي متعصب

ميكرد كه در ظاهر تا حد امكان اين تعصب را بروز ندهد زيرا باعث پراكنده شدن جوان مي .شد ان

و پزشكان كم كم مرا متوجـه انجمـن به هر حال شركت در جلسات هفتگي انجمن اسالمي مهندسان

و متشـكل از تعـدادي. اسالمي دانشجويان كرد و يكپـارچگي نداشـت در آن هنگام اين انجمن انسـجام

ش. دانشجويان روشنفكر مذهبي بود كه در بعضي امور با هم هماهنگ بودند ميدر اعتصابات كردنـد ركت

و چند نفر ديگر از دانشجويان فعاليـت. دادندو گاهي بر حسب مورد جلساتي هم تشكيل مي به تدريج من

توان هرنوع فعاليتي اما به تدريج متوجه شديم كه در يك جمع ناهماهنگ نمي. اين انجمن را تشديد كرديم

بدين ترتيـب. فعاليتهاي مختلف را به ثمر رساندرا انجام داد لذا انجمن را به شكلي سازمان داديم كه بتوان 

و معمـول  و از آن براي فعاليتهاي علني كه شكل ظاهري انجمن را تقريباً به همان شكل قبلي حفظ كرديم
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و ضمناً داراي افكـار سياسـي هـم. كرديم استفاده مي از درون اين جمع تعدادي را كه قابل اعتمادتر بوده

را) نفر20تا15دودح(بودند در جمع محدودتري  و آموزشي و با اين جمع فعاليتهاي سياسي گرد آورديم

ريزي كرديم كه بتوانند به صورت يك گروه فعال سياسي مذهبي عمل نمايند كه البته هدف طوري برنامه

و شهر شيراز بود در واقع اين جمع موتـور محـرك. آن در آن زمان محدود به فعاليت در محيط دانشگاه

شدبسيار و شهر اما از درون اين جمع نيز جمع ديگري تشـكيل.ي از فعاليتهاي سياسي مذهبي در دانشگاه

و البته با ايـدئولوژي  و در واقع هدفي كامالً سياسي و عمدتاً سياسي بود داديم كه فعاليت آن كامالً مخفي

و در واقـع مغـز اصـلي انجمـن بسياري از فعاليتهايهگيرند اين هسته كه تصميم. كرد مذهبي را دنبال مي

خانيـان، مهـدي محصـل، جـواد برائـي، مسعود اسماعيل: رفت متشكل از شش نفر بود اسالمي به شمار مي

من)؟(جمشيد نير، محمد حسين  و .كريمي

اهل(اصفهاني، كريمي) دانشجوي مهندسي(و جمشيد) دانشجوي كشاورزي(خانيان مسعود اسماعيل

مه) الهيجان؟–شمال  و من هم شيرازي بوديمو (دي، جواد و مـن هـم. مهدي دانشجوي پزشكي، جـواد

و كريمي هم يك سال پايين). مهندسي از جواد، مهدي، مسعود، جمشيد تر از من بودند يعني در سـال بعـد

شايد هم بعضي از آنها دو سال بعد، حاال درست در خـاطرم(ورود من به دانشگاه وارد دانشگاه شده بودند 

.)تنيس

ويهما شش نفر عالوه بر اينكه خودمان برنام و فعاليتهاي گروه دوم مطالعاتي داشتيم، براي مطالعات

مي سوم هم برنامه و تربيت گـروه سياسـي دوم ريزي ) نفـر20تـا15(كرديم ولي بيشتر متوجه آموزش

اس1345اين فعاليتها ادامه داشت تا اينكه در اواخر سال. بوديم و ماعيل، مسعود خانيان موضوعي را بـا مـن

هايي شبيه كار ما انجـام مذهبيهاي تهران برنامه- جواد برائي مطرح كرد به اين صورت كه جمعي از سياسي

و افراد تشكيل مي و مـذهبييهدهند دهند با اين تفاوت كه از ما جلوتر بوده جمع آنهـا، از نظـر سياسـي

و باسابقه تر، پيشرفته متشكل ه تر ميتر و اگر موافق باشيم را ستند توانيم با آنها تماس برقرار كنيم تا فردي

و برقراري ارتباط مستمر، معرفي نمايند ما. جهت آموزش و البته مسعود نام هيچيك از اين افراد را نگفت

مـا خانيان كـامالً بـراي هم متوجه بوديم كه معرفي با نام ضرورتي ندارد ولي از آنجا كه مسعود اسماعيل

و مورد اطمينان كامل بود لذا به حرفهايش اعتماد داشـتيم  و. شناخته شده و جـواد پـس از موافقـت مـن

مـا تصـميميهاما جمـع چهـارنفر. مقداري بحث، مقرر شد كه مهدي محصل را هم در جريان قرار دهيم

و جمشيد نرسانيم  در انجمن ضـدبهائي زيرا كريمي قبالً. گرفت كه موضوع را فعالً به اطالع آقاي كريمي

و هرچند ما او را متقاعد ساخته بوديم كه آن جمع را رها كند اما هنوز هم ته دلش بـه از فعاالن عمده بود

و طبيعتاً كريمـي بـراي آنهـا  و ضمناً چون در انجمن ضدبهائي، ساواك نفوذ داشت آنها گرايشي داشت

در مورد جمشـيد. كريمي در جريان جديد، صالح نبودكامالً شناخته شده بود لذا از نظر امنيتي هم آوردن 

تصميم گرفتيم كه بعداً اقدام كنيم يعني وقتي كه كامالً مطمئن شويم كه حاضر است در اين فعاليت جديد 
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(كه طبعاً قابل مقايسه با فعاليتهاي قبلي نبود وارد شود او. بعدها در اين مورد اقدام شد ولي به جذب كامـل

.)منجر نشد

اي از تهران در آخر هفته بـه گيري نهايي، مسعود اطالع داد كه نماينده ود دو هفته پس از تصميمحد

ب. شيراز خواهد آمد معرفي كرد البته بـدون ذكـر نـام) حسين روحاني(» حسين آقا«ا اسم اين نماينده را

بـه نـام 1350كه بعدها يعني در سال(بدين ترتيب اولين تماس ما با سازمان. فاميل يا هر نوع مشخصاتي

شد) سازمان مجاهدين خلق ايران نامگذاري شد در همان اولين تماس يعني در طول دو روزي كـه. برقرار

و كـار در ايـن سـازمان بـا حسين آقا در شيراز بود فهميديم كه سازمان، تشكيالتي است كـامالً مخفـي

تر از اهدافي است كه ما در فعاليتهـاي زيرا هدف سازمان بسيار گسترده. كارهاي قبلي كامالً متفاوت است

.قبلي داشتيم

ميمسؤول سازماني ما يعني حسين آقا در فواصل زماني بين دو هفته تا يكماه، و هربار به شيراز آمد

و  و در اين مدت به طور تمام وقـت مسـائل سياسـي، ايـدئولوژيك حدود دو روز در شيراز اقامت داشت

مي تشكيالتي را به ما آموزش مي و البته هربار نيز كتبي را براي مطالعه مي داد و يا معرفي كـرد كـه آورد

را. تهيه كنيم آورد نيز متناسب با پيشرفت برنامه همراه خـود مـي عالوه بر آن جزوات آموزشي سازماني

و آموزش قرار مي .گرفت كه با تفصيل مورد بررسي

مايهمحل تشكيل جلسات در ابتدا يا در منزل جواد بود يا در باغچ و يا در منزل در(پدر مهدي من

س). دوم يك منزل را اجاره كرده بودميهاين هنگام طبق ا داراي اين اشكال بود كه در اين محلهيهاما هر

مييهصورت استفاد روز تمـام به خصوص كه جلسات ما در واقع دو شـبانه.شد متوالي باعث جلب توجه

مي طول مي و صحبتها هم طوري بود كه هيچ كس نبايد از هيچ بخش از آن مطلع بدين ترتيـب.شد كشيد

مستقل زندگي كند نيز در همين ايـام اتـاقي برادرم كرامت كه ميل داشت. درصدد تعويض منزل برآمدم

و به آن نقل مكان كرد دوم منزلي را پيدا كـرديم كـه متعلـق بـهيهپس از جستجو طبق. براي خود پيدا

و چون مدتي در باغچ رايهفردي بود كه شغل باغباني داشت و آنهـا پدر دكتر محصل كـار كـرده بـود

مي مي و احترام زياد و خيلي هم از آن خوشحاليهبا رغبت طبق گذاشت لذا شناخت دوم را به ما اجاره داد

مييهاز طرفي چون خانواد. بود زيرا مستأجر قابل اطميناني پيدا كرده بود و مورد دكتر محصل را شناخت

و همين مهمترين عامـل انتخـاب آن منـزل بـود  . احترام او بودند هيچگونه كنجكاوي در مورد ما نداشت

ب( ازيهاين منزل در يك كوچ).ه خير نامش مشهدي خيراهللا بوديادش و منشعب از باغشاه قـرار داشـت

يهبـراي گذرانـدن دور47تا هنگامي كه در تابستان. اين نظر نيز كه به دانشگاه نزديك بود مناسب بود

و جلسات نيز در همينجا تشكيليهماه سه .شدميوظيفه به تهران رفتم در اين منزل بودم

رايهكه دور46از ابتداي تابستان سال تمام كـردم) سال بود5كه در آن زمان(مهندسي ساختمان

التحصـيلي اولـين جريان هم بدين ترتيب بود كه دانشكده درست پـس از فـارغ. در دانشگاه استخدام شدم
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آ فـوقيهدانشجويان مهندسي تصميم گرفت كـه دوريهدور  .M.Sيهن هنگـام دور ليسـانس را كـه در

مي مهندسي ما خود فوقيهالبته دور. باز كند (Master of Scienceمخفف(گفتند مي آمد ليسانس به حساب

بـه هـر حـال. مهندسي استيهگذاشته بودند كه معلوم باشد بعد از دور .M.Sو لذا نام اين دوره را همان 

يكمهيهدر سه رشت .M.Sيهبراي اولين دور و مهندسي شيمي در هر رشته ندسي ساختمان، مهندسي برق

و الكترونيك،يهساختمان، محمد توكلي در رشتيهاينها عبارت بودند از من در رشت. نفر پذيرفته شد برق

در حكـم. خـود بـوديميهاول رشـت هـاي هر سه نفر ما رتبه. مهندسي شيمييهدر رشت) همسرم(و مينو 

م سه) واحد در هر ترم6(ا نيز مقرر شده بود كه يك چهارم اوقات را صرف درس استخدامي راو چهـارم

حقوق ما هم چون در واقع به صـورت. آموزشي به عنوان كمك مربي كار كنيميهبه صورت انجام وظيف

مي پاره رتمـان يك آپايهاجار(ريال تعيين شد كه در آن زمان حقوق خوبي بود 16000كرديم وقت كار

و نوساز  ).ريال بود 3000مجهز

شد با استخدام شدن در دانشكده وضع مالي و لذا. ام هم خوب در آن ايام تعداد مهندسان بسيار كم بود

به همين جهت خود يكي دو كار اضافي هم مثل نظارت سـاختماني. پيدا كردن كار اضافي هم راحت بود

آ و نظاير و لـذا) گير نباشد كارهايي كه زياد وقت(ن در هر زمان داشتم يا تدريس در انستيتو تكنولوژي

بـه) كه نزد برادرم منوچهر بـود(به همين خاطر خواهرم نيره را نيز از تهران. مشكل مالي كامالً حل شد

مي) طيبه(شيراز آوردم ولي چون خواهرم فاطمه  توانست حكم مادر را داشته باشد او را به خواهرم براي او

و مي ترتيب در اين زمان عالوه بر كرامت، هزينه بدين سپردم . كردم هاي زندگي خواهرم نيره را هم تأمين

.كردم در هر ماه كمك مالي به سازمان هم مي

نظام وظيفه اعالم كرده بود كـهيهزيرا ادار. سربازي بوديهاما مشكلي كه به وجود آمده بود مسأل

حل بـه جـايي مكاتبات دانشگاه با آن اداره براي يافتن راه. را معرفي كنندالتحصيالن بايد خود فارغيههم

و از طرفي اگر مشكل حل نمي مي عمدهيهشد مسأل نرسيد آمـد زيـرا دانشـگاه اي براي دانشگاه به وجود

و پهلوي تعداد زيادي از متخصصان ايراني مقيم آمريكا را در رشته هـاي مختلـف بـه خصـوص مهندسـي

مي. تخدام كرده، به ايران آورده بودپزشكي اس بردند كارهاي دانشگاه فلـج حال اگر اين عده را به سربازي

و شاه به ستاد ارتـش.شد مي براي حل اين مشكل خود علم كه رئيس دانشگاه بود با شاه مذاكره كرده بود

كش46اين اقدامات تا اواخر پاييز. حلي پيدا كنند دستور داده بود كه راه و چون هنوز راهطول حلي پيدا يد

در. نشده بود نظام وظيفه ما را به خدمت فراخواند و در اوايل زمسـتان مجبـور شـديم بـه تهـران بـرويم

و قرع قرعه و. من به قسمت سپاه دانش افتاديهكشي شركت كنيم و مقداري لبـاس ما را به پادگان بردند

و چند روز و وسايل سربازي تحويلمان دادند و كفش و لباسها را انـدازه كنـيم هم مرخصي دادند تا برويم

و در روز معين به پادگان بازگرديم و از اين موضوع هـم. خود را آماده نموده من بالفاصله به شيراز آمدم

و از آنجـا بـه بسيار ناراحت بودم اما درست در همين فاصله بخشنامه اي از ستاد ارتش به نظام وظيفه ابالغ
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سـهيهيد كه كاركنان هيأت علمي دانشگاه الزم نيست به خدمت اعزام شوند بلكه يـك دور دانشگاه رس

به(ماهه  و سپس به محـل)47تابستان(را در تابستان آينده)اي هفته13معروف به خدمت خواهند رفت

و بقي بـيهكار خود مراجعت خواهند كرد .ودخدمت را به اصطالح مأمور خـدمت در دانشـگاه خواهنـد

آمـديم لـذا مربي بود اما به هر حال عضو هيأت علمي به حساب مـي هرچند سمت ما در آن هنگام كمك

و محمد توكلي نيز گرديد و كفـش. شامل من پس از اعالم بخشنامه من بالفاصله به تهران رفـتم، لباسـها

و گرفتن اباليهسربازي را تحويل پادگان داده، با مراجعه به ادار .غ مربوطه به شيراز بازگشتمنظام وظيفه

و اساس زندگي بعدي مـن در ايـن سـال پرتحول46سال و مهمترين سال در زندگي من بود ترين

شد پايه و در دور مهندسي فارغيهدر اين سال از دور. ريزي پذيرفته شدم كـه ايـن .M.Sيهالتحصيل شدم

شد بهبود وضع مالي. شغلي مرا تشكيل داديهاساس آيند شد كار سربازي. من از اين سال شروع . ام درست

و مقدمات آن چنانكه قـبالً. به صورت فعال همكاري با سازمان را گسترش دادم البته پيوستن ما به سازمان

و مستمر در سازمان از ابتداي سال45گفتم از اواخر سال  صـورت گرفـت46شروع شد اما فعاليت جدي

و تعيين. زندگي مرا به دنبال داشتيهكه بسياري از وقايع عمد در كننده اما از همه مهمتر تـر ازدواج مـن

.اين سال با مينو بود

و هردو از اولين دانشجويان دانشگاه پهلوي بوديم در سالهاي اول،. قبالً گفتم كه من با مينو همدوره

و همدانشكده ا. اي بود آشنايي ما بيشتر به صورت همكالسي ايز همان سال اول به او عالقههرچند كه من

و مضيقه. پيدا كرده بودم اما هنوز وضع من طوري نبود كه بتوانم ازدواج كنم هـاي با آن مشكالت زندگي

و دانشكده به چيز ديگـري توجـه. مالي هيچ امكاني براي ازدواج وجود نداشت از طرفي مينو جز به درس

و به من تنها به عنوان يك همكالسي كه مي رتبه نداشت منيهبه تدريج عالق. نگريست اول دانشكده بود

او را نيز به عنوان جواني قابل اعتمـاديهكم توانستم نظر مساعد خانوادكم.شد به مينو روز به روز بيشتر مي

. به خود جلب كنم ولي طبعاً هنوز هيچ صحبتي از ازدواج در ميان نبود

خر باالخره پس از فارغ از46داد التحصيلي در و سروسامان دادن به كارها، بعد از چندماه با چند تـن

از. افراد بزرگتر فاميل به خواستگاري مينو رفتم پدرش هرچند مخالفت نكرد اما پاسـخ قطعـي را بـه بعـد

و بـاالخره وقتـي مشـكل سـربازي حـل شـد مجـدداً بـه  روشن شدن وضعيت سربازي من موكول كرد

و اين بار و ما در روز خواستگاري رفتيم كه مصادف با عيد غـدير46اسفند سال28پدرش موافقت كرد

و تعـداد زيـادي از  و آنهـا و مراسم جشن عقد در منزل پدر مينو با حضور افراد فاميل ما بود عقد كرديم

.همكاران دانشگاهي برگزار گرديد

به تهران رفتم در منزل خيابان)اي هفته13(سربازييهكه براي گذراندن دور47تا ابتداي تابستان

مي. باغشاه اقامت داشتم و تـا آغـاز تابسـتان در اين مدت آشنايي ما با سازمان هرروز بيشتر بـه47شـد

و در واقع رد و اولييهبعد از هست(دوميهصورت كادرهاي اصلي سازمان كه مشتمل بر كـادريهاصلي
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ب و كادرهاي خيلي نزديك به مركزيت در اين مدت چنانكـه گفـتم در ابتـدا. درآمده بوديم)ودمركزي

و سپس دكتر طباطبايي  مي(حسين روحاني پس. مسؤول ما بودند) آمد كه با اسم مستعار ايرج به شيراز اما

و مركزي سازمانيهاز رفتن به تهران براي گذراندن دور نه(آموزش نظام وظيفه، با كادرهاي اصلي البته

م اتفاقات بعدي، الزم است كه مختصري در مورديهقبل از ادام. آشنا شدم) شخصات كامل آنهابا اطالع از

و نحو و سازماندهي آن بيان كنميهمحتواي تعليمات سازمان .كار

و هنوز هيچ نام مشخصـي را برنگزيـده بـود سازمان مجاهدين كه در ابتدا فقط نام سازمان را داشت

سا) زيرا نيازي نبود( در-فعاليت ملييهتوسط سه نفر از فعاالن جوان كه سابق44ل در و به ويـژه مذهبي

شد نهضت آزادي داشتند پايه و نهضت آزادييهاين سه نفر پس از شكست مبارزات جبه. ريزي كه(ملي

كـه به اين نتيجـه رسـيده بودنـد42خرداد15و جريان) باعث چند ماه به زندان افتادن آنها نيز شده بود

و اصالح و خالصه مبارزات رفرميستي و پارلماني و يا حزبي و قانوني طلبانه در ايران دوران مبارزات علني

و سركوب قيام  عطف مبارزه در ايران دانست زيرا رژيم نشانيهخرداد را بايد نقط15به سر رسيده است

.و هيچ مخالفتي را نيز برنخواهد تافـت داده است كه از هيچ نوع اقدام سركوبگرانه خودداري نخواهد كرد 

بهيهلذا تنها راه، مبارز و بنابراين اقدام و سازمان مخفي است و مخفي از طريق ايجاد تشكيالت زيرزميني

و اين سه نفر عبارت بودند از محمد حنيف. ايجاد سازمان كردند و فردي با نام كوچـك نژاد، سعيد محسن

(»عبدي«مخفف  ر. و سـعيد محسـن امـروزه كـامالً محمد حنيـف).اما فراموش كردهنام كامل او نـژاد

مييهشده هستند اما چون عبدي از نيم شناخته .شناسد راه سازمان را رها كرد كمتر كسي او را

و محمد حنيف و قامت بلنـد و قد نژاد داراي شخصيتي قوي، هوشي سرشار، كالمي دلنشين ولي قاطع

و ضـمناًد محسن هرچند به پاي محمد نميسعي. بسيار ورزيده بود و بامطالعـه رسيد اما او نيز بسيار باهوش

و مذهبي هردو استاد بودنـد هرچنـد. اخالق بود خيلي خوش و تحليل سياسي و آموزش و صحبت در بحث

در به ويژه محمـد كـه(با وجود اينكه هردو به مباني مذهبي اعتقاد كامل داشتند. تر بود كه محمد برجسته

و فارغ از هرگونه تعصب بودند اما بسيار روشن) تر از همه بود تحليلهاي ايدئولوژيك برجسته .بين

ام اما بر اساس آنچه كه بعدها سعيد محسن تعريف كرد او يك تحليلگر سياسي را من نديده» عبدي«

و آموزشهاي اولي و در واقع اساس بسياري از تحليلها نقـش.ي سازمان از او بودسياسيهبسيار هوشمند بود

و رشد سازمان در مراحل اوليه چنان بود كه سعيد مي يكي از افتخارات ما در آن ايـام«: گفت او در ايجاد

و افكار عبدي پس از مدتي تغييـر».اين بود كه ما سازماني هستيم كه كسي چون عبدي را داريم اما رفتار

ت و و نااميدي كرد و شروع به اظهار يأس و اظهار كرد ا آنجا پيش رفت كه پيشنهاد انحالل سازمان را داد

و بايد سازمان را منحل كنيم مي و بحثهـاي زيـاد. داشت كه ما موفق نخواهيم شد و بررسـيها با پيگيريهـا

و چـون در آن  و عاشق دختري شده است باالخره معلوم شد كه عبدي در يك ماجراي عشقي درگير شده

ميهنگام ازدواج براي كاد و مانع انجام وظايف سازماني به شمار و عبـدي نيـزر مركزي مقدور نبود آمد
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مي مي كنار كشيدن فردي چون عبدي. ديد خواست به زندگي عادي بازگردد لذا تنها راه را انحالل سازمان

و اعضاي مركزيت سازمان بود آن هم در آن شرايط خطرناك سياسي، بحـران بزرگـي  كه از بنيانگذاران

و باالخره عبدي ازدواج كرد بر را(اي سازمان ايجاد كرد و تا آنجا كه به خاطر دارم سازمان وسـايل الزم

و اقامت او در خارج از ايران فراهم كرد زيرا اين تنها راه جلوگيري از خطـرات امنيتـي براي ترك ايران

شد) بود مطلق با ازدواج مخالف نبود اما آن در اينجا بايد اشاره كنم كه سازمان به طور.و از سازمان خارج

مي را به هرحال تشويق هم نمي و بهتر آن كرد و مشـكالت دانست كه افراد درگيـر زنـدگي خـانوادگي

گيري عبدي فقط براي در هر صورت كناره. اما در مورد كادر مركزي طبيعتاً اين مشكل بيشتر بود. نباشند

ميازدواج نبود؛ او به قول معروف از كار سازما و و غيرتشـكيالتي ني بريده بود خواسـت زنـدگي عـادي

.داشته باشد

مييهاولييهاين سه نفر كه هست و تدوين سازمان بودند ابتدا شروع و بحث بين خود كنند به مطالعه

و مطالعاتييهيك برنام اين كار بر مبناي تحليل سياسي بوده است كه ابتدا بر آن توافق كـرده. آموزشي

ترتيب كه تضاد اصلي يا مشكل عمده در جريان مبارزات سياسي ايران، تضاد بين پيچيده شدن بدين.ندبود

و ساده و طبعاً در ايران از يك طرف و بنـابراين. انديشي مبارزان از سوي ديگر است شرايط سياسي جهان

و اي تربيت شوند تا داراي پيچيدگي فكري قبل از هر نوع اقدام سياسي بايد عده الزم براي حل مشـكالت

مي. مسائل سياسي باشند و تاكتيكهاي مبارزه در ايران تنها پس از تربيت اين عده است كه توان استراتژي

و اساس كار سازمان نيزيهبنابراين هدف اولي. را تعيين كرد سازمان بايد تربيت كادر سياسي متفكر باشد

.بر همين مبنا ريخته شد

كه طبعاً(اوليه بودنديهكه مورد اعتماد كامل هستپس از آن تعدادي در اين مرحله فقط از كساني

مي عضو) در تهران اقامت داشتند و كار سازماني فقط محدود به اينها گرديد كه طبعاً تعدادشان گيري شدند

نكه قبالً اشـاره پس از آن از شيراز گروه چهارنفري ما چنا). نفر20تا15در اين هنگام حدود(زياد نبود 

و شايد يكي دو شـهر ديگـر  و تعدادي نيز از تبريز نـژاد اهـل محمـد حنيـف(كردم به سازمان پيوست

و لذا بين هموطنان آذري آشنايان زياد داشتند و سعيد محسن زنجاني بودند ترتيـب تـا بـدين ). آذربايجان

از46اوايل سال  و اعضـاي اصـلي كاد. نفر بودند30تعداد كل اعضاي سازمان كمتر ر مركـزي سـازمان

مي50را تا شهريور) بعد از كادر مركزي(بعدييهرد تعداد افـراد50در شهريور. دادند اين افراد تشكيل

رديهو اعضاي سازمان كه شامل كادر مركزي، رد و اعضاي بعد بودنـديهبالفاصله پس از كادر مركزي

عضوگيري بودند يعني هنوز به طـوريهغير از تعدادي كه در مرحل البته. رسيدند به بيش از يكصد نفر مي

.كامل به عضويت سازمان درنيامده بودند

عد50در شهريور و ازيهكه سازمان لو رفت زيادي دستگير شدند كادر مركزي سـازمان متشـكل

م 10 مينفر بود كه البته معيار انتخاب آنها غير از چند نفر كه به طور طبيعي در گرفتند عالوه ركزيت قرار
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و و ميزان اطالعات و فعاليت در سازمان، مسائل ديگري نيز مثل حضور در تهران، نوع مسؤوليت بر قدمت

رد. غيره بود دوميهمنظور اين است كه صرف بودن در كادر مركزي دليل برتـري بـر اعضـاي ديگـر

.سازمان نبود

زاده، بهمـن زادگان، محمود عسكري نژاد، سعيد محسن، اصغر بديع محمد حنيف: اين ده نفر عبارت بودند از

و مسعود رجوي، علي ميهن)باسمنجي(بازرگاني، محمد بازرگاني  .دوست، علي باكري، ناصرصادق

از) بدون ترتيب اهميت(كادرهاي ديگر سازمان رضا رضايي، مهـدي خسروشـاهي،: عبارت بودند

رس اهللا خامنه رضا باكري، فتح فام، عليرضا تشيد، من، مهدي محصـل، جـواد برائـي، مسـعود ول مشكيناي،

طباطبايي، دكتر محمـد ميالنـي،)؟(خانيان، سيد جليل سيداحمديان، حسين روحاني، دكتر احمد اسماعيل

حق فرهاد صفا، ابراهيم آوخ، نبي معظمي، منصور بازرگان، مهدي ابريشم شناس، ناصر سماواتي، چي، تراب

(محمد بابا(نوار، محمد سيدي كاظم ذواال دوست، كاظم شفيعيها، كـريم تسـليمي،، حبيب مكرم)كاشاني)

، محمـد حيـاتي، محمـود احمـدي،)زينال(العابدين حقاني عباس داوري، تقي شهرام، موسي خياباني، زين

.مهدي فيروزيان، محمد صادق سادات دربندي، محمود مشايخي، محسن نجات حسيني، محمد يقيني

فام، ستار كيـاني، رستگار، حسين محصل، حميد مشكين طلب، محمدرضا شمس، كريم رش حقيقيكو

(انتظاري(سعيد شاهسوندي، ناصر انتظارمهدي ، علي محمد تشيد، رضا ملك محمدي، كاظم)همه از شيراز)

اي، عليرضا زمرديان، احمـد رضـايي، حسـين خسروشـاهي، محمـد، هوشمند خامنه)از شيراز(شناس حق

،)برادر سعيد محسن(محسن)؟(غرضي، محمد اكبري، فرتاش دبيران، حميد بهرامي، حسين مدني، عبداهللا 

)؟(، نـوري، اسـماعيل)زنگبـاري(صفت، مصطفي ماليري، مهدي رضايي، حسين خوشـرو مهدي خدايي

).شبرنگ(

ويهقبل از ادام و روش كار و سـازماندهي جريان پيشرفت كارها، بايد كمي راجع به تعليمات تشكيالت

.سازمان صحبت كنيم

و آموزشي، سازمان تعدادي كتاب را مشخص كرده بود كه پاره اي از آنها همراه بـا از نظر تعليماتي

و مورد بحث قرار مي و پاره مسؤول فرد، مطالعه شده در اي ديگر را فرد خود مـي گرفت و سـپس خوانـد

ميصورت لزوم با مسؤول سازماني در مورد  هاي ايدئولوژيك، تاريخي، اين كتابها در زمينه. كرد آن بحث

و اجتماعي بود كه به عنوان مثال تعدادي از آنها را در زير نام مي :برم اقتصادي، سياسي

ويهالبالغه، بعضي كتابهاي مهندس بازرگان مثل راه طي شده، مسأل قرآن مجيد، نهج بعضي كتب…وحي

دك آيت و و تكامل اهللا طالقاني صداي عـدالت(مالكيت در اسالم، كتاب امام علي،)؟(تر سحابي مثل قرآن

و خرچنگهـا، جرج جرداق، ميراث) انساني خوار استعمار، كتاب سياه گرسنگي، اقتصاد دول معظم، انسـانها

و تكامل آن  يه، تاريخ مشـروط)لنين(، كتاب سرخ مائو، چه بايد كرد؟)اوپارين(حيات، طبيعت، منشاء
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و تاريخ هجده خان پسيان، قيـام شـيخ محمـد، سردار جنگل، كلنل تقي)كسروي(آذربايجانيهسال ايران

زنگبار،/ طلبانه شرح مبارزات استقالل(خياباني، خاطرات كلنل كاساكوفسكي، نبردهاي محمد، ناسيوناليسم 

و اوگاندا دي،)تانگانيا، كنيا و تـاريخ(پلماسـي بـين دو جنـگ كتبي در مورد وقـايع دو جنـگ جهـاني

و سـقوط احمـد))؟(دكتر عزيزي)؟(ديپلماسي و روي كـار، كتبي در مورد وقايع بعد از مشروطه شـاه

و مبارزات دكتر مصدق، اعراب  و محمدرضاشاه، كتبي در مورد وقايع نهضت ملي شدن نفت آمدن رضاشاه

.و اسرائيل

ويهترتيب مطالع بخشي از آنها را فرد در زمان كانديـدا شـدن بـراي اين كتب ترتيب خاصي بود

مي عضو مهم ايـن بـود كـه چهـارچوب اصـلييهاما نكت. كرد گيري تا هنگام عضو شدن رسمي مطالعه

و تعليمات را جزوه و نوشته آموزش مي ها و خوانـدن كتـب در واقـع بـراي هاي خود سازمان تشكيل داد

و تكميل آن آموزشها بود .تأكيد، تفهيم

مي نوشته و نگهداري و با احتياط زياد مراقبت و جزوات درون سازماني كه به شدت شد فقط پـس ها

و بحـث زيـاد مـورد از عضو شدن فرد در اختيار او قرار مي و معموالً توسط مسؤول فرد با شـرح گرفت

و مطالعه قرار مي ازاين جزوات در چند زمينه بود كه مهمترين آنها عبارت. گرفت بررسي :بودند

 هاي ايدئولوژيك؛ زمينه-

 هاي سياسي؛ زمينه-

 تحليل وقايع سياسي؛-

.اخبار-

:اصلي تدوين شده بود تحت عناوينيهايدئولوژيك در ابتدا سه كتابچيهدر زمين

 متدولوژي؛-

 راه انبياء راه بشر؛-

.تكامل-

و اسـتخوان شـناخت(روش ديالكتيـك بنـدي آن را در واقـع متدولوژي در واقـع روش شـناخت بـود

مي) ديالكتيكي و تغيير«يعني چهار اصل. داد تشكيل ، مورد»جهش«و» تأثير متقابل«،»تضاد«،»حركت

بايد دقت كـرد كـه كـاربرد. گرفت كه من بعداً مختصري در اين مورد توضيح خواهم داد بحث قرار مي

عيهروش ديالكتيكي عمدتاً به شيو البتـه. بارت ديگر مطابق نظرات مـائو بـود ماركسيستهاي چيني يا به

و مباني جهان مي تلفيقي بين روش ديالكتيكي و چنين نتيجـه بيني الهي نيز در اينجا صورت گيـري گرفت
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آن(شد كه ما نه ايدئاليست هستيم مي و نـه ماترياليسـت، بلكـه در واقـع) مطابق تعريـف ماركسيسـتي

.گرا هستيم رئاليست يا واقع

ي بازرگـان بـود كـه بـه شـكل»راه طي شـده«بيشتر همان كتاب» راه انبياء راه بشر«يهكتابچ

و بسط اين نظريه بود كه انسان بـر اسـاس سـه اصـليهجزو. تري بازنويسي شده بود جديد تكامل شرح

و تكامل: كند اساسي حركت مي و پيشـرفت طبيعـي داشـته. حفظ خود يا بقاء، بقاي نسل اگر انسان رشد

،)بقـاء(كنـد يعني انسان متكامل ابتدا خود را حفـظ مـي. اين سه اصل به ترتيب بر هم برتري دارندباشد 

و برتر از آن درصدد تكامل يافتن است سپس نسل خود را حفظ مي در صورتي كه تناقضي بين ايـن. كند

شدضمناً نبايد در حد يكي از اين سه خواس. آيد هاي انسان نباشد مشكلي پيش نمي خواسته يعني. ته متوقف

و اعقـاب خـود باشـد،  و اوالد و يا به فكر بقاي خود ايـن انسـان اگر انسان فقط به فكر بقاي خود باشد

از. متكامل نيست، بلكه بايد عالوه بر آن دو همواره در صدد تكامل نيز باشد به هر حـال تكامـل مهمتـر

و اگر انسان  و حفظ نسل مهمتر از بقاي خود است مجبور به انتخاب بين اينها شود بايد خـود را حفظ نسل

و نسل را فداي تكامل نمايد و در صورت لزوم خود .فداي نسل

و تأكيد بر اين سه اصل در واقع فرد را توجيه مي و نسـل فراتـر رود كرد كه چرا بايد از حد خـود

و مهمتر از آن فرد را اقناع مي و جهاني بينديشد و كرد كه چـرا در صـو اجتماعي رت لـزوم بايـد خـود

.اش را فدا كند خانواده

و يا در دههيهدو جزو و سوم با مباني مذهبي كه قبالً در جامعه رواج داشت هاي اخير توسـط دوم

رسـيد تلفيـق روشنفكران مذهبي ترويج شده بود سازگاري داشت اما آنچه برداشت جديدي بـه نظـر مـي 

و مذهبي با روش شناخ و اقتصاد نيز اينيهت ماركسيستي بود كه البته در زمينايدئولوژي توحيدي تاريخ

و نبوت را از تعليمات سـازمان حـذف. تلفيق وجود داشت و ايمان به خدا در واقع اگر اعتقادات توحيدي

مي مي بـه عبـارت. هنر سازمان تلفيق اينها با هم بـود.شد كردند، سازمان هم يك تشكيالت ماركسيستي

و شناخت، ماركسيستي فكـر مـييهزمان در زمينديگر اعضاي سا در اقتصاد، سياست، تاريخ كردنـد امـا

و در اين نوع تفكر صادق بودند يعني قصد فريب دادن خـود يـا جهانيهزمين بيني، بينش توحيدي داشتند

و واقعاً تناقضي در سيستم اعتقادي خود نمي و يا الاقل براي اكثري ديگري را نداشتند و ديدند ت قاطع افراد

يهمسأل(اصلي مبارزهيهمهم ديگر اين است كه در آن زمان مسأليهنكت. در آن زمان خاص اينگونه بود

و لذا وارد شدن در مسائل پيچيد) سياسي و ايدئولوژيك براي افراد مطرح نبوديهبود به هر حـال. فلسفي

و اقناع ايدئولوژي سازمان مي .كند توانست افراد را جذب

و به تدريج بيشتر مـييهدر زمين اولـين. شـد سياسي جزواتي در مورد مسائل مختلف تهيه شده بود

مييهجزوه، نوشت و كوتاهي در حد چند صفحه بود كه با بحث فراوان تفسير شد به طوري كـه خوانـدن

طو توضيح اين چند صفحه كه توسط مسؤول فرد صورت مي نام ايـن.ل انجامدگرفت ممكن بود ساعتها به
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و در آن ابتدا مبارزه را تعريف كرده بود» مبارزه چيست؟«جزوه و سياسـي مطـابق(بود به طريق علمي

بايـد بـدان) مبارزه با امپرياليسـم(اصلييهو آنگاه سه اصل مهم را كه براي انجام مبارز) نظرات سازمان

:اعتقاد پيدا كرد بيان كرده بود به اين شرح

 مپرياليسم خوي جهانخواري دارد؛ا-الف

و استثمارشدگانيههيچ رابط-ب آنچه وجود دارد يا اسـارت. وجود ندارد) خلقها(انساني بين امپرياليسم

 است يا نبرد؛

و چه از خارج توسط ملتها. پذير است امپرياليسم ضربه-پ ) خلقهـاي(چه از داخل توسط نيروهاي انقالبي

.استثمار شده

مياصل اول و اين نكته را نشان و استثمار ديگران ذاتي امپرياليسـم اسـت داد كه تجاوز به حقوق ديگران

اصل دوم در واقع مكمل اصل اول. تواند وجود داشته باشد لذا امپرياليسم خوب يا مهربان يا غيرمتجاوز نمي

مقابل خلقهاي جهان وجـود بود به اين معني كه با توجه به خصلت جهانخواري امپرياليسم دو راه بيشتر در

و يا تسليم و عـدم لذا همزيستي مسالمت. ندارد، يا مبارزه آميز يا همكاري دوجانبه مبتني بر احترام متقابل

و سياستهايي از اين قبيل بي اصل سوم بر اين تأكيد داشت كه از بـين. معني است دخالت در امور ديگران

و تسليم مي ان نبرد و بايد نبرد را و نبايد انديشيد كه امپرياليسم شكسـت توان ناپـذير اسـت يـا تخاب كرد

زد داراي چنان قدرتي است كه نمي و به آن ضربه .توان با آن مبارزه كرد

و علمـي اين سه اصل با توضيحات فراواني كه در مورد آنها ارائه مي شـد مبـارزه را كـاري جـدي

و از آن مهمتر مي و عاطفي ميدانست نه كاري احساسي . كرد كه اميد پيروزي در آن هست بر اين تأكيد

و چرايي پيروزي يا شكست آنها مطرح مي و از آن راه آنگاه مثالهاي متعددي از مبارزات خلقها حلهاي شد

.گرديد عملي براي پيروزي استخراج مي

ايي كه بـراي طلبانه، به مبارزات كشورهل از بين مبارزات مختلف كشورها، عالوه بر مبارزات استقال

و سلط و ظـاهري(امپرياليسم انجام شده بوديهقطع نفوذ هرچند كه ممكن بود آن كشورها از نظر رسمي

مي) مستقل باشند و قيام مردم فلسطين از بين اينها مبارزه.شد نيز پرداخته هاي كشورهاي چين، ويتنام، كوبا

مب. بيشتر مورد توجه بود و داراي شـرايطي چين از اين نظر كه در هنگام ارزات كشوري بود جهان سومي

و از آن گذشته چين همچون شوروي داعي رايهمشابه بسياري از كشورهاي جهان سوم تسـلط بـر جهـان

و ايدئولوژيك نيز به كشورهاي ديگر جهان سـوم) يا قدرت آن را نداشت(نداشت  و ضمناً از نظر سياسي

و شيوبه ويژه برداشتهاي مائو. نزديكتر بود ويهاز ماترياليسم ديالكتيك برخـورد او بـا مسـائل سياسـي

مي. انقالبي مورد توجه زياد بود و روي جمالت آن بحث مـي كتاب سرخ مائو به دقت مطالعه . گرديـد شد
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و طبيعي بود كـه مـورد توجـه باشـديهترين مبارز ويتنام در آن ايام داغيهمبارز . موجود در جهان بود

خ اي بود كه در اين منطقـه اوالً مبارزه: لق فلسطين از چند نظر براي سازمان اهميت زيادي داشتمبارزات

و طبعاً با هر نوع حركت سياسي در اين گوشـه از جهـان مربـوط مـي  شـد؛ ثانيـاً از نظـر جريان داشت

ث و طرفهاي آن متحد امپرياليسم جهاني؛ الثاً همكاري ايدئولوژيك چون خلق درگير در مبارزه مسلمان بود

و فلسطيني مي و آشكار رژيم شاه با اسرائيل، اسرائيل را دشمن مشترك مبارزان ايراني ضـمناً. كـرد پنهان

و امكانات فلسطينيها مي و از جملـهيهتوانست مورد استفاد تجربيات سـاير گروههـاي مبـارز در منطقـه

.سازمان قرار گيرد

و وقا و اسرائيل جزو كتب مطالعاتي سـازمان از اين رو كتب مربوط به تاريخچه يع مناسبات اعراب

يهشـد در خبرنامـ عالوه بر آن اخبار جنبش مردم فلسطين به ويژه آنچه به سازمان الفتح مربوط مـي. بود

آن.شد داخلي سازمان منتشر مي و مبارزات كشورهاي آمريكاي التين بيشتر از و اما توجه به انقالب كوبا

و تغيير شرايط سياسـي،)و نيز بعضي گروههاي ديگر كه بعداً فعال شدند(يلهاي سازمان جهت بود كه تحل

و كوهستاني را يا آميز نمي موفقيت) نظير آنچه در چين اتفاق افتاد(نبرد چريكي با پايگاه روستايي دانست

افزون يتي، افزايش روززيرا سازمان معتقد بود كه تغيير بافت جمع. پذيرفت حل نمي حداقل به عنوان تنها راه

و ساير طبقات محروم در شهرها، بيشتر بودن آگاهي مردم در شهرها،يهرشد طبق جمعيت شهرها، كارگر

و بعضي مسائل ديگر كه بعداً اشاره خواهم كرد نحو يهتأثير بيشتر مبارزات شهري از نظر امكانات تبليغي

مي نابرا اجت» جنگ چريكي شهري«جديد جنگ چريكي يعني هرچند ممكن است روشـهاي. كند ناپذير

و يا با رشد جنبش مورد استفاده قرار گيرد در هر حال چون آمريكـاي. ديگر مبارزه هم در كنار آن باشد

التين مبتكر اين نوع مبارزه بود طبعاً مبارزات مردم در كشورهاي اين قـاره بـه ويـژه تجربيـات جنـگ 

.چريكي شهري آنها مورد توجه بود

و اخبار، روزنامهيهدر زمين و مجالت نيـز مـورد سياسي عالوه بر انتشارات داخلي سازمان، كتابها ها

ها را كه البته در آن زمـان عمـدتاً هر عضو موظف بود كه به طور روزانه روزنامه. گرفت بررسي قرار مي

و در جريان وقايع باشد  و اطالعات بود مطالعه كند نه(همان كيهان اينكه تحت تأثير تبليغات رژيـم البته

مي. واقع شود و تحليل آن را خود به عهـده مـي بلكه بايد وقايع را مطلع مجـالت .) گرفـت شد ولي تفسير

مي) مثل نگين(روشنفكري نيز  شديهشد كه بعضي مقاالت آنها به توصي چاپ بعضـي. سازمان مطالعه مي

م ميمقاالت ترجمه شده از مجالت خارجي نيز مورد .گرفت طالعه قرار

و نحو ضمناً توجه ويژه و كتبي كه در آن زمينه چاپ شـدهيهاي نيز به انقالب الجزاير پيروزي آن

و به صورت دستنويس بود.شد بود مي با شـرح) الجهاد افضل(كتابي در اين مورد نيز كه هنوز چاپ نشده

ود.شدو بسط فراوان همراه با مسؤول سازماني مطالعه مي ر ايـن كتـاب مبـاني فكـري انقـالب الجزايـر

و در مبـارز و چون به هر حال انقالبيان الجزايـر مسـلمان بودنـد ازيهاستراتژي آن بحث شده بود خـود
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در. گرفتند مورد توجه سازمان بود ايدئولوژي اسالمي نيز كمك مي البته بايد توجه كرد كه انقالب الجزاير

(دم نيز بودمريهايران مورد توجه عام مي محمد حنيف. جنـگ شـشيهكرد كه در بحبوحـ نژاد تعريف

مييهروز و اسرائيل در جمعي كه راجع به اين جنگ بحث و سـاده، ظـاهراً اعراب كردند يك فرد عادي

و هيجان مي كه كارگر، با حرارت يهاي از عالقو محمد اين را نشانه» سپاه الجزاير هنوز نرسيده؟«: پرسيد

و ارتشهاي معمولي ساير كشورهايم و نيز درك اختالف بين مبارزان الجزاير ردم عادي به انقالب الجزاير

.)دانست عربي مي

و بحثها از تاريخ مشروطه به بعد را شامل مـييهدر زمين آن تاريخي، بيشتر مطالعات و قبـل از شـد

عمدتاً تاريخ قرن بيستم آن هم نه بـا تفصـيل در مورد تاريخ جهان نيز. گرفت چندان مورد توجه قرار نمي

و تاريخ سياسي بين.شد زياد بررسي مي و ساير كشورها، دو جنگ جهاني، ديپلماسي و چين انقالب روسيه

و چند موضوعي ديگر بيشـتر مطالعـات تـاريخي خـارجي را  و اسرائيل دو جنگ، انقالب الجزاير، اعراب

. داد تشكيل مي

مياقتصاديهدر زمين و نفت بررسـي ي، بيشتر به مسائل كلي پرداخته و تا حدودي مسائل داخلي شد

و كشورهاي جهان سوم هم مطرحيهكتبي در زمين.شد مي و روابط اقتصادي امپرياليسم اقتصاد دول معظم

.الشعاع مطالعات سياسي بود شد ولي در مجموع مطالعات اقتصادي تحتو مطالعه مي

و نهج مي) االسالم فيضيهترجميهنسخ(غه البال قرآن آمدند اما هرچند كتب ايدئولوژيك به حساب

و عمده مثالً از بين سوره. شدند بيشتر به عنوان راهنماي حركت سياسي مطالعه مي ترين هاي قرآن بيشترين

و بررسي روي سور و پـسيهتوبه بود كه بيشتر تكييهبحث از آن آن روي مبارزه با مشـركان اسـت

و البته تعدادي ديگر از سورهيهسور هاي قرآن كه آنها نيز عمـدتاً انفال كه آن نيز همين ويژگي را دارد

مي موضوع مبارزه در راه خدا را مطرح مي مـورديههاي عمـد احزاب نيز از سورهيهسور.شد كنند مطالعه

و نيز سور ويهقيامت، سوريهصف، سوريه، سور)ص(محمديهمطالعه بود هـاي از خطبـه.…والفجر

مي حضرت علي در نهج ويههـايي كـه جنبـ شد به ويژه خطبه البالغه نيز زياد استفاده سياسـي، اجتمـاعي

و با توجه به تكي فراوان حضرت علي روي عدالت اجتمـاعي بـراي تعليمـات سـازمانيهمبارزاتي داشت

نيز در اين» امام علي، صداي عدالت انسان يا انساني«ق تحت عنوان از كتاب جرج جردا. بسيار مناسب بود

و مؤثر نوشته شده است زمينه استفاده مي هاي عمده كه معموالً با تفسير مورد از خطبه. شد كه بسيار خوب

و بررسي قرار مي مي بحث :هاي زير اشاره كرد توان به خطبه گرفت

خط46صيهمعروف به شقشقي3يهخطب يه، خطب63ص11يه، خطب60ص9يه، خطب57ص5يهب،

ص45يه، نام94ص27يه، خطب66ص16يه، خطب66ص 15 به47يهو نام 965به عثمان بن حنيف

ص و امام حسين و تفسير سازمان از آنهـا من بعداً مختصري در مورد مفاهيم اين خطبه. 977امام حسن ها

.بحث خواهم كرد
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و بحث نبود بلكه زمينه گرفـت هاي ديگري را نيز دربرمي اما تعليمات سازمان فقط منحصر به مطالعه

.كنم كه ذيالً به موارد عمده اشاره مي

و تشـكيالتي-الف گرفت كه چگونه بايد مسائل تشكيالتي هر فرد عضو سازمان فرامي: تعليمات سازماني

ارتباطات خـود را بـايهيعني فرد بايد به تدريج كلي.ر امنيتي بوددر صدر اين مسائل، امو. را رعايت كند

و يا افرادي كه ممكن بود از طريق آنها به خطر بيفتد قطع كند ايـن موضـوع فقـط شـامل افـراد. مجامع

در. رسـيد مشكوك به ساواكي بودن نبود بلكه ارتباطات با افراد سياسي شناخته شده نيز بايد به حداقل مي

مياعتصاب مي. كردند ها نبايد شركت فعال شد كه تا حد امكان ظاهر غيرسياسي داشـت البتـه نـه بايد سعي

و عادي داشت يهدر صـورت داشـتن سـابق. اينكه تظاهر به غيرسياسي بودن شود بلكه بايد ظاهر معمولي

مي) نه يكباره(تدريج فعاليت مذهبي يا سياسي بايد فعاليتها را به و اسناد سـازمانييههم. كرد كم مدارك

و معموالً در جاسازي نگهداري مي هاي تيمي هاي افراد يا خانه از اين رو در تمام خانه.شد بايد در جاي امن

و استفاده از مركبهاي نامرئي را فرامي. جاسازي وجود داشت بايسـت افـراد مـي. گرفتند اعضا طرز ساختن

و جز در موارد ضروري هيچ اطالعـي از اعضـاي حداقل اطالعات را از اعضاي ديگر سازمان دا شته باشند

مي. ديگر نداشته باشند معموالً هر فرد، مسؤولي را كـه. دندز لذا افراد را با اسم مستعار يا اسم كوچك صدا

.شناخت شناخت ولي مسؤوالن بعدي را با مشخصات نمي وي را عضوگيري كرده بود مي

ميگير هر فرد تعليماتي در مورد عضو و دقيق بود. ديدي از بين اطرافيان. عضوگيري جرياني طوالني

و گاهي دانش و گـرايشو دانشجويان و درك خـوب آموزان يا شاغالن، افرادي كه داراي شور سياسـي

مي مذهبي بودند تحت مذهبي مي شد كـه-براي مدتي طوالني با فرد موردنظر كار سياسي. شدند نظر گرفته

شد كه فرد آمادگيمي در صورتي كه تشخيص داده.و در سطح مطالب بدون خطر بود در ابتدا خيلي ساده

و آموزشها بدون اينكـه نـامي از سـازمان  فعاليت بيشتر را داراست مطالب در سطح باالتري مطرح مي شد

مي برده شود گسترده شـد آنگـاه دوم نيز مناسب تشخيص داده مـييهدر صورتي كه فرد در مرحل.شد تر

مييهآموزشهاي ساد مي سازماني شروع كرد كه وارد يك كار تشكيالتي شده شد به طوري كه فرد درك

كم) منتها طوري كه فرد گمان بيش از چند نفر را نداشت(است  در. رفـت كم سطح آموزش باالتر مـيو

و آنگـاه بـه عضـويت پايان اين مرحله فرد خود متوجه مي رسـمي شد كه عضو يك سازمان شده اسـت

و سوابق سياسي فرد، فرق. آمد درمي و هيجان و شور هرچند در مورد افراد مختلف، بسته به ميزان اطالعات

مي مي (كشيد كرد اما اغلب عضوگيري حدود يك سال طول البته اين شامل اعضاي اوليـه كـه از فعـاالن.

گاهي دو يا سه نفر با هم .) تر بودگيري بسيار كوتاه در مورد آنها زمان عضو.شد سياسي بودند نمي-مذهبي

از. اين به خصوص در مورد دانشجويان بيشتر بود. شدند عضوگيري مي زيرا معمـوالً دو يـا سـه نفـر كـه

و اغلب فعاليت مشترك داشتند با هـم توسـط مسـؤول تحـت-دوستان فعال مذهبي سياسي يكديگر بودند
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و باالخره عضو مي همانطور كه گفـتم معمـوالً عضـو جديـد، مسـؤول بنابراين. شدند آموزش قرارگرفته

 شناخت؛ شناخت ولي مسؤوالن بعدي را اغلب نمي عضوگيري را مي

اعضـاء بايـد سـعي. شـد زيستي آمـوزش داده مـي به اعضاي سازمان از همان ابتدا ساده: زيستي ساده-ب

و لوازم زندگي آنها كردند زندگي ساده مي و پوشاك و خوراك . تا حد امكان سـاده باشـد اي داشته باشند

مي. البته به طوري كه از نظر امنيتي جلب توجه نكند و دراز معمولي زنـدگي اعضاء بايست آرزوهاي دور

و به دور از هر نـوع تجمـل آمـاده سـازند  و خود را براي يك زندگي سخت تعليمـات. را كنار بگذارند

مي نهج  شد؛ البالغه در اين مورد خيلي به كار گرفته

مي: گردي جامعه-پ و كنار جامعه اعضا و يا به اتفاق مسؤولي از گوشه بايست در فرصتهاي ممكن خود

و نظرات آنان آگاه شوند و مشكالت بـراي ايـن منظـور اغلـب نقـاط. بازديد كنند تا از نزديك با مردم

و نظاير آنهـا مـورد مطال شهرها، روستاها، كارخانه فقيرنشين و بررسـي قـرار ها، محل زندگي عشاير عـه

زده نيـز از محلهـاي زده يا سيل محلهايي كه از بالياي طبيعي آسيب ديده بودند مثل نقاط زلزله. گرفت مي

مي. رفت مناسب به شمار مي گرفت كه مشكالت زندگي مردم بيشتر البته اغلب محلهايي مورد بازديد قرار

و لذا طبقات مرفه يا متوسط مرفه، زياد مورد نظر   نبودند؛باشد

مي: عادت كردن به تفكر-ت و عضو در سازمان اصرار داشت كه افراد به فكر كردن عادت كنند بايست

و غيره اختصاص دهد تا  و اجتماعي و مذهبي روز دقايقي را به فكر كردن در مورد مسائل مختلف سياسي

و حل مسأله در او تقويت شود چن. به تدريج قدرت فكر كردن و اغلـب دان سادهالبته اين كار اي نيسـت

و تحليل سازمان به آن اشاره خواهم كرد؛ نتايج دلخواه به دست نمي  آمد كه بعداً من در بخش نقد

مي: تعليمات ورزشـي–ث و لذا بايد در زمينه اعضاء هاي ورزشي فعال باشند بايست از نظر بدني قوي باشند

مو). البته نه به منظور قهرمان شدن( ازورزشهايي كه كوهنـوردي كـه اقـالً: رد توجه بودند عبارت بودند

كيلـومتر15اي يكبار بايد انجام شود، دو امدادي به خصوص صـبحها كـه گـاهي تـا اي يا دو هفته هفته

و گاهي جودو يا كاراته مي مي. دويديم، شنا، تيراندازي، بوكس شدند كه راننـدگي بـا ضمناً اعضاء تشويق

.موزنداتومبيل يا موتور را بيا

و سعي خـود را بـر عضـو48بدين ترتيب سازمان تا اواخر سال و تمام كوشش و آمـوزش گيـري

و تالش داشت تا كيفيت اعضاء خود را تا حد امكان باال ببرد به طوري كه هر عضـو  كادرسازي گذاشت
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خ. سازمان در واقع تمام سازمان باشد ود بتواند حتي به عبارت ديگر هر عضو داراي چنان كيفيتي شود كه

و آن را پيش ببرد البته اينكه تا چه حد سازمان در اين امر موفق بود بعداً بحث. به تنهايي سازمان بيافريند

مي. خواهم كرد و كادرهايي ساخته شوند كـه به هر حال تا اين مرحله سعي شد كميت فداي كيفيت شود

و آن را  و مغز حركتهاي سياسي باشند .در صورت لزوم رهبري كنندبتوانند فكر كنند

* * *

و تعدادي را عضوگيري كرده بوديم مركزيت شـيراز. در شيراز ما نيز فعاليت خود را گسترش داده

و مسعود اسماعيل و جواد برائي بوديم من و مهدي محصل و. خانيان هركدام چند نفر را عضوگيري كـرده

قا50تا حدود سال  :اي از آنها به شرح زير است اسامي عده. بل توجه بودجمع اعضاي سازمان در شيراز

فام، ستار كياني، سعيد رستگار، حميد مشكين طلب، حسين محصل، كريم محمد رضا شمس، كورش حقيقي

حق)؟(شاهسوندي، مهدي  و كاظم در شناس كه اينها با ما كـار مـي انتظارمهدي و تعـدادي نيـز كردنـد

.شان با اعضاي فوق بودبعد بودند كه مسؤوليتيهمرحل

و از سال مي46در اين مدت ما با تهران نيز تماس داشتيم ما عالوه بر رابطي كه از تهران آمد گاهي

و در آنجا معموالً با محمد حنيف به تهران مي و گـاهي نيـز نژاد يا سعيد محسن مالقات مـي رفتيم كـرديم

ميدر كوه بعضي ديگر از اعضاي. قرارمان در كوه بود را سازمان را ديديم البته بدون اينكه نـام همـديگر

مي. بدانيم و دكتـر احمـد. آمدند گاهي نيز محمد يا سعيد به شيراز رابط رسمي پـس از حسـين روحـاني

گذرانـد نظام وظيفه را مـييهناصر در اين هنگام در شيراز مقيم بود زيرا دور. طباطبايي، ناصر صادق بود

ش و كاظم. ده بودكه به شيراز منتقل و در اواخر اين دوره فرهاد صفا ذواالنوار نيز در شيراز اقامت داشـتند

سازمان به فكر برقراري تماس با سازمان الفـتح49و اوايل48از اواخر سال. به جمع ما افزوده شده بودند

ا. افتاد و(لفتح هدف سازمان از اين تماسها اين بود كه عالوه بر برقراري ارتباط سياسي با كه سازمان فعال

و نظامي آنهـا نيـز) درواقع پيشروترين سازمان فلسطيني بود و همكاري سياسي با آنها، از امكانات سياسي

و به ويژه عده و كسب تجربه به فلسطين بفرستد استفاده كند مأمور ارتباط،. اي را جهت آموزشهاي نظامي

و به خصوص در قطـر فعاليـت كـرد تـا او مدتها در كشورهاي. اي بود اهللا خامنه فتح ساحلي خليج فارس

و پس از چندماه باالخره سازمان الفتح موافقت كرد كه عده ما توانست اعتماد فلسطينيها را جلب كند اي از

.جهت مذاكره با الفتح به امان پايتخت اردن بروند

اينكـه در آن زمـان الفـتح نخست: اينكه الفتح امان را براي مذاكرات انتخاب كرد چند علت داشت

و مركزيت وعمد اعضاي الفتح در اردن فعاليت داشتند به طوري كـه عمـالًيهعمدتاً در اردن مستقر بود

مي. دولتي در كنار دولت اردن ايجاد كرده بودند اي به سازمان الفتح بپيوندنـد بـه شد عده در نتيجه اگر بنا

علت ديگر اين بود كـه چنانكـه. وگاههاي مستقر در اردن بوداحتمال زياد محل تعليمات آنها يكي از ارد
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آن. الفتح در امان اقامت داشتنديهگفتم مقامات عمد اما علت ديگري هم وجود داشت كه بعدها فلسطينيها

و آن اين بود كه مي و خود ما هم حدس زده بوديم خواستند ببينند ما تا چه اندازه در ادعاي را ابراز داشتند

و اصوالً كارايي ما را ارزيابي كنند زيرا به هر حال رفتن به اردن بـه سـازمان فلسـطيني خود  جدي هستيم

.الفتح در آن روزگار دشواريهايي به همراه داشت

كننده به چند عامـل توجـه در انتخاب افراد مذاكره. سازمان براي مذاكرات شش نفر را انتخاب كرد

و هـم بـه نظـرات اول اينكه از اعضاي قدي. شده بود مي سازمان باشند تا هم مسائل سازمان را خوب بدانند

سـوم اينكـه. مورد نياز مهارت داشته باشـنديهدوم اينكه هركدام در يك زمين. سازمان تسلط داشته باشند

 بر اين اساس شش نفر انتخاب شده عبارت بودند. مشكل نظام وظيفه نداشته باشند تا بتوانند گذرنامه بگيرند

و سرپرست گروه(زادگان اصغر بديع: از چـون كسـي بـود كـه(اي اهللا خامنـه، فتح)از مركزيت سازمان

و لذا با او آشنا شده بودند حق)مقدمات كار را فراهم آورده بود و رسول مشكين، تراب فام كه قرار شناس

مي(بود در آنجا بمانند تا  اعضايي را كه قـرار بـوديهمقدمات ورود بقي)شد در صورتي كه توافق حاصل

،)اين دو بيشـتر افـرادي عمليـاتي بودنـد(آموزش نظامي به فلسطين بروند فراهم كننديهبراي طي دور

و چون مدتي زيريهمسعود رجوي چون حافظ و تعليمات سازمان را حفظ بود و تمام جزوات خوبي داشت

و باالخره من چون به زبان انگليسي نژاد كار كرده بود به نظرات او آشنا نظر محمد حنيف يي كامل داشت

و مي ما دانستند، فلسطينيها فارسي نمي(توانستم نظراتمان را به انگليسي تشريح كنم بيشتر از بقيه وارد بودم

مي هم عربي نمي .)توانستيم مورد استفاده قرار دهيم انگليسي بود دانستيم لذا تنها زباني كه

شد49به هر حال در مرداد من پس از اطالع از اينكه بايد به اين سفر بروم بـه. قرار مالقات گذاشته

مي در اين هنگام من چنانكه قبالً. تهران رفتم كردم ولي چون مسافرت در تابسـتان گفتم در دانشكده كار

تـازه.از سفر من غير از همسرم مينو هيچكس اطالع نداشـت. كرد بود چندان جلب توجه اطرافيان را نمي

). زيرا سازمان تأكيد داشت كه موضوع اين سفر كامالً محرمانـه بمانـد(مينو هم از مقصد سفر مطلع نبود 

و  و سـعيد و مذاكره بـا محمـد و پس از جلسات متعدد بحث پس از ورود به تهران، ابتدا گذرنامه گرفتم

در اين خانه رسم بود. اقامت داشتم هاي تيمي در اين مدت در يكي از خانه. سفر شدميهبليت آماديهتهي

مي كه هركس از اتاق خارج مي گفت تا مطمئن شود كسي در حيـاط نيسـت شد قبل از خروج يك يا اهللا

هاي تيمـي افـراد مختلـف كـه زيرا در بعضي از خانه. اي امنيتي بود تا افراد همديگر را نبينند اين مسأله(

و آمد داشتند همديگر را نمي روزي كه من براي حركت به فرودگاه از اين خانـه خـارج ). شناختند رفت

و پيراهن چهارخان و قهوهيهشدم فقط يك كيف دستي همراه داشتم هنگـام خـروج. اي به تن داشتم زرد

اين موضوع اتفاق جالبي. شد درست هنگام خروج من، مرا ديده بود يك نفر كه از يكي از اتاقها خارج مي

ب و شرح آن را خواهم گفتبود كه بعداً خيلي .ه ما كمك كرد
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بليت من ظاهراً به مقصد رم در ايتاليا بود ولي من قرار بود در بيروت پياده شـوم زيـرا هواپيمـا در

علت اين كار اين بود كه در آن زمان سفر به بيروت از جانب دولت ايـران ممنـوع. بيروت توقف داشت

و. بود هواپيما از شركت آليتاليا. اعالم شده بود پس از رسيدن به فرودگاه بيروت از هواپيما پيـاده شـدم

مي. وارد فرودگاه شدم شد ويزا گرفت ولي اگـر ورود به لبنان در آن زمان ويزاي قبلي الزم نداشت يعني

مييهكسي ويزا نداشت جريم مي مختصري در فرودگاه به او تعلق و سپس همانجا به او ويزا . دادند گرفت

در( مي واقع مهر ورود به گذرنامهيعني تا اش براي اينكه اين مهر ). اقامت داشتيهروز اجاز14زدند كه

ام نزنند به مأمور فرودگاه گفتم كه چون آمدن به لبنان براي مـا ايرانيهـا ممنـوع اسـت بـه را به گذرنامه

مي گذرنامه ي. كند ام مهر نزنيد چون براي من مشكل ايجاد ك كارت ورود كه مخصوص مأمور مربوطه نيز

و به جـاي گذرنامـه آن را و سپس آن را به گذرنامه سنجاق كرد اينگونه موارد بود به من داد تا پر كنم

(مهر كرد مي. و نحو اين موضوع را از قبل سازمان پس از ورود بـه ). كار را به من گفته بودنديهدانست

ب و مسـعود بيروت به محلي كه به عنوان محل قرار مشخص شده و در آنجا به تدريج اصغر، رسول ود رفتم

و ديگـري فكـر مـي(هم كه هركدام از جايي حركت كرده بودند  از يكي از فرانسه، يكي از دوبي كـنم

و منتظر ما بود فتح. رسيدند) تهران .اما تراب هنوز نرسيده بود. اهللا از قبل به بيروت آمده

آن. اعياني بيروت بود هتلي پيدا كرديميهت كه منطقپس از رسيدن هر پنج نفر، در شمال بيرو در

و مسلمانهاي سني  شيعيان بيشـتر در بخـش. بود) اغلب مرفه(زمان شمال بيروت بيشتر در اختيار مسيحيها

و كامالً با شمال آن تفـاوت داشـت جنوبي بيروت بودند كه منطقه و. اي فقيرنشين بود بيشـتر توريسـتها

ميجهانگردان هم درشم و اغلب مجلل بود اقامت علت انتخـاب. كردند ال بيروت كه داراي هتلهاي فراوان

و جلب توجه نكند .هتل در شمال بيروت از طرف ما هم همين مسأله بود كه ظاهر جهانگرد داشته باشيم

او روز بعد فتح و رسيدن ما را به خبـر اهللا به سراغ رابط سازمان الفتح كه از قبل معرفي شده بود رفت

و رابط براي صبح روز بعد قرار گذاشت كه اتومبيلي را براي بردن ما به امان بفرستد در. داد مدتي را كـه

و مباحث جهت مذاكرات كرديم در. بيروت بوديم بيشتر صرف آماده كردن مطالب بيشـتر سـاعات روز

و گفتگو در مورد كارها داشتيميهاتاق، جلس . توجهي به اين چيزها نداشـتند اما كاركنان هتل اصالً. بحث

و توريستي بود، محل اغلـب فعاليتهـاي در آن زمان بيروت عالوه بر اينكه يكي از مراكز مهم جهانگردي

و غيره هم بود و خوشگذراني و قاچاق و داللي و كـار. تجاري لذا كاركنان هتلها با همه جور آدمي سـر

و هيچ چيز براي آنها غيرعادي نبود ميفك. داشتند مير پنداشتند هرچند كه شايد اصـالً كنم ما را قاچاقچي

مي. كردند در اين مورد فكر نمي زن جالب بود كه اين هتل شبها كامالً خلوت شد ولي روزها پر از تعدادي

و با لباس خيلي كم در هتل مي مي بود كه با ظاهر خيلي ناجور و اغلب پلكيدند يا در استخر آن شنا كردند

ميبا همان  و آن طرف و لباس شنا در هتل اين طرف هرچند كه در بيروت آن زمـان ديـدن. رفتند مايو

مناظر اينچنيني حتي در خيابان عادي بود اما وضعيت اين زنها كه تقريباً همه از يك قماش بودند عجيـب 
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مي هاي كاباره بعداً فهميديم كه اينها رقاصه. بود و شبها در كاباره و ها هستند روزها در هتل اقامـت رقصند

و اين هتل پاتوق آنها بود مي !ايم تازه فهميديم كه عجب هتلي گرفته. كنند

و راننـد آنيهروز بعد حدود ساعت هشت صبح يك اتومبيل سواري بزرگ جلو هتل پارك كـرد

رايهاي بود كه رانند اين اتومبيل يك سواري كرايه. سراغ اتاق ما را گرفت و بط الفتح آن فلسطيني داشت

مي البته راننده. را براي ما فرستاده بود و نقل مسافراني كه الفتح معرفي كرد كرايه هاي فلسطيني براي حمل

.كردند دريافت نمي

كرديم حتي راننده به منظور رعايت مسائل امنيتي در طول سفر به هيچكس خود را ايراني معرفي نمي

هم هم اين را نمي و هيچ كنجكاوي و. كرد نمي دانست زيرا در آن زمان خيليها براي پيوستن يـا مـذاكره

و هرچند اغلب آنها خبرنگار يا روشنفكران مصاحبه با فلسطينيها به امان يا ساير مراكز فلسطينيها مي رفتند

و لذا راننده مي و مبارز بودند دانست كه نبايد كنجكـاوي غربي بودند ولي گاهي نيز از سازمانهاي انقالبي

.ندك

(فلسطيني كه عبارت از چهار برگ زردرنگ بود آورده بوديهبراي ما چهارگذرنام اهللا به امـان فتح.

مي. آمد نمي را او در بيروت به عنوان رابط باقي ماند تا در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات سـاير اعضـاء

شد ها چهار در اين گذرنامه.) كه بعداً قرار بود بيايند به امان بفرستد من. همه عربي. اسم مستعار نوشته اسم

و بقيه هم اسامي ديگري كه يادم نيست» ابراهيم خليل« .تعيين شد

مي. از محل هتل به طرف مرز سوريه حركت كرديم بايست از دو پاسگاه مـرزي عبـور در هر مرز

و پاسگاه مرزي سوريه: كنيم و لبنان(پاسگاه مرزي لبنان و پاسـگاه، پاسگاه)در مرز سوريه مرزي سوريه

و اردن(مرزي اردن  براي شناخته(كرديم هاي اصلي خود استفاده نمي چون ما از گذرنامه). در مرز سوريه

مي لذا از گذرنامه) نشدن شديم بلكه راننده به پاسگاهها اما ما از اتومبيل پياده نمي.شد هاي فلسطيني استفاده

و تشريفات عبور از مرز مراجعه مي ميكرد الزم به ذكر است كه در هريـك از ايـن چهـار. داد را انجام

پاسگاه مرزي، سازمان آزاديبخش فلسطين كه عمالً در اختيار سازمان الفتح بود داراي يك پاسگاه مسـتقل 

و تشريفات عبور از مرز در اين پاسگاههاي فلسطيني انجام مي آن.شد بود در واقع از نظـر دول عربـي در

و از حقوق يك دولت برخوردار بود منتها دولتي كه زمان سازمان  آزاديبخش فلسطين مثل يك دولت بود

و. در دول عربي پراكنده بود و سـوريه به هر حال مهر پاسگاههاي فلسطيني حكم مهر خود دولتهاي لبنان

ناهار را در يك رستوران نزديـك دمشـق صـرف. از مرز به طرف دمشق حركت كرديم. اردن را داشت

مي. ديمكر مي در راه هرجا كه مليت ما را دانم چگونه بود اما نمي. كرديم پرسيدند خود را پاكستاني معرفي

مي. كردند كه اغلب باور نمي پنداشتند زيرا در آن زمان تعداد افرادي كه از آلمـان بـه بعضي ما را آلماني

و فلسطين مي ص. رفتند زياد بود اين كشورها رف كرديم گارسون رسـتوران بـه مـا در رستوراني كه ناهار

خير، جوانان(».ال، الشباب الباكستاني«:و ما بالفاصله گفتيم) جوانان ايراني؟(» الشباب االيراني؟«: گفت
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و رفت اما معلوم بود كه باور نكرده است زيرا خنده). پاكستاني و سري تكان داد پس از گشـت. اي كرد

را. نزديكيهاي غروب به امان پايتخت اردن رسيديم. اديممختصري در دمشق به طرف اردن راه افت راننده ما

و خود مراجعت كرد .به يك پادگان فلسطيني در امان تحويل داد

و پرسيد كه بـراي چـه بـه آنجـا در پادگان افسري فلسطيني از ما خواست كه خود را معرفي كنيم

ميبه. معلوم بود كه از جريان هيچ اطالعي ندارد. ايم آمده مي او گفتيم كه ما فكر دانيد كه مـا كرديم شما

و با او صحبت خواهيم كرد» ابوحسن«كه هستيم ولي به هر حال ما فقط خود را به  قبالً قرار. معرفي كرده

در. سازمان الفتح صحبت كنيميهپاي شده بود كه ما با يكي از مقامات بلند در آن زمان ياسر عرفات خـود

و لذا  و در واقع يكـي از چنـديهكه از مقامات بلندپاي» ابوحسن«مقرر شده بود كه با امان نبود فلسطيني

از. مركزي الفتح بود صـحبت كنـيميهنفر اعضاي كميت و بـه ويـژه نظـامي ابوحسـن از نظـر سياسـي

و در واقع يكي از چند نفري بود كـه از نظـر سلسـله مراتـب تشـكيالتي برجسته  ترين رهبران الفتح بود

آن. بالفاصله پس از عرفات قرار داشتند و از افسر فلسطيني گفت كـه ابوحسـن در ايـن پادگـان نيسـت

و تا شما خود را معرفي نكنيد من نمي در گذشته دسترسي به ابوحسن به اين سادگيها نيست تـوانم اقـدامي

ب. اين زمينه انجام دهم تواننـد گيريد البد آنها مـي ما هم گفتيم شما بهتر است با مقامات باالتر خود تماس

و. به هر حال از معرفي خود خودداري كرديم. ابوحسن را مطلع كنند او هم ما را به حـال خـود گذاشـت

.رفت

شب بدون اينكه كوچكترين پذيرايي از ما به عمل آيـد در يـك اتـاق نشسـته10تا حدود ساعت

ك10باالخره حدود ساعت. بوديم جـواني. ادرهـاي سياسـي اسـت وارد شـد شب جواني كه معلوم بود از

و تحصيلكرده به نظر مي و بعد خودش گفت كه تـب دارد باهوش او نيـز از مـا. رسيد اما ظاهراً بيمار بود

و باز ما همان پاسخها را در جواب او گفتيم پس از مدتي بحث بـاالخره. خواست كه خود را معرفي كنيم

ويهپنج نفره وجود دارد كه حكم وزارت خارجاي اظهار داشت كه در سازمان الفتح كميته الفـتح را دارد

و شما هر كه باشيد كار شما باالخره به ما ارجاع مي و گفت من هم يكي از اعضاي اين كميته هستم شـود

پس از قدري مشورت با هم به اين نتيجه رسـيديم كـه او دليلـي. لذا بهتر است خود را به من معرفي كنيد

و اجازندارد كه درو و لذا از او خواستيم كه ابتدا درها را ببندد آن. ورود به كسي ندهديهغ بگويد پس از

و مذاكره داشته باشيم گفتيم كه ما از ايران مي و قرار است با ابوحسن مالقات .آييم

آويهبه مجرد اينكه كلم و صندلي خود را نزديكتـر و ايران از دهان ما بيرون آمد از جا بلند شد رد

بايد دانست كه در آن زمان بـه دليـل همكاريهـاي. در حالي كه به هيجان آمده بود به ما خوشامد گفت

و حتي اسـرائيل(رژيم شاه با اسرائيل  و به صورت دو فاكتو به رسميت شناخته بود شاه اسرائيل را محرمانه

و در بسياري از پروژه نظ در تهران سفارت داشت و و عمراني امي مثل سـاخت سـد درودزن، هاي صنعتي

و غيره با شاه همكاري داشت مي) شركتهاي سهامي زراعي و از آن بـه فلسطينيها ايران را دشمن دانسـتند
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مي» اسرائيل كبير«قول خودشان به نام و گفـت كـه فرد فوق. كردند ياد الذكر خود را سعيد معرفي كرد

ا ميچون حاال ديروقت است من ترتيب مالقات شما را با حاال بهتـر اسـت. كنم بوحسن براي فردا درست

و گفت كه كار بسيار خوبي كرديد كه خود را در اينجا. شما را به يك اقامتگاه خارج از اين پادگان ببرم

و آمد دارد ولي قـرار مالقـات شـما را در دفتـر معرفي نكرديد زيرا در اين پادگان همه جور آدمي رفت

ضمناً گفت كه يك نفر ديگر كـه او هـم. كه جاي كامالً امني است اختصاصي ابوحسن خواهم گذاشت

و احتماالً از دوستان شماست وارد شده است كه ما فهميديم تراب حق شناس اسـت رفتاري مثل شما داشته

و عمـالً در اختيـار.و او هم به ما ملحق گرديد پس از آن ما را به يك هتل كه صاحب آن فلسطيني بود

و به مدير هتل نيز سفارشهاي الزم را كـرد البتـه بـدون سازمان الفتح  و جاي مطمئني بود برد قرار داشت

.اينكه ما را معرفي كند

و دفتـر ابوحسـن بـرد و ما را به اقامتگـاه ايـن. فرداي آن روز، حوالي عصر، سعيد به دنبال ما آمد

اصوالً امان. بر روي يك سري ارتفاعاتاي است نشين امان قرار داشت كه منطقه اعيانيهاقامتگاه در ناحي

و فشرده) آن طور كه آن زمان ديدم(شهري است  و ساختمانها به هم فشرده. نسبتاً كوچك خيابانها تنگ

از اعيانيهاست ولي ناحي نشين آن مثل تهران بر روي قسمتهاي مرتفع شهر واقع است كه نسبتاً سرسبزتر

و داراي خانهيهبقي .بهتري استهاي قسمتها

معلـوم. سپس ما را به دفتر او هدايت كردند. ساعت در دفتر ابوحسن در اتاقي منتظر مانديم حدود نيم

و مشكالت فـراوان،. بود كه تازه از خواب برخاسته است در آن روزها به دليل مسائلي كه در جريان بود

و فرصت كمي برايهكادرهاي رهبري الفتح داراي مشغل ابوحسن نيز كـه.ي استراحت داشتندزياد بودند

و پـوتين بـر  و مشغول به كار بوده قبل از آمدن ما با همان لباس نظـامي ظاهراً تمام شب گذشته را بيدار

و قوي. روي يك تخت براي ساعتي به خواب رفته بود و چهارشانه انگليسـي. هيكل شخصي بود بلند قامت

.كرد را نسبتاً خوب صحبت مي

مي به ما خوشامد و اظهار داشت كه تا حدودي در جريان كار ما و از مـا خواسـت كـه گفت باشد

و سازمان صحبت كنيميهكمي دربار در مسعود رجوي گفت كه ما همه چيز را قـبالً. خودمان و نوشـته

(ايم اختيار الفتح گذاشته ـ ). اهللا در زماني كه در قطر با الفتح تماس گرفته بود توسط فتح. ه پاسـخ ايـن البت

و بچگانه كه. اي بود نسنجيده و فراغت نداشت زيرا واضح بود كه شخصي در موقعيت ابوحسن آنقدر وقت

و همكاري شـروع بتواند آن نوشته هاي مفصل را بخواند آن هم قبل از اينكه ما عمالً وارد مذاكرات شويم

(شود مي اين از خصوصيات مسعود رجوي بود كه اغلب بيش از آنكه فكر كند. مي حرف و تصور كرد زد

مي به همان اندازه از اي كه خودش به موضوعي اهميت و چون خـودش دهد ديگران هم بايد اهميت بدهند

و گفتگوهاي دراز خوشش مي و بحث ضمناً. آمد اين گمان را در مورد بقيه نيز داشت حفظ كردن مطالب

ه بوديم كه در پاسخ هر سؤال مشـورت مختصـري اين كار از نظر تشكيالتي نيز غلط بود زيرا قرار گذاشت
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و آنگاه اصغر كه سرپرست گروه محسوب مي اي ابوحسن براي لحظه.) شد جواب نهايي را تعيين كند بشود

و حاضر روبـه و من اينك زنده و گفت شما آن روي هـم نشسـته روي درهم كشيد ايـم چـه نيـازي بـه

و من رشتزا هاست؟ به دنبال اين پاسخ اصغر بديع نوشته و چون اصـغريهدگان صحبت را به دست گرفتيم

و توضيح بيشتر را من ارائه مي المقـدور البتـه حتـي. كردم در زبان انلگيسي روان نبود بعضي مطالب را او

و ارائ و بدون حاشيه رفتن مييهخالصه اصوالً اين موضوع معلـوم بـود. دانستيم لزومي ندارد جزئياتي كه

و با ابوحسن كه يكي از برجستهكه وقتي سازم ترين شخصـيتهاي ان الفتح ترتيب آوردن ما را تا آنجا داده

و پـذيرش در حـد  و مذاكره گذاشته است، پس حتماً مراحل كسب اعتماد الفتح بود براي ما قرار مالقات

و در اين مرحله بايد به اساسي نه يك سازمان انقالبي را طي كرده است كه ترين مطالب پرداخت آن طور

هـا دههـا كرد بيان جزئيات از زمان تأسيس سازمان تا وضعيت فعلي كه در نوشـته مسعود رجوي فكر مي

.صفحه به آن اختصاص داده شده بود

مي ابوحسن با دقت به سخنان ما گوش مي و گاهي سؤاالتي هم ساعت كـه پس از حدود نيم. كرد داد

گ و و پـس از به اين ترتيب گذشت شروع به صحبت كرد فت كه من ابتدا چند سؤال از شما خواهم كرد

. رسـانم دريافت پاسخهاي شما آنگاه نظر قطعي سازمان الفتح را در مورد همكاري با شما به اطالعتـان مـي 

و از ما خواست كه يادداشت كنيم پنج سؤال بود به شرح زير :سؤاالتي كه او مطرح كرد

 خاب كرديد؟چرا سازمان الفتح را براي همكاري انت-1

مي-2  شود؟ امكانات شما چيست؟ منابع مادي شما از كجا تأمين

مي-3  دانيد كه لو نخواهيد رفت؟ از كجا

و انقالب-4  تناقضي پيش آمد كدام را انتخاب خواهيد كرد؟) مبارزه(اگر بين مذهب

 شما تا كجا با ما خواهيد بود؟. ما در صورت توافق، تا آخر با شما خواهيم بود-5

و حسابسؤاال و معلوم بود كه قبالً در مورد آنها فكر شـده اسـتت بسيار عميق در واقـع. شده بود

و نظرات ما باشد، ارزيـابي  و امكانات شايد بيش از آنكه هدف سؤاالت به دست آوردن اطالعات از وضع

و پختگي سياسي آن بود و محتواي سازمان .كيفيت

ميپس از مشورت مختصري، به ابوحسن گفتم كه ابوحسـن. خواهـد پاسخ اين سؤاالت قدري وقت

و پس از تهيـ. گفت من هم انتظار ندارم كه همين اآلن پاسخ بدهيد يهشما فعالً به اقامتگاه خود برگرديد

و من بعد از مطالع ديگـري بـايهپاسخ شما، جلسيهپاسخ سؤاالت، آنها را توسط سعيد براي من بفرستيد

.يجه را در آن جلسه به شما خواهم گفتشما خواهم داشت كه نت

و از همان شب مشغول تهي بدين . پاسخ سؤاالت شـديميهترتيب خداحافظي كرده، به هتل برگشتيم

.با سعيد قرار گذاشتيم كه پس فرداي آن شب براي بردن پاسخ سؤاالت مراجعه كند
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و تهي و ترجيهقسمت اعظم وقت ما در اين فاصله صرف مشورت آن به زبـان انگليسـييهمپاسخ

مي. شد و ناهار به بيرون از هتل مي فقط براي شام و گشت مختصري در شهر پاسخ بـه سـؤال. زديم رفتيم

و به خصوص سازمان الفتح در طـول. اول مشكل نبود زيرا ما اطالعات كاملي در مورد مبارزات فلسطينيها

داشتن دشـمن.و اسرائيل به دست آورده بوديم اعرابيهسالهاي قبل به خصوص پس از جنگ شش روز

و  و فرهنـگ مشـابه مشترك، واقع شدن در يك منطقه، پيوند سرنوشت مبارزات منطقه، داشتن اعتقادات

.خيلي مسائل ديگر دليل انتخاب الفتح بود

با. پاسخ به سؤال دوم نيز با توجه به اينكه از امكانات سازمان مطلع بوديم دشوار نبود يـد سـعي معهذا

و نه بيشـتر خـود را معرفـي امكانات خود واقعيهكرديم كه در ارائ مي بين باشيم نه كمتر از آنچه هستيم

يهامنيتي، يعني ارائـيهضمناً هرچند كه سازمان الفتح مورد اعتماد بود اما بر اساس يك اصل عمد. نكنيم

ح و بيش از در مورد منابع مادي نوشتيم كـه.د ارائه نكنيماطالعات فقط در حد نياز، اطالعات غيرضروري

و با توجه به اينكه در اين مرحلـه از مبـارزه، مخـارج زيـادي از امكانات مادي خود اعضاء تأمين مي شود

.نداريم نيازمند متكي شدن به امكانات مادي غيراعضاء نيستيم

م اما در عين حـال ايـن. كنيميدر مورد سؤال سوم توضيح داديم كه مسائل امنيتي را چگونه رعايت

بـاالخره. توان صددرصد مطمئن شد كه لو نخـواهيم رفـت اينها هيچگاه نمييهجمله را افزوديم كه با هم

و لذا بايد تمام تالش خـود  مبارزه خطر دارد، همانطور كه اميد پيروزي هست، بيم شكست هم وجود دارد

و حتي پس از آن به كار بريم ولي به هر حال ريسك لـوعميهرا براي لو نرفتن تا هنگام شروع مبارز لي

و بايد آن را پذيرفت و روشـهاي .( رفتن هميشه وجود دارد با توجه به اينكه سازمان قبالً شـرح وضـعيت

و به الفتح داده بود شايد مهمترين نكته در پاسخ به سؤال سوم همين قسمت اخير بـود يعنـي  خود را نوشته

و دانيم اينكه ما مي و عملـي داشـته باشـيم و براي آن آمادگي روحي كه خطر لو رفتن هميشه وجود دارد

و غرور بيجاي سازمان داشت. ناپذير ندانيم خود را شكست .)در غير اين صورت نشان از ناپختگي

دليل اهميت اين سؤال را من بعداً شرح خواهم داد امـا فعـالً بـه. اما مهمترين سؤال سؤال چهارم بود

ميپاس و مشورت زياد جواب سؤال را به اين شكل تهيه كرديم كـه از نظـر. كنمخ آن اشاره پس از بحث

و مسأل مبارزه پيش نخواهد آمد اما اگر به فرض چنـين تناقضـييهسازمان تناقضي بين اعتقادات مذهبي

.پيش آيد سازمان مبارزه را انتخاب خواهد كرد

م ميدر مورد سؤال پنجم پاسخ داديم كه و فكر كنيم كه تا آخر با شما خواهيم بـود امـاا اميدواريم

و بستگي بـه بايد توجه كرد كه اصوالً ادعا در مورد مسائلي كه در آينده بايد در مورد آن تصميم گرفت

و اميـدواريم كـه  و شرايط فعلي اين ادعا را داريم و لذا ما براساس تفكر شرايط آينده دارد غيرعلمي است

مي. كنيم به همين صورت بماند اما ادعاي غيرعلمي هم نميتا آخر  توانيد بگوييد كه تـا آخـر بـا مـا شما
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و مطمئن را داريد امـا مـا اگـر اآلن ايد كه امكان تصميم اي رسيده خواهيد بود زيرا به مرحله گيري قطعي

.توانيم آن را ثابت كنيم چنين ادعايي داشته باشيم نمي

ترجمه را من انجـاميهآنها را به انگليسي ترجمه كرديم كه البته قسمت عمدپاسخهايهپس از تهي

مي مي مي دادم هرچند بقيه هم كمك و تكميل و كردند اما كارهاي آن را نيز من در نهايت تصحيح كردم

مي دقت مي و تعابيري كه به كار و جمالت و احيانـاً باعـث كردم كه لغات رونـد كـامالً صـحيح باشـند

مي. اشت غلط يا سؤتفاهم نشوند زيرا اين موضوع خيلي مهم بودبرد در آيد كه يكـي از بچـه مثالً يادم هـا

شـد اسلحه بود لغتي را به كار برده بود كه مفهوم آن اين مـييهاي كه در مورد امكانات تهي ترجمه جمله

اسلحه بوديهاتي در مورد تهيكه ما امكاناتي در مورد ساخت اسلحه داريم در حالي كه منظور وجود امكان

!سازي دارد اسلحهيهنه ساخت آن كه طبعاً نياز به كارخان

و و پاسخ مكتوب سـؤاالت را گرفـت و با تأخير، سعيد به ما مراجعه كرد به هر حال در روز مقرر

در تا روز بعد كه براي اطالع از ساعت مالقات با ابوحسن به ما مراجعـه كننـد. براي ابوحسن برد كمـي

و گـردش. خيابانهاي امان به گردش پرداختيم و امان هم استثناء نبود هرشهري براي خود ديدنيهايي دارد

و آشنايي با آن براي ما جالب بود به خصوص با كنجكاويهاي رسول مشكين مي در شهر از فام كه خواست

و گاهي از سكوي مغازه همه مي چيز سردربياورد مي رفت تا ببيند اي باال و آنگـاه در ديگ مغازه چه پزنـد

مي غش و صفا بـود. خنديد غش و صميميت امـا در آن روزهـا در امـان. يادش گرامي باد كه سراپا شور

و فلسطينيها در حال تزايد بـود خصومت بين ملك. كننده بود گذشت كه نگران جرياناتي مي ملـك. حسين

مي حسين كه از قدرت روزافزون فلسطينيها در اردن كه كردند بيمناك به صورت دولتي درون اردن عمل

و زمينه و مشغول تدارك و در صورت لـزوم اخـراج سـازمانهاي مبـارز شده بود چيني براي سلب قدرت

و سازمان آزاديبخش فلسطين بود كه شكل دولت فلسطيني را پيدا كـرده بـود  البتـه تحريكـات. فلسطيني

و اسرائيل هم در اين مورد نقش  در واقع مقدمات سپتامبر سياه در حال شكل گرفتن. مهمي داشتآمريكا

و در نوشته. بود و چه در سـاير فلسطينيها نيز به صورت تظاهرات خياباني و راديوهاي خود چه در اردن ها

و حتي ناسزاگويي گرفته بودند كه با توجه بـه وقـايع بعـدي  كشورهاي عربي ملك حسين را به باد انتقاد

به هر حال در همين چند روز ما شـاهد تظـاهرات. اي نداشتند شايد هم چاره. ها تندروي بودشايد اين كار

و شعارهاي تندي عليه ملك حسين مي دادند مثـل خياباني چندي بوديم كه دستجات فلسطيني به راه انداخته

مي اين شعار كه يك دسته از آنها كه از جلو هتل ما مي :دادند گذشتند

ا ها انقالب، انقالب توده لشعبيهثوره الثوره

 اي نوكران امپرياليسم يا خدم االمبريالي
……
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و اطرافيانش مي بديهي بود كـه ناسـزاگويي بـه. باشد كه معلوم بود منظور از نوكران امپرياليسم ملك حسين

و يا در روزنامه و در تظاهرات خياباني و پادشاه اردن آن هم در پايتخت و مجـالت راديوهـاي فلسـطيني ها

و باالگرفتن اختالفات داشت مي. نشان از تشديد و بوي بحران به خوبي حس .شد در هر حال امان ملتهب بود

مي تراب كه كمي عربي ياد گرفته بود روزنامه مي ها را و براي ما ترجمه .كرد خواند

و ما را به نزد ابوحسن برد وحسن در اين جلسه بـا حـالتياب. بعد از يك روز ديگر سعيد به هتل آمد

و اكنون نظر سازمان من نوشته«: بسيار دوستانه اظهار داشت كه هاي شما را در پاسخ به سؤاالت خود خواندم

مي. دارم الفتح را ابراز مي و متحد خود مي ما شما را دوست و بدين وسيله اعالم كه دانيم بـه،هركمكـي كنيم

را».م باشد در اختيار شما قرار خواهيم دادكه الزدر هر كجاوهر ميزان ممكن آنگاه گفت كه دوستان خود

و به هر تعداد كه مي و پيوستن به ما در هر زمان كه بخواهيد از. توانيد به اينجا اعزام داريد براي آموزش مـا

و دوستانتان به گرمي استقبال مي . كنيم شما

شدبدين ترتيب همكاري سازمان با جنبش الفتح رسماً عصر همان روز قرار شد كه مـن بـه. شروع

و فتح و تعدادي از اعضاي سازمان را كـه بيروت برگردم و سپس به دوبي بروم اهللا را در جريان امر قرار داده

و از آنجـا توسـط فـتحيهدر آنجا در انتظار نتيج اهللا بـه اردوگـاه كار بودند مطلع كنم تا به بيـروت برونـد

.ندفلسطينيها اعزام شو

اي فلسطيني كه البته چند مسافر ديگر نيـز داشـت عـازم همان روز عصر توسط يك اتومبيل كرايه

شديهيك گذرنام. دمشق شدم را(فلسطيني براي من صادر اينها در واقع گذرنامه نبود بلكه بهتـر اسـت آن

يفات عبور از مرز را او انجـام اين جواز عبور در اختيار راننده قرار گرفت تا تشر). برگ يا جواز عبور ناميد

قرار شد كه پس از رسيدن به دمشق مرا به يك اتومبيل ديگر فلسطينيها كه عازم بيروت باشـد تحويـل. دهد

و طبق برنامه، راننده مرا به اتومبيل ديگري كه عازم بيروت بود هـدايت. دهد شب بود كه به دمشق رسيديم

و جواز عبور را هم به رانند و به او سفارشهاي الزم را در مورد انجام تشريفات عبـورآيهكرد ن اتومبيل داد

و حدود نيمه شب بود كه وارد بيروت شديم. از مرز كرد قرار مالقـات مـن بـا. باالخره از دمشق راه افتاديم

ان توپخانـه اين ميدان تقريباً مثل ميد. بود» الشهدا ساحه«اي در يك ميدان مركزي شهر به نام اهللا در نقطه فتح

و فقيرنشين شهر بود در تهران است كه حد فاصل محالت اعيان دو. نشين و عصـر در قرار بود روزها صـبح

امـا چـون. اهللا هر روز در اين نقطه حضور يابد تا اگر كسي از اردن رسيد بتواند او را مالقات كند نوبت فتح

لـذا در صـدد. اهللا در آن هنگام مقـدور نبـود فتحشب اتفاق افتاد پيدا كردن رسيدن من به بيروت حدود نيمه

و حوش ساحه . از اين رو به طرف اين ميدان حركت كـردم. الشهدا پيدا كنم برآمدم كه هتلي در همان حول

نزديك به ميـدان وارد يـك .) محل پياده شدن از اتومبيلي كه مرا به بيروت آورد نزديك همين ميدان بود(

ميپهن شدم كه به ميديهكوچ از. رسيد ان اما در اين كوچه با وجود اينكه آخر شب بـود درهـاي تعـدادي

و يك پليس هم در وسط كوچه گشت خانه و زنهايي با وضعيتهاي زننده در جلو درها نشسته بودند ها باز بود
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د فوراً متوجه شدم كه اينجا از محالت هرزگي در بيروت است اما برگشتن از وسط كوچه درست نبـو.زد مي

و باالخره وارد ميدان شدم و متلكهاي زنان هرجايي را نديده گرفته و خونسرد كوچه را طي كرده .لذا آرام

و اطراف آن مسافرخانه ساحه و در خود ميدان هـايي درسـت مثـل همـان الشهدا ميدان بزرگي است

هم. هاي اطراف توپخانه وجود دارد مسافرخانه بويهاما در آن هنگام را. دندآنها بسته باالخره يكـي از آنهـا

ابتدا كسي جواب نداد اما باالخره پس از چندين بـار. كه درخود ميدان قرار داشت در نظر گرفته، زنگ زدم

و بااخم در را گشود چي خواب زنگ زدن مسافرخانه و در ايـن گفتم مـن خسـته. گفت اتاق نداريم. آلوده ام

خره يك جايي در اين مسافرخانه براي امشب براي من پيدا كن، صبح توانم دنبال اتاق بگردم؛ باال هنگام نمي

همـان. گفتم اشكالي ندارد. گفت فقط يك اتاق كوچك در پشت بام داريم كه خالي است. زود خواهم رفت

و اين اتاق، يك اتاق كوچك با در ورودي دولنگه بود كه درست روي پشت. هم قبول است بام قرار داشـت

و وسايل فرس به خصوص با وضـعيتي. اما به هر حال از پرسه زدن درخيابان بهتر بود. اي در آن بود ودهتخت

و الزم بود همواره در شرايطي باشيم كه خطر مواجهه با پليس يا هرگونـه وضـعيت غيرعـادي  كه ما داشتيم

تاريـك در گـاهييههنگامي كه روي تخت دراز كشيده بودم به نظرم رسـيد كـه الي دولنگـ. پيش نيايد

و داخل را نگاه كند مي و دو مرتبه روشن، مثل اينكه كسي از الي در مراقب من باشد چون اين جريان. شود

مي تكرار شد كم مي كم داشتم يقين پيدا و برمي كردم كه كسي به پشت در در اينگونه مواقع افكار. گردد آيد

و ناراحت مي ترسناك وز. آورد كننده زود به ذهن انسان هجوم يرا از يك طرف درگير يك كار تشكيالتي

آنيهچيز مظنون بود، از سوي ديگر در اين مسافرخان سياسي مخفي بودم كه طبعاً بايد به همه و پال، در پرت

و در آن مكان هيچ و سرقت اموال يك مسـافر را داشـته باشـد؛ هنگام شب بعيد نبود كه كسي قصد كشتن

د ميآنهم مسافري كه از ورود او و تنها، .شد فهميد كه كس ديگري از محلش مطلع نيستر آن موقع شب

و ناگهان در را گشودم ولي هيچكس نبـود . به هر حال به سبك فيلمهاي پليسي آرام پشت در رفتم

و روشن شدن درز بين دولنگ كه. در شدميهبعد از قدري دقت به اطراف متوجه علت تاريك قضيه اين بود

ط و روبهدرست در آن روي اين مسافرخانه، چراغهاي نئون يك فروشگاه يا مؤسسه طبق معمـول رف ميدان

و روشن مي مي به فواصل زماني معين خاموش و روشن شدن پشت در اتاق و همين باعث تاريك .گرديد شد

مييههرچند جريان فوق مسأل و تاحدودي مضحك به نظر رسد اما هدفم از نوشتن آن اين بود ساده

و امنيتي است هر حادث مييهكه چگونه وقتي انسان درگير مسائل سياسي و كوچك را ساده توانـد ذهـن او

و باعث واكنش او گردد .اشغال كند

و پس از آنكه او را در جريان كارها گذاشتم براي صبح فردا فتح اهللا را در محل معهود مالقات كردم

و براي همان روز بليت بـه بليت هواپيما به دفتر هواپيماييهتهي ي خاورميانه كه متعلق به لبنان است رفتيم

و بعد از ناهار به يك سينما. مقصد دوبي گرفتم چند ساعتي را كه وقت داشتيم گشتي مجدد در شهر زديم
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مييهرفتيم كه فيلمي دربار رژ فلسطينيها نشان و يك فيلم كوتاه هم از مراسم ارتشهاي عربـي بـهيهداد

.»معارد العربي«آمد به نام قبل از فيلم اصلي به نمايش درمي) كه حاال يادم نيست(ك مناسبت خاصي

و از بيروت به دوبي پرواز كردم بعد از ظهر با فتح در. اهللا خداحافظي كرده پس از رسيدن به دوبـي

،)مردادمـاه(از سـال در اين هنگـام. يك هتل به نام هتل توريست كه هتل نسبتاً خوبي بود اتاقي گرفتم

مي دوبي فوق اختالف درجه.شد العاده گرم است ولي هتل به كمك كولرهاي متعدد دائماً خنك نگهداشته

و البي هتل در روز حداقل  و كريدور هتل بـا دمـاي15حرارت بين بيرون و اختالف حرارت البي درجه

بزرگي هم نداشـت يـك كـولر گـازي در اتاق كه فضاي چندان. درجه بود15اتاق هم چيزي در حدود 

مي شبانه و تازه يك پنكه سقفي هم هواي خنك كولر را در اتاق پخش .كرد روز روشن بود

ها يـك اتـاق بچه. ها داشتم حركت كردم فرداي ورود به دوبي بالفاصله به طرف آدرسي كه از بچه

بيهكوچك در يك محليهدر يك خان و تعدادشان شش نفر بودنسبتاً فقيرنشين كرايه كرده قـرار. ودند

و محل قرار فتح اهللا را هم به آنها بود كه من آنها را در جريان امر گذاشته، مطلع سازم كه به بيروت بروند

را چون اعضاي سازمان يكديگر را معموالً نمي. بگويم و ايـن شـش نفـر همـديگر شناختند يا حداقل من

به نمي مي شناختيم نام يكي از آنها را و بـه منظـور) جليل سـيداحمديان(» جليل«دانستم يعني عنوان رابط

جل«كردند يعني اطمينان قرار بود او را با نام مستعاري كه در تهران صدايش مي در واقع. صدا كنم» مش

و سـازمان را در جريـان پس از آن من بايد به ايران مراجعت مـي. اين يك نوع رمز شناسايي بود كـردم

.گذاشتم وقايع مي

و مش جل را صدا زدميهوقتي خان جز. موردنظر را پيدا كردم در آن هم باز بود هيچكس را نديدم

شان جلب شده بود به سوي دو سه نفر از آنها كه توجه. ها كه اغلب زن يا نوجوان بودند تعدادي از همسايه

ك و من به هر شكلي بود به آنها فهماندم كه با شش نفري .ه در اين خانه اقامت دارند كـار دارم من آمدند

و ذكر كلم و حركات دست (پليس(=» شُرطه«يهاما آنها با اشاره به) دانم چون فهميده بودند عربي نمي)

و برده است .من فهماندند كه پليس آنها را دستگير كرده

چـه شـده. كـرد ام خطـور در يك لحظه هزار فكر به مخيله. اين خبر مثل پتك بر سرم كوبيده شد

اند؟ كار ساواك بوده؟ كار سازمانهاي امنيتي خارجي بـوده؟ ها لو رفته است؟ آيا سازمان لو رفته؟ آيا بچه

مي. خالصه هيچ معلوم نبود چه پيش آمده است اي كردم كه مسأله اما در آن هنگام تقريباً با اطمينان تصور

صحيح نبود زيرا ممكن بود محـل تحـت كنتـرل در هرصورت ماندن در آنجا كامالً. سياسي در كار است

و يا حتي شايد منتظر مراجع از. چون هيچ چيز معلوم نبود. افراد ديگري هم باشنديهباشد لـذا بـا سـرعت

و به هتل برگشتم از. آنجا دور شدم مدتي فكر كردم كه در اين شرايط چه بايد كـرد؟ تمـاس بـا ايـران

ا و غيره كه دانسـتم چـه پـيش آمـده صالً درست نبود زيرا با توجه به اينكه نمـي طريق تلفن يا تلگراف

تنها راه اين بود كه هرچه سريعتر به ايـران. هيچ راهي هم براي كسب اطالع وجود نداشت. خطرناك بود
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و دفتـر. برگردم از هتل به محل دفاتر هواپيمايي كه اغلب در يك محـل قـرار داشـتند مراجعـه كـردم

بليت، يك هندي بود كه در پاسخ من براي گرفتن بليتيهفروشند. را پيدا كردم) هما(را هواپيمايي ايران

و بليتها به فروش رفته استيهگفت كه تا يك ماه ديگر هم هرچه با او چانـه زدم كـه. پروازها پر شده

و از اين حرفها، و بايد حتماً سريعاً به ايران بروم و كارمند دولت و من ايراني هستم هـيچ تـوجهي نكـرد

ولـي. به سراغ دفاتر ديگر هواپيمايي رفتم. بحث كردن با او فايده نداشت. همان جواب اول را تكرار كرد

و بيش تا چند هفت در همه و همه كم .ديگر بليتهايشان به فروش رفته بوديهجا وضع همان بود

اما در آن زمان تنها. خود را به ايران برسانمبه ناچار به كنار اسكله رفتم تا شايد از طريق دريا بتوانم

و شلوغ بود كـه فقـط بـه درديهوسيل و كثيف و آمد دريايي همان لنج بود كه به قدري خطرناك رفت

و قاچاقچيها مي آن مسافران قاچاق و كـارگران دريـايي از و مـاهيگيران و غير از اينها تنها بوميها خورد

حتي در شرايط عادي هـم مسـافرت شخصـي كـه ظـاهراً از ايتاليـا آمـده، به هر حال. كردند استفاده مي

و براي تفريح يا مطالع و از تهـران پـرواز) يعني خودم(علمي به ايتاليا رفته بوده استيهدانشگاهي است

و حاال با اين لنجها از دوبي ناگهان سر از بندر لنگه درآورده است مشكوك مي در داشته نمود چـه برسـد

و مطمئن نبودم كه حتي هواپيما براي من امنيت داشته باشدوضع .يتي كه من داشتم

و با هندي كذايي شروع به چانه مجدداً به محل دفتر ايران در اين هنگام از سال. زدن كردمار برگشتم

و اعراب مرفه در شيخ وح تعداد زيادي از ايرانيها و فرار از گرمـاي شـتناك نشينها جهت گذراندن تابستان

و ساير شيخ مي دوبي و حتي عده نشينها به ايران و به خصوص شيراز داراي خانـه آمدند اي از آنها در ايران

و هندي بيچاره هم تقصيري نداشت .و باغ بودند لذا وضع بليت خيلي خراب بود

و مجادله با فروشند داشت به بليت بودم يك ايراني كه در آنجا حضوريهدر زماني كه مشغول بحث

و دانستم كه ايران من نمي. من گفت شما بهتر است با خود رئيس هواپيمايي صحبت كنيد ار در آنجا دفتـر

مي. نماينده دارد به. راهنمايي اين ايراني خيلي مفيد بود.ار است ايرانيهكردم كه همين هندي نمايند فكر

در فوراً به دفتر ايـران. وم همين ساختمان استديهشركتها در طبقيهمن گفت كه دفاتر مديريت هم ار

منشي.ار يك ايراني بود كه بسيار آدم خوبي بود مدير هواپيمايي ايران. دوم ساختمان مراجعه كردميهطبق

و صميمانه رفتار كـرد. هندي او فوراً مرا به اطاق او راهنمايي كرد او. مدير هواپيمايي خيلي محترمانه بـه

ع ميگفتم كه و از ايتاليا و علـت ضو هيأت علمي دانشگاه هستم و بايد هرچه زودتر به ايـران برسـم آيم

مي اينكه به دوبي آمده مي ام اين بوده كه فكر و حاال اينجا معطـل كردم از اين طريق زودتر به شيراز رسم

ش(مدير هواپيمايي گفت كه اولين پرواز ما فردا بعدازظهر است.ام مانده و معموالً ما چند) نبه بودآن روز

و فـردا. داريم براي مواقـع ضـروريمي صندلي خالي به خصوص در قسمت درجه يك نگه شـما امـروز

و يا به دفتر ما بياييد مي و مجالتي كه از ايران در اينجا روزنامه. توانيد در شهر گردش كنيد و مطبوعات ها

مي مي مي. لعه كنيدتوانيد مطا رسد وجود دارد كه براي سرگرمي رويم زيـرا فردا عصر به اتفاق به فرودگاه
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و شما را هرطور باشد به ايران مي از مالقات من خوشـحال. فرستم من هنگام پروازها بايد در فرودگاه باشم

اغلب ايرانيها كارگران يا تجار بودند. بود زيرا در آنجا افراد ايراني كه بتواند با آنها صحبت كند كم بودند

ب همكه ميا او چندان و از اينكه يك همصحبت پيدا كند خيلي خوشحال بـه هـر حـال.شد روحيه نبودند

.گفت كه تا هروقت در اينجا باشيد دفتر من در اختيار شماست

و تصميم گرفتم كه بعدازظهر به شـارجه. مدتي در دفتر او صحبت كرديم سپس من به هتل بازگشتم

ا. بروم ها يك صندوق پستي در شارجه كرايه كرده بودند تا اگـر ين بود كه بچهعلت رفتن من به شارجه

و بـراييهبه هر علتي تماس از طريق خان آنها ممكن نشد از طريق صندوق پستي ارتبـاط برقـرار شـود

و قرار بود كه اگر به هـريهمسائل امنيتي صندوق را در شارجه گرفته بودند كه با دوبي فاصل كمي دارد

و عصر صـندوق پسـتي را چـك دليل  و هر روز صبح خانه را تخليه كرده باشند يك نفر به شارجه برود

هم. كند ها دستگير نشده باشند در اين صـورت بچهيهمدتي فكر كردم ولي به اين نتيجه رسيدم كه شايد

صـندوق تحـت به هر حال مسـلماً. توانند به اين صندوق مراجعه كنند فردي يا افرادي كه آزاد هستند مي

ـ  و تحت كنترل باشد خان هـا بـه طريـق اولـي بچـهيهكنترل نبود زيرا اگر قرار بود صندوق هم لو رفته

در هر حال براي من فرقي نداشت زيرا اگر خانه تحت كنترل بـوده. بايست تحت كنترل باشد كه نبود مي

و اگر نبوده پس صندوق هم مسلماً تح بعـدازظهر بـا.ت كنترل نيسـت پس بايد من هم تحت كنترل باشم

و نامه كه يك تاكسي به شارجه رفتم . براي ديدن شما آمدم نبوديد«: اي خيلي عادي تقريباً به اين مضمون

اي كه يك دوست براي دوستش فرستاده باشد ولي هـيچ مثل نامه. به صندوق انداختم».باز هم خواهم آمد

و قرار مشخصي نگذاشتم زيرا واضح بود  و نامه را دريافـت كنـد كه اگر از بچهنشاني ها كسي آزاد باشد

و به كجا مراجعه خواهد كرد پس در حوالي خانه منتظـر خواهـد مانـديهداند كه نويسند مي . نامه كيست

مي. ديگري نبوديهالبته ممكن بود او نتواند مرا بشناسد ولي چار فهميد كه من بـه منـزل آنهـا حداقل او

و .اما خبري از هيچيك از دوستان نشد.ام از جريان باخبر شده مراجعه كرده

از قضا تمام صندليهاي هواپيما بـه فـروش. فردا بعدازظهر به اتفاق مدير هواپيمايي به فرودگاه رفتيم

مي. رفته بود و گفت كه اين اولين بار است كه حتي يك صـندلي مدير هواپيمايي بسيار ناراحت شده بود

و علت آن اين است كه چند تن از اعضاي خانوادخالي وجود ندا امير دوبي كه ناگهان تصميم سـفريهرد

و اگر جز اين افراد بودند من به هر قيمت كه بـود به شيراز گرفته بودند تمام صندليهاي خالي را گرفته اند

روز پنجشنبه يعنـي پرواز بعدي. توان كرد كردم اما حاال متأسفانه هيچ كاري نمي يك صندلي را خالي مي

زده شده بود اطمينان داد كه پنجشنبه حركت من به ايران مدير هواپيمايي كه خجالت. چهار روز ديگر بود

امـا.و همان موقع يك بليت درجه يك از صندليهاي رزرو براي من تهيه كرد. صددرصد انجام خواهد شد

بم به حال چاره و تا پنجشنبه مجبور بودم در دوبي روز دوشنبه عصر تصميم گرفتم يكبار ديگر. انماي نبود

و ناچار برگشتم. ها سر بزنم شايد خبري به دست آورم به منزل بچه ابتـدا در مسـجدي. اما وضع همان بود



���

و دو مرتبه به راه افتادم زيادي از مسجد دور نشدهيههنوز فاصل. كه همان نزديكي بود مدتي توقف كردم

و در يك لحظه فكر كردم كه مرا هـم شـناخته»!آقا علي! آقا علي«:م زدندبودم كه از پشت سر صداي انـد

اما بعد به ذهنم رسيد كه اگر من تحت تعقيب باشم. ابتدا فكر كردم جواب ندهم. خواهند دستگير كنند مي

من كه به نـام واقعـي اسـت تشـخيصيهتوان كرد به خصوص با گذرنامو مرا شناخته باشند كاري نمي

و سال هستند كه مرا صدا زده. يت من كاري نداردهو و ديدم دو نفر تقريباً هم سن از. اند لذا برگشتم يكي

و گفت كه من رضا هستم  و شما بايد عليو از تهران آمده) رضا رضايي(آنها جلوتر آمد و ام آقـا باشـيد

مي). محمد بازرگاني(اين هم دوستمان محمد است  ازشن گفتم شما از كجا مرا اسيد؟ گفت روزي كه شـما

و تهران عازم بيروت بوديد وقتي از در خانه خارج مي شديد من براي يك لحظه شما را از پشت سر ديـدم

و لذا اآلن فوراً شما را شناختم و با همين كيف دستي و لباس را به تن داشتيد سـپس يـك. همين پيراهن

او توانست سري اطالعات كه كسي جز يك عضو سازمان نمي داشته باشد ارائه كرد تا من مطمئن شدم كه

.از اعضاي سازمان است

و به آنها هم گفته بچهيهمعلوم شد كه آنها هم به خان. با هم به هتل من رفتيم كه ها مراجعه كرده اند

و برده است بچه  البتـه آنهـا هـم.و از قرار معلوم هيچكـدام هـم آزاد نيسـتند. ها را پليس دستگير كرده

فقط توانسته بودند به نحوي بفهمند كـه هـر شـش نفـر دسـتگير. دانستند كه علت دستگيري چيست نمي

.اند شده

و قرار شد كه از و مالقات با مسؤوالن الفتح را براي آنها تعريف كردم به هر حال جريان مذاكرات

و با فتح بي اهللا خامنه ما سه نفر محمد بازرگاني به بيروت برود ها بود بچهيهروت منتظر آمدن بقياي كه در

و از طريق او افرادي نيز كه در امان بودند در جريان كارها قرار  و او را از ماوقع مطلع سازد تماس بگيرد

ها اطالعاتي به دست آورد رضا رضايي قرار شد كه در دوبي بماند تا بلكه از جريان دستگيري بچه. گيرند

ميو ضمناً رابط بين افراد سازما و. آيند باشدن كه از ايران يا بيروت من هم بنا شد كه به ايـران برگـردم

و نيز از نتيج .مذاكرات با الفتح آگاه سازميهسازمان را از آنچه اتفاق افتاده

ضمناً قرار گذاشتيم كه فقط روزي چند دقيقه يكديگر را با رعايت احتياطهاي امنيتـي ببينـيم تـا از

چنـد روز ديگـر يعنـي تـا. فرداي آن روز محمد بازرگاني به بيروت پرواز كرد. شيمسالمتي هم آگاه با

مي روزها به دفتر شركت هواپيمايي ايران. پنجشنبه را در دوبي بودم و روزنامه ار و مجالت رسـيده رفتم ها

.كردم از ايران را مطالعه مي

رضا هم به فرودگـاه. فرودگاه رفتيمباالخره عصر روز پنجشنبه با رئيس شركت هواپيمايي ايران به

و من به سمت ايران پرواز كـردم. آمد تا از پرواز من به ايران مطمئن شود . خوشبختانه مشكلي پيش نيامد

و به منزل رفـتم پـس از آن بالفاصـله. پس از فرود هواپيما در شيراز، به سرعت فرودگاه را ترك كرده

و به او گفتم  و درخواست كنـد جواد برائي را پيدا كردم و با سازمان تماس بگيرد كه فوراً به تهران برود
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علت ايـن بـود كـه از اعضـاي. يكي فوراً به شيراز بيايد) محسن(يا سعيد) نژاد حنيف(كه شخص محمد

دانستند كه براي يك كار سـازماني سازمان در شيراز كسي از جزئيات مسافرت من اطالع نداشت؛ فقط مي

دانستند مـن از طرفي آشنايان غيرسازماني هم نمي. توانستم جريان را به آنها بگويم لذا نميام به تهران رفته

مي به خارج رفته و فكر مـن بـه تهـرانيهكردند مسافرت من به تهران بوده است لذا حركـت دوبـار ام

و روز بعد سعيد. كرد غيرعادي جلوه مي و بـه) محسن(به هر حال جواد فوراً به تهران رفت شـيراز آمـد

.وقايع را براي او شرح دادميهكلي

. هـاي سـازمان قـرار گرفـت از اين لحظه به بعد، نجات دادن زندانيان از زندان دوبي در رأس برنامه

سياسي نداشـتيهرفت، از آغاز جنب دستگيري شش نفر از اعضاي سازمان، برخالف آنچه ابتدا تصور مي

(فته بوديعني به داليل سياسي صورت نگر اين شش نفر عبارت بودند از موسي خياباني، سيد جليـل سـيد.

و يك نفر ديگر كـه) ملقب به حسين زنگباري(احمديان، كاظم شفيعيها، محمود مشايخي، حسين خوشرو 

بي). آورم نامش را اآلن به خاطر نمي احتياطي از طرف آنها صـورت در واقع دستگيري آنها به دنبال يك

اي در دوبـيه اين ترتيب كه چون تا روشن شدن وضعيت عزيمت آنها به بيروت، كار عمدهب. گرفته بود

مي نداشتند، عصرها كه هوا خنك مي تر و خيابانها گردش از. كردند شد در بازارها در همان زمان در يكـي

و پليس در جستجوي سارقان بوده است بازارهاي دوبي سرقتي صورت مي هر چـون ايـن افـراد ظـا. گيرد

و دسـته  در كارگري براي خود درست كرده بودند ولي به صورت افراد بيكار آن هم همه با هـم جمعـي

مي كرده بازار گردش مي مي اند پليس به آنها مشكوك و همه را دستگير آنها پس از دسـتگيري. كند شود

مي. كنند خود را كارگران جوياي كار معرفي مي را شوند ولي اشتباه ديگري هم مرتكب يعني آدرس خود

و ضمناً امـوال مسـروقه به پليس مي اي گويند به اين اميد كه پليس تصور كند آنها كارگران عادي هستند

مي. هم ندارند و در حالي كه توانستند بگويند كه مثل بسياري از كارگران مهاجر جوياي كـار هنـوز جـا

و شبها در ساحل مي آورد آنها بـه عمـل مـييهاي كه پليس از خانيدر بازرس. خوابند مكان ثابتي ندارند

و از جمله يك فرهنگ لغت انگيسي به فارسي مي در متوجه وجود تعدادي كتاب شـود كـه وجـود اينهـا

مييهخان از. كند تعدادي كارگر ساده غيرعادي جلوه و پـس به هر حال پليس آنها را بازداشـت كـرده

م پليس ايران كه در ابتدا موضوع را چندان جدي نگرفتـه بـود. دهديمدتي جريان را به پليس ايران اطالع

و پس از دريافت مدارك متوجه جعلي بودن آنهـا مـي تقاضاي ارسال مدارك آنها را مي و لـذا كند شـود

.نمايد تقاضاي استرداد افراد را مي

مي در اين فاصله رسول مشكين و از ايران نيز سازمان دو نفـر فام به دوبي ديگـر يعنـي حسـين آيد

و نفر ديگري را  مي) كه فعالً نامش در خاطرم نيست(احمدي روحاني ايـن سـه نفـر. دارد به دوبي اعزام

جالب است كه در اين زمـان زنـدانيان در دوبـي. شوند كه با اعضاي زنداني ارتباط برقرار كنند موفق مي

و از طريق صدقات بايد زندگي مي ب جيره نداشتند و لـذا عضـي روزهـا آنهـا را بـه كنـار خيابـان كردند
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و كمك كنند مي و روشهاي ممكن اعضاي زنداني نيز از همين. آوردند تا مردم به آنها صدقه بدهند طريق

مي ديگر نامه مي هايي به خارج از زندان ارسال و با افراد اعزامي سازمان نيز تماس .گيرند دارند

ان الفتح نيز سعي كرد استفاده نمايـد زيـرا فلسـطينيها در سازمان براي نجات افراد از امكانات سازم

مي. بسياري از كشورهاي عربي نفوذ داشتند شود كه از نفوذ آنها در دسـتگاه قضـايي دوبـي از جمله سعي

اما ساواك كه در اين. ها يك فلسطيني بوده است بچهيهاستفاده شود به خصوص كه قاضي مسؤول پروند

ب ودن قضيه شده بود، از طريق مقامات سياسي ايران استرداد آنها را به طـور جـدي از فاصله متوجه سياسي

و مقامات حكومتي دوبي نيز كه براي حفظ روابط خود با ايران اهميـت قائـل مقامات دوبي طلب مي كند

 به عبارت ديگر قضـيه از حالـت قضـايي بـه حالـت. كنند بودند دستور استرداد آنها را به ايران صادر مي

و لذا قاضي فلسطيني هم ديگر نمي سياسي درمي . تواند كمكي بكند آيد

مي آورد، چون استرداد اين افراد به ايران وضع خطرناكي را براي سازمان پيش مي كند سازمان تالش

.افتد كه به هر طريق شده از آوردن آنها به ايران جلوگيري كند لذا به فكر ربودن هواپيماي حامل آنها مي

سه نفري كه در دوبي مسؤول پيگيري قضيه بودند از طريق ارتباطاتي كه بـا داخـل زنـدان برقـرار

مي كرده بودند از تاريخ اعزام افراد آگاه مي و ضمناً فهمند كه قرار است آنها را بـا يـك هواپيمـاي شوند

ارتاكسي(كوچك  و با توجه20اين هواپيما داراي ظرفيتي حدود. به ايران بفرستند) ظاهراً نفر بوده است

و ساواك، ظرفيت چنداني براي حمل مسافر نداشـته  و چند مراقب از پليس دوبي به تعداد شش نفر زنداني

و تهي سـازي اما افراد اعزامـي بـا صـحنه. بليت براي پرواز با اين هواپيما بسيار مشكل بوده استيهاست

د و مطرح كردن اينكه مريض بسيار بدحالي ارند كه بايد به اتفاق دو نفر بستگان خود فوراً به ايران ماهرانه

(شـوند بليت سه صندلي در هواپيمـا مـييهاعزام شود به هر شكلي بوده موفق به تهي واضـح اسـت كـه.

در .) بليت در هنگام پرواز در فرودگاه نيست كه متوجه خالف بودن ادعاي مطرح شـده باشـديهفروشند

مي) 1349آبان18(روز پرواز  كمري كوچكيهشوند يك اسلح با جاسازيهاي ماهرانه اين سه نفر موفق

و بنزين را  و فالسك(و مقداري مواد منفجره چنـد. وارد هواپيما كننـد) مثالً استفاده از قوطيهاي كنسرو

و نيز ريختن بنـزين بـه  كـف دقيقه پس از بلند شدن هواپيما از فرودگاه، با تهديد خلبان به كمك اسلحه

و تهديد به آتش زدن هواپيما، هواپيما را به طرف عراق مي برنـد كـه در آن هنگـام نيـز روابـط هواپيما

مي. اي با ايران نداشت حسنه خواهند كه هواپيما را به سمت الجزاير ببرد امـا خلبـان البته در ابتدا از خلبان

و بچه تذكر مي ني دهد كه بنزين براي طي چنين مسافتي ندارد و سـماجت ها كـه(ز پس مقـداري اصـرار

و حتي اظهار اينكه براي آنها سقوط هواپيما هم مهم نيست باالخره) بيشتر جهت ترساندن خلبان بوده است

هاي پروازي را نيز بررسـي ها قبالً نقشه جالب است كه بچه. كنند او را وادار به حركت به سمت عراق مي

و در ابتدا متوجه مي و در واقع به سـمت ايـران كه خلبان قصد فريبشوند كرده بودند دادن آنها را دارد

و حتي اصرار به حركـت حركت مي و تهديد جدي به انفجار هواپيما و از اين لحظه با خشونت بيشتر كند
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مي به سمت الجزاير خلبان را كامالً مطيع مي و باالخره به طرف عراق حركت بـا آزاد كـردن. كنند سازند

مي ني در اين هنگام تعداد اشغالشش نفر زندا و در نتيجه كامالً بر هواپيمـا كنندگان هواپيما به نه نفر رسد

مي. شوند مسلط مي اما آنها با تهديد به انفجار هواپيما، خلبـان. كند عراق ابتدا از پذيرفتن هواپيما خودداري

به را مجبور مي خصوص كه هواپيما داراي بنزين كنند كه به هرترتيب موافقت فرودگاه را به دست آورد

.كافي براي رفتن به جاي ديگر نيز نبوده است

و خروج افراد، پليس عراق هر نفر را بازداشت كـرده9پس از فرود هواپيما در يك فرودگاه عراق

مي. بردو به زندان مي كند كه اين افراد مأموران ساواك هستند كه براي نفـوذ از اين طرف، ساواك شايع

اند به اين اميد كه عـراق داخل گروههاي مخالف ايران كه در عراق مستقر بودند دست به اين كار زده به

و به ايران بازگرداند دستگاه اطالعاتي عراق نيز كه بـه هـر حـال بـه ايـن جريـان. آنها را اخراج كرده

و حتي شكنجه قرار مي ول مشكوك بود اعضاي سازمان را تحت بازجوييهاي شديد ي اعضاي دسـتگير دهد

و پيوستن به جنبش فلسطينيها بوده است .شده مصراً مدعي مي شوند كه هدف آنها فقط رفتن به فلسطين

و با مطمئن ساختن دولت عراق از اينكه اين در اين فاصله سازمان نيز تالش مي كند كه به هر طريق

آ براي اين كار به طور موازي از دو راه. وردافراد مأموران رژيم ايران نيستند آنها را از چنگ عراق به در

مي. كند اقدام مي كند كه با استفاده از نفوذ خود در عراق، در آزادي زندانيان از يك سو از فلسطينيها تقاضا

و سعيد محسن كه با آيت از سوي ديگر محمد حنيف. اقدام كنند اهللا طالقاني آشنايي قبلي داشتند ايشان نژاد

مي را به طور ضمني ميو آيت) ظاهراً بدون ذكر جزئيات(گذارند در جريان سـازند اهللا طالقاني را مطمئن

و اگر بـه ايـران  كه افراد دستگير شده دوستان سياسي آنها هستند كه با هم فعاليت سياسي مشترك دارند

در اي به آيت اهللا طالقاني نامه به اين ترتيب آيت. مسترد شوند جانشان در خطر خواهد بود اهللا خمينـي كـه

و در آن نامه افراد زنداني را تأييد كرده، از آيت آن هنگام مقيم عراق بودند مي اهللا خمينـي تقاضـا نويسد

 اهللا خمينـي بـرده، اين نامه را يكي از اعضاي سـازمان نـزد آيـت. كند كه در رهايي آنها كمك كنند مي

مي. كند تقاضاي مساعدت مي اهللا خميني در پاسخ به اين نكته اشـاره داشت آيت آن طور كه سازمان اظهار

و آن را وسيل مي ازيهكنند كه دولت عراق هميشه تمايل دارد كه من تقاضايي داشته باشم امتياز گـرفتن

و ديگـر بـه ايـن  من قرار دهد لذا در صورتي كه من چنين تقاضايي كنم كار شما مشكلتر خواهـد شـد

و لذا نميسادگيها آنها را آزاد خواهند  .توانم در اين مورد شما را كمك كنم كرد

اما اقدام از طريق فلسطينيها يعني در واقع از طريق سازمان الفتح هم با مشكالتي مواجه بود زيـرا در

كه در واقع متحد) مثل گروه ابونضال(عراق گروههاي ديگري از فلسطينيها غير از الفتح هم وجود داشتند 

ب و از اين رو دولت عراق در مقابل يا تحت نفوذ عراق و لذا روابط عراق با الفتح چندان درخشان نبود ودند

اما الفتح با استناد به توافقي كـه بـين كشـورهاي. كرد درخواست الفتح براي آزادي زندانيان مقاومت مي

و سازمان آزاديبخش فلسطين  ت وجـود داشـ) گروههاي مبـارز فلسـطيني بـوديهكه شامل عمد(عربي
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آن. خواستار آزادي افراد زنداني گرديد و چه غيـر از بر اساس اين توافق هركس چه از كشورهاي عربي

و در صورتي كه مي خواست به جنبش فلسطين ملحق شود كشورهاي عربي موظف بودند او را كمك كنند

ن اين موضـوع كـه سازمان الفتح با عنوان كرد. حق نداشتند از الحاق او به جنبش فلسطين جلوگيري كنند

اند از عراق خواست كه آنها را آزاد كرده، به الفتح تحويل اين افراد قصد الحاق به جنبش فلسطين را داشته

.به اين ترتيب باالخره دولت عراق زندانيان را آزاد كرده، به سازمان الفتح تحويل داد. دهد

و در اين فاصله اعضاي ديگري نيز به اردوگاههاي فلسطين اعزا م شدند كه با افراد زنداني آزاد شـده

مي20اعضايي كه قبالً به امان رفته بودند به حدود اين اعضاء تا آنجا كه به خاطر دارم عبارت. رسيدند نفر

:بودند از

زادگان، علي باكري، موسي خياباني، مسعود رجوي، ابراهيم آوخ، عبـدالنبي معظمـي جهرمـي، اصغر بديع

حق مشكين رضارضايي، محمد بازرگاني، رسولمحمد سيدي كاشاني،  اي، اهللا خامنـه شناس، فـتح فام، تراب

، حسـين خوشـرو،)؟(، محسن نجات حسـيني)؟(كاظم شفيعيها، سيد جليل سيد احمديان، محمد مشايخي 

و محمد يقيني (محمد صادق سادات دربندي، حسين احمدي روحاني من هم چنانكه گفته شـد بـه ايـران.

).بودمبازگشته 

و چريكي در اردوگاههاي نظامي الفتح در(اين افراد پس از مدتي آموزش نظامي كه تعدادي از آنها

و ملك حسين نيز شركت داشتند و بـه همـراه) نبرد سهمناك بين فلسطينيها به تدريج به ايران بازگشتند

و مهمات نيز به ايران آوردند .خود مقداري اسلحه

بعدها در تحليلهـاي سـازمان. انرژي زيادي از سازمان را به خود اختصاص داداين وقايعيهمجموع

بحث زيادي روي اين موضوع به عمل آمد كه آيا اصوالً صرف چنين انرژيي بـراي كسـب آموزشـهاي 

و آيا انجام يك سري عمليات در داخل ايران نمي توانست همين دستاوردها نظامي الزم بوده است يا خير؟

و بي و آن اينكـه ديـد را كم ش به همراه داشته باشد؟ به هر حال روي يك نكته توافق نظر وجود داشـت

و بـراي چنـين امـري و عمليات نظامي تا حدودي ذهني بوده اسـت سازمان قبل از اين وقايع از آموزش

.اهميتي بيش از ميزان واقعي آن پنداشته شده بود

* * *

س 1349تا اواخر سال ميتعداد اعضاي و تعـدادي نيـز در مراحـل آخـر ازمان به حدود يكصد نفر رسـيد

اول فعاليـتيهبه اين ترتيب سازمان كه مرحلـ. عضوگيري بودند كه بعدها به عضويت سازمان درآمدند

و  و…خود يعني تربيت تعدادي عضو اصلي از نظر سياسي، ايدئولوژيك، نظامي را كه قـدرت انديشـيدن

ب ميعمل كردن را داشته و اجرا گرديـديهدوم يعني مرحليهديد وارد مرحل اشند تقريباً انجام شده . عمل

و عضـوگيريهاي جديـد كماكـان ادامـه داشـت، در آغاز اين مرحله ضمن اينكه تربيت كادرهاي ديگر

ازيهاصلي يا مسأليهبرنام ال. تغيير يافت» اجرا«به» تربيت كادر«اصلي زم اسـت اصوالً ذكر اين نكتـه
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اي در يك زمان، تنها يـك كه سازمان معتقد بود كه براي هر گروه يا سازمان يا به طور كلي هر مجموعه

و بقي» اصلييهمسأل«كار يا يك مسأله،  مييهمسائل در ارتباط با اين مسأليهاست به(گيرند اصلي قرار

و عبارت ماركسيستي در هر زمان تنها يك تضاد اصلي در يك مجم و بقيه فرعي وعه يا سيستم وجود دارد

و عمل«را براي خود» اصلييهمسأل«در اين مقطع سازمان .) كنند به اعتبار تضاد اصلي عمل مي در» اجرا

ويهاينكه آيا مسأل. نظر گرفته بود اصلي يا تضاد اصلي قبلي يعنـي حـل تضـاد بـين پيچيـدگي شـرايط

ي ساده و آن اينكـه حـل.ا نه جاي بحث داردانديشي مبارزان حل شده بود اما يك نكته بايد گفتـه شـود

و محدود اصوالً امكانيهمسأل .پذير نباشد اصلي قبلي، شايد در يك سازمان بسته

و اجرا را در دو زمينه برنامه ريـزي به هر حال سازمان در اين مرحله اقدامات الزم جهت شروع عمل

ـ نخست تدوين استراتژي عمليا: كرد و تهي و تأمين امكانـات الزميهتي سازمان، دوم كوشش در شناسايي

و داراي امكانـاتيهمثل تهي(براي كارهاي عملي  و ارتباط با افراد بانفوذ امكانات مادي، اسلحه، شناسايي

و نظاير اينها و كنار مملكت ).مختلف در گوشه

گيهدر زمين و بحـث تدوين استراتژي، اعضاي اصلي سازمان به روههاي چند نفـري تقسـيم شـده

مي. تدوين استراتژي را شروع كردند شد كه از نظر تشكيالت سازمان همان البته اين گروهها شامل كساني

و تشكيالتي زياد مـورد توجـه هسته هاي آموزشي قبلي بودند زيرا چنانكه قبالً نيز اشاره شد مسائل امنيتي

و لذا اغلب اعضاي يك گروه همان ميبود و بيش يكديگر را در هايي بودند كه قبالً نيز كم و يـا شناختند

مييهيك هست و حتي در اين مورد نيز سعي شد شناسايي جديد افـراد از يكـديگر سازماني فعاليت داشتند

و نتيج49به هر حال از اواخر سال. پيش نيايد آنيهبحث استراتژي در گروههاي سازماني شروع گرديد

و اجرائي بايد شكستن به طور رژيم باشـد» ثبات سياسي«خالصه اين بود كه هدف از هر نوع اقدام عملي

و نظامي خود الاقل در ظاهر داراي يك  شده» ثبات سياسي«زيرا رژيم با كمك نيروهاي تبليغاتي، امنيتي

و اين ثبات بيش از آنكه واقعي باشد عاملي رواني است م. است و نيروهاي خالف، قدرت رژيـم يعني مردم

و درست مثل را بسيار بيش از آنچه هست برآورد مي و پـرواز«كنند گنجشكي كه مسحور نگاه مار شده

و حتي بسياري نابود كردن ايـن رژيـم را بـا آنهمـه از قدرت خود غافل شده» را فراموش كرده است اند

و پشتيباني خارجي غيرمقدور مي بي» ثبات سياسي«خالصه. دانند امكانات و حركتي شده رژيم باعث يأس

و ماهيت واقعي قدرت رژيـم. است پس به منظور آزاد كردن نيروهاي مردمي بايد اين ثبات شكسته شود

و بايد دست بـه يـك سـري اما اين كار فقط با عمليات مسلحانه امكان. به مردم شناسانده شود پذير است

را مشابه همين نتيجه. اقدامات مسلحانه زد و مسعود احمدزاده يكـي» فدائيان خلق«گروه گيري نيز داشتند

بـه» جنگ مسلحانه، هم استراتژي هـم تاكتيـك«از اعضاي اصلي اين گروه در كتاب خود تحت عنوان 

يهمنتها فدائيان خلق، الاقل در آن زمان، اعتقاد داشتند كـه وظيفـ. تفصيل در اين مورد بحث كرده است

همآنها شروع جنگ مسلحانه اس و حتي اگر آنها در اين نبرد از بين بروند مهم نيست زيـرا بـا آزاديهت
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و آمـوزش سياسـي. شدن نيروهاي جديد، مبارزه ادامه خواهد يافت بر همين اسـاس، تعليمـات تئوريـك

اما سازمان اعتقاد داشت كه كارهاي اجرائي هرچند كه باعث. كادرها در آن گروه در حد سازمان ما نبود

و رهبري حركت از بي ن رفتن تعدادي از كادرها خواهد شد اما سازمان بايد طوري عمل كند كه باقي بماند

و باتجربه باشـد زيرا هر جنبشي در صورتي كه فاقد كادرهاي تعليم.و جنبش را در دست داشته باشد ديده

و نمون فعاليت را در جنبش فلسـطيني تقريباً موفق اين نوعيهيا نابود خواهد شد يا به بيراهه خواهد رفت

. در آن ايام بين فعاالن سياسي بحثهايي نيز برسر محل شروع عمليات اجرائي وجود داشت. دانست الفتح مي

و كار سياسـي غير از توده و وابستگان به سياست شوروي كه اصوالً به عمليات مسلحانه اعتقاد نداشتند ايها

هم را تبليغ مي معهذا بعضـي روش. ههاي مبارز به عمليات مسلحانه معتقد شده بودندگرويهكردند، تقريباً

و عد و نظـراتيهچيني يعني مبارزه از روستا بيشتري روش آمريكاي التين كه تحت تأثير انقالب كوبا

مي چه سازمان معتقد بود كه هـر عملـي كـه تـأثير. دادند گوارا بود يعني جنگ چريكي شهري را ترجيح

و چه در روستامطلوب را داشت و شـرايط.ه باشد بايد انجام شود چه در شهر اما بافت تشـكيالتي سـازمان

و نيز جمعيت روزافزونيهموجود يعني اينكه تقريباً هم و امكانات سازمان در شهرها متمركز بود اعضاء

ـ  و مـادي بيشـتر در ش و وجود امكانات انساني و امكان مخفي شدن در بين جمعيت شهري و شهرها هرها

و نظاير اينها باعث مـي  و آگاهي بيشتر در بين مردم شهرها شـد كـه عمـالً تسلط زياد رژيم در روستاها

و  و عشايري بيشتر به عنوان امكانـات جنبـي و از امكانات روستايي سازمان عمدتاً روي شهرها فكر كند

.تكميلي استفاده نمايد

يات مسلحانه با هدف شكستن ثبات سياسي رژيـم به هر حال در بحث استراتژي راههاي مختلف عمل

مي مطرح مي و مورد بحث قرار و اغلب اعضـاي. گرفت شد در اين بين يك كار برجستگي خاصي داشت

و آن ترور شاه بـود سازمان آن را در صورت امكان بهترين اقدام عملي مي از. دانستند پـس از آن ليسـتي

و شنا مهره و برنامـه هاي اصلي رژيم تهيه شده بود و جزئيات زنـدگي يههايشـان توسـط شـاخ سايي آنها

مي اطالعاتي سازمان كه تحت نظر محمود عسكري گرفت تا در صورت امكان ترور زاده قرار داشت انجام

و شناسايي قرار گرفته بود. شوند .البته كارهاي عملي ديگر نيز مورد بررسي

د 2500زمان شروع عمليات، ايام جشنهاي زيرا در اين روزهـا. انتخاب گرديد50ر اواسط سال ساله

و به ايران مي و برجستگان سياسي كشورهاي مختلف دنيا دعوت شده و چون تعداد زيادي از سران آمدنـد

گرفت هرگونه عمليات اجرايي اثر چند برابر نسـبت بـه سـاير مواقـع طبعاً ايران در كانون توجه قرار مي

و چه آن داشت چه در داخل كشور .در خارج

امكانات، غير از امكاناتي كه از خارج توسط اعضاي ملحق شده به الفتح به ايـرانيهتهييهدر زمين

ويهدر صدد تهي50وارد شد، سازمان از اوايل سال  و شناسـايي منـاطق امكانات مادي، تسليحاتي، انساني

و چه در ساير نقاط كشور بود ركس در روستاها يا عشـاير امكانـاتي داشـته. افراد مؤثر چه در شهرها



���

. مقرر شده بود كه آن امكانات را بررسي كرده، ارتباطهاي الزم را البته با رعايت مسائل امنيتي برقرار كند

و افراد مطمئن بانفوذ در آن مناطق جهت تهي و خروج بـهيهنقاط مرزي و يا تأمين امكانات ورود اسلحه

ميكشور در صورت امكان شناس در شهرها نيز ارتباطـات بـا افـراد. گرديد ايي شده، با آنها ارتباط برقرار

و داراي امكانات گسترش مي يافت و سياسي و. بانفوذ در همين رابطه با اعضاي سابق نهضت آزادي ايران

و افراد سياسي خوشنام ارتباطاتي برقرار گرديديهيا بعضي وابستگان به جبه (ملي شـد بـه قبالً سعي مـي.

بـا. اهللا طالقاني تا حدودي در جريان قرار گرفت آيت.) خاطر مسائل امنيتي با اين افراد تماس گرفته نشود

با افراد ديگري نيز در سطوح مختلف تماس برقـرار. مهندس بازرگان با صراحت بيشتري صحبت شده بود

.شده بود

* * *

و گروههـا، هنگـامميسازمانهاي سياسي مخفي نشانيهبررسي تاريخچ دهد كه اغلب اين سازمانها

تـا هنگـامي كـه. در مورد سازمان هم همين وضعيت پيش آمد. افتند گسترش در تور نيروهاي امنيتي مي

و مدت طوالني سازمان به صورت بسته كار مي اي كـه بـراي عضـوگيري صـرف كرد طبعاً با دقت زياد

آن مي اما وقتي كه سازمان تصميم به گسـترش گرفـت. بسيار كم بود شد، امكان نفوذ نيروهاي امنيتي در

و برخـورد. افراد مورد تماس چندان ساده نبوديهطبعاً رعايت نكات امنيتي در مورد هم لو رفتن سـازمان

:جريان به شرح زير استيهخالص. آن با تور پليسي ساواك از همين طريق صورت گرفت

در يكي از اعضاي سازمان كه قبالً و چند ماهي هم به زنـدان افتـاده بـود، نيز فعاليت سياسي داشت

مي) يا ديلفاني(» مراد دلفاني«زندان با يك نفر زنداني به نام  هـا يـا مـراد دلفـاني از وابسـته. شـود آشنا

يهالزم بـه ذكـر اسـت كـه همـ. سمپاتهاي حزب توده بوده ولي داراي اعتقادات مذهبي نيز بوده است

ميوابستگان و خيليها از نظر سياسي به اين حزب پيوستند يـا سـمپات آنهـا حزب توده غيرمذهبي نبودند

.كردند بودند ولي اعتقادات مذهبي خود را نيز حفظ مي

مي(اين فرد كه در مناطق مرزي كـرد بـا عضـو زندگي مـي) كنم كرمانشاه يا در همان حدود فكر

در ايام زندان هـيچ موضـوع مشـكوكي از مـراد. شوندمي سازمان يعني منصور بازرگان در زندان دوست

و شايد هم در آن ايام واقعاً ارتباطي بـا ديلفاني ديده نمي شود كه دليل بر ارتباط او با نيروهاي امنيتي باشد

به پس از آزادي از زندان به محل زندگي خود برمي. آنها نداشته است و ظاهراً هم فرد قابل اعتمادي گردد

م مي. رفته استيشمار گيرد كه در اجراي سياست سـازمان مبنـي بـر كسـب از همين رو منصور تصميم

و منطقه .تماس بگيرد) اسلحهيهبيشتر به منظور تهي(اي با اين فرد امكانات انساني

و طبعاً ساواك را در جريان قرار مي امـا بـه. دهـد متأسفانه اين فرد با ساواك همكاري داشته است

ميدستور  و عالقمنـد نشـان ساواك طوري رفتار و خود را فـردي سياسـي كند كه به او مشكوك نشوند
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مي مي و براي جلب اطمينان حتي يكي دو قبضه سالح نيز تهيه به دليل اهميت موضوع يك عضو. كند دهد

و ارتباط با او مي و از اين طريق منص رده باالتر سازمان يعني ناصر صادق مأمور مذاكره و ناصر هر شود ور

و بـه يكـي دو خانـ. گيرند دو تحت مراقبت دقيق ساواك قرار مي يهناصر را در تهران نيز تعقيب كرده

مي تيمي مي و همچنان او را تعقيب ناصـر. كنند رسند اما باز هم اقدامي جهت دستگيري او به عمل نياورده

و رفت از موتور استفاده مي و موتورسوار بسيا براي آمد و لـذا تعقيـب او از يـكر ورزيـده كرد اي بـود

ها گفتـه لذا آن طور كه بعدها ساواكيها در زندان به بچه. تيمي به مكانهاي ديگر دشوار بوده استيهخان

را كه براي آنها موتورهاي پرقـدرت تهيـه كـرده) نفر16گويا(بودند ساواك تعدادي موتورسوار ماهر 

و آمد داشته تأسفانه ناصر به خانهم. كنند بودند مأمور تعقيب او مي او از افـراد فعـال(هاي تيمي زياد رفت

و در آن زمان عضو مركزيت سازمان نيز بود و مراقبت ساواك اغلـب) سازمان و در نتيجه در اثر تعقيب

مي اين خانه و از طريق اين خانه ها لو مي ها به بعضي خانه روند كه ساواك متوجه شده بود. رسند هاي ديگر

و لذا براي اينكه بتواند هم و كار دارد افراد را دستگير كند اقـدام بـه دسـتگيرييهبا سازمان بزرگي سر

مي. كند افراد شناخته شده نمي و پانصدساله نزديك مي اما چون به جشنهاي دوهزار و حدس كه شدند زدند

و اغلب گروههاي سياسي ممكن است اين زمان را براي اقدامات عملي در  و حفظ امنيت نظر گرفته باشند

هم زده آرامش در اين زمان براي رژيم خيلي مهم بود با وجود اينكه حدس مي افراد شناختهيهاند كه هنوز

و همزمـان هجوم خود را به خانه50اند اما به ناچار در اوايل شهريور نشده هاي تيمي به صـورت ناگهـاني

ز مي) نفر32حدود(يادي شروع كرده، در همان شب اول تعداد از. كنند را دستگير بـا كشـف مـدارك

مي خانه و دستگير و شكنجه، تعداد ديگري را نيز شناسايي و بازجويي و شناسايي افراد در. كنند ها معمـوالً

هاي افراد سازمان يك يا چند جاسازي وجود داشت كه مدارك را در مواقعي كـه تيمي يا خانهيههر خان

ميمورد لزوم  اما اشـتباه. ساواك ابتدا از وجود جاسازيها مطلع نبوده است. دادندو استفاده نبود در آنها جا

بدين صورت كه اين فرد براي اينكـه. شود كه ساواك به وجود جاسازي پي ببرد يكي از اعضاء سبب مي

جا وانمود كند كه همه و چيز ديگري وجود ندارد محل سازي يك اسلحه چيز همان است كه ساواك يافته

گويد به اميد اينكه ساواك فكر كنـد كـه ديگـر را كه ساواك از وجود آن مطلع شده بود به ساواك مي

مي. چيزي وجود ندارد بـه ايـن ترتيـب. ها داراي جاسازي اسـت فهمد كه خانه اما به اين ترتيب ساواك

و خانه مجدداً خانه به هاي تيمي و و بازرسـي هاي افراد را با دقت خيلي زياد منظور يافتن جاسازيها كاوش

مي مي .رود كنند كه مدارك زيادي به اين ترتيب لو

اعضاي اصلي سازمان توسط ساواك شناختهيهيكي از اشتباهات ديگر كه باعث شده بود تقريباً هم

د سازمان اين بود كه در روز قبل از دستگيري به منظور تجدي) حداقل با اسم كوچك يا اسم مستعار(شوند 

مييهجهت اقدامات عملي، چارت يا نمودار سازماني اعضاي اصلي در كميت شود تـا تعيـين مركزي تهيه

و سازمان و روش كلي مرسـوم در سـازمان كـه. بندي جديد انجام شود وظايف متأسفانه عليرغم تأكيدات
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و بـه دسـت بـرده نمـي بايست بالفاصله نابود شوند اين نمودار در آن شب از بين چنين اسنادي مي شـود

و اسامي كوچك يا مستعار اعضـاي اصـلي سـازمان. افتد ساواك مي بدين ترتيب ساواك حداقل از تعداد

.شود آگاه مي

در. نزديك به يكصد نفر از اعضاي اصلي سازمان دستگير شدند50به هر حال تا اواخر شهريور من

.آن به شرح زير بود شهريور در تهران دستگير شدم كه جريان29تاريخ 

و ناصر نيز بين آنها و از جمله سعيد پس از دستگيريهاي اوليه كه متأسفانه تعدادي از كادر مركزي

متأسفانه در اين مـورد. اعضا را مطلع سازند تا مخفي شونديهكنند كه بقي بودند، اعضاي باقيمانده سعي مي

مي نيز تعللهاي عمده و بعضي خانه اي صورت مـورد كـه فكـر هاي تيمي بر اساس يك اطمينان بـي گيرد

مي اند لو نرفته، خالي نمي كرده مي و افراد ديگري دستگير و لذا آنها نيز به اشغال درآمده چنـد. شوند شوند

و قرار شد كه از شيراز به  روز بود به ما در شيراز نيز اطالع داده شده بود كه در تهران چه پيش آمده است

و و مسعود اسماعيل. مخفي شويم تهران رفته . خانيان در شيراز نبودند در آن هنگام جواد برائي، فرهاد صفا

مي جواد در ذوب شد آهن اصفهان كار البته ابتدا فرد ديگري به اسم جواد را بـه. كرد كه در آنجا دستگير

آنهـا فقـط اسـم(نيست شوند كه اين فرد، جواد برائي جاي او دستگير كرده بودند اما به زودي متوجه مي

و محل كار او را مي مي) اند دانسته كوچك جواد در شـيراز مـن،. كنندو پس از آن خود جواد را دستگير

رسـتگار، فـام، كـريم طلب، حميد مشكين مهدي محصل، حسين محصل، محمدرضا شمس، كورش حقيقي

و ناصر انتظارمهدي اقامت داشتيم كه همگ و حسين محصـل سعيد شاهسوندي، ستار كياني ي غير از مهدي

مي هاي پايين البته اعضاي رده. به تهران رفتيم زد كه اين افراد لـو تر متواري نشدند زيرا اوالً سازمان حدس

مي نرفته و ثانياً اگر هم دستگير و رسـمي متوجـه آنهـا اند شدند اتهامهاي سنگين مثل اتهام عضويت اصلي

مع. نبود كـرد كـه اند ولي به هر حال احتياط حكم مـي لوم نبود چه كساني لو رفتهاز بين افراد نامبرده نيز

.اين افراد مخفي شونديههم

و توصيه من بعد از مطلع كردن بچه (هاي الزم براي خارج شدن آنها از شيراز به تهران رفتم ها مهدي.

ابتدا فرد ديگري را به جاي در اين مورد نيز.و حسين محصل كه در شيراز ماندند در همانجا دستگير شدند

و اسم فاميل او را نمي مهدي دستگير كردند زيرا فقط مي . دانستند دانستند كه مهدي دانشجوي پزشكي است

و بالفاصله هر دو را به تهران فرستاده بودند .) ولي بعداً آن فرد را رها كرده، مهدي را دستگير كرده بودند

و دخترم آزاده را كه تا زه شش ماه داشت در حالي ترك كردم كه ديگر اميـدي بـه ديـدار همسرم مينو

.آن شب يكي از اندوهبارترين شبهاي زندگي من بود. مجدد آنها نداشتم

هاي فاميل كه براي كارهاي شخصـي خـود بـه اي كه دو سه تن از بچه در تهران ابتدا در مسافرخانه

و چون به اسم اين. تهران آمده بودند در آن اقامت داشتند ساكن شدم مسافرخانه در خيابان ناصرخسرو بود

(آنها اتاق گرفته شده بود نام من در بين مسافران مسافرخانه نبود و بعدها نيز در هتلها اسامي. در آن هنگام
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و مهمانان هتل هرشب به شهرباني داده مي و براي همين، اقامت در هتل نياز به كـارت شناسـايي افراد شد

و من از  بـه منـزل بـرادر .) آمد ها دقت زيادي به عمل نمي اين موضوع مطلع بودم اما در مسافرخانهداشت

زدم كه در صورتي كه دنبال من باشند حتماً منزل بـرادرم را كنتـرل بزرگم منوچهر نرفتم زيرا حدس مي

فاميـل كـه هاي خواهند كرد ولي برادر كوچكترم غالمعلي كه او هم در تهران اقامت داشت از اقامت بچه

و لذا يكي دو روز بعد كه براي ديدن آنهـا آمـده  و در مسافرخانه اطالع داشت همسن او بودند در تهران

و در مسـافرخانه بود از بودن من در تهران مطلع شد اما تعجب كرده بود كه چرا به منزل بـرادرم نرفتـه  ام

و بسـتگا اقامت گزيده و نه هيچكس ديگر از فاميل و خـانواده ام زيرا نه او از) غيـر ازمينـو همسـرم(ن

و در تهـران شـغلي به او گفتم كه تصميم گرفته. فعاليتهاي سياسي من اطالع نداشت ام كه به تهران بيـايم

و ساكن شوم ولي تا هنگامي كه شغل مناسب پيدا شود بچه مي انتخاب كنم و فعـالً مـن ها در شيراز ماننـد

ت مي و چـون منـزل بـرادرميها بعداً سرفرصت خانخواهم يك اتاق موقت اجاره كنم مناسبي پيـدا كـنم

و از مركز شهر دور است فعالً به آنجا نرفته در منوچهر در شميران است ام تا هم فرصت داشته باشم اتـاقي

و هم بهتر به جستجوي خود براي يافتن كار برسم هرچند اين استدالل چندان معقول نبـود. اينجا پيدا كنم

او هنـوز(اما اصرار كرد كه به منزل او بروم كه در مركز شهر بود. دليلي براي شك كردن نداشتاما او 

و اتاقي در خانه به هر ترتيب بود آن شب از رفتن با او ). اي در محالت مركزي شهر داشت ازدواج نكرده

و قرار شد فردا او را در محلي مالقات كنم و آمد او به منزل. خودداري كردم و فقط رفت برادرم زياد نبود

رفت لذا از طريق او نتوانستم بفهمم كه آيا ساواك بـه اي يكبار بيشتر به منزل آنها نمي اي يا دوهفته هفته

ضـمن صـحبت. فردا كه او را ديدم اصرار كرد كه شب را به منزل او بـروم. منزل برادرم رفته است يا نه

ه و كه. نوز برادرم از آدرس او اطالعي نداردفهميدم كه اين اتاق را تازه اجاره كرده در نتيجه فكر كردم

حتي اگر ساواك به منزل برادرم رفته باشد چون او از آدرس جديد غالمعلي اطالع ندارد لـذا امشـب هـم 

(كسي به او دسترسي ندارد مي. از حدس زدم كه اگر ساواك به منزل برادرم مراجعه كنـد چـون بـرادرم

ميفعاليت سياسي من آگا و محل زندگي آنهـاه نيست هرگونه اطالع را توانند در مورد ساير افراد خانواده

و آن شب را به منزل غالمعلي رفتم). از او به دست آورند اما در اين فاصله ساواك كـه. بنابراين پذيرفتم

و محل كار مرا فهميده بود پس از چند روز باالخره به هويت من پـي بـر  و بـه ابتدا فقط اسم كوچك ده

من پس از رفتن من همسـرميهزيرا به توصي(منزل پدر همسرم كه در اين زمان همسرم نيز در آنجا بود 

و به منزل پدرش نقل مكان كرده بود خانه رفتـه) منزل ما در آن زمان استيجاري بـود. مان را تخليه كرده

هم. بودند و آدرس مرا خواستهيهدر آنجا همسرم گفته بود كه او به تهران. بودند وسايل را زير رو كرده

و وقتي پرسيده بودند كه در تهران كجا اقامت مي يهكند گفته بودند كه طبق معمـول بـه خانـ رفته است

مي(رود برادرش مي ). روم دانست كه من بـه منـزل بـرادرم نمـي البته همسرم كه از جريانها اطالع داشت

ميكن ساواك به منزل برادرم مراجعه مي ام ولي ساواك خانه را تحت گويند كه من به آنجا نرفتهد اما به او
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مي كنترل مي و پشت پنجره و يك مأمور مسلح نيز در خانه ما. گذارند گيرد آنها به برادرم گفته بودند كه

و او را دستگير نخواهيم كرد ولي اطالعاتي از او مي و بـه ايـن ترت با برادر شما كاري نداريم يـب خواهيم

او. برادرم را كه از هيچ جا خبر نداشت مطمئن كرده بودند كه با من كاري ندارند اما براي اينكه همكاري

را در پيدا كردن من جلب كنند به او گفته بودند كه شما بايد در يافتن او به ما كمك كنيد زيـرا امكـان 

و درصدد دستگيري او برآ و در ايـن دارد كه مأموران او را در خيابان ببينند و او اقدام به فـرار كنـد يند

و ممكن است كشته شود اين مطلب برادرم را كه بسيار به من عالقه. صورت به او تيراندازي خواهند كرد

داشت به حدي متوحش كرده بود كه گفته بود شما قول بدهيد كه به او تيراندازي نكنند من هر طور باشد 

ه او را پيدا مي و ظاهراً ساواك (م قبول كرده بودكنم و در بحبوح.  2500شروع جشنهاييهدر آن روزها

و كشته شدن افراد سياسي عضـو گروههـا چنـدان و به خصوص پس از ماجراي سياهكل تيراندازي ساله

مي). تعجبي نداشت مي به هر حال آنها مدتي در آنجا منتظر و چون فهمند كه من به آنجا نخواهم رفت مانند

مياز برادرم سؤ مي. كنند كه به چه محل ديگري ممكن است بروم ال گويد برادرم هرچند مطمئن نبوده اما

و وقتي آدرس او را مي مي فقط منزل برادر كوچكترمان ممكن است رفته باشد گويد كه متأسـفانه خواهند

و آدرس جديد او را ندارم مي. منزلش را عوض كرده مي ساواكيها مقداري شك خواهند كـه كنند اما از او

. محلهاي تردد يا دوستان غالمعلي را معرفي كند تا شايد از طريق آنها بتوانند آدرس غالمعلي را پيدا كننـد 

مي برادرم مي و شايد صاحب آن كتابفروشي كه بـا او دوسـتي گويد كه او اغلب به يك كتابفروشي رود

(دارد آدرس او را بداند و از مسـائل سياسـي اين كتابفروش نيز مثل خيلي از كتاب. فروشها آدم روشني بود

و بيش سردرمي مي). آورد كم مي. كنند به هر حال به آن كتابفروشي مراجعه رود اما ابتدا برادرم به تنهايي

و شاگردش در مغازه بوده است مي. صاحب كتابفروشي نبوده است ريزند بالفاصله ساواكيها به كتابفروشي

ميو آدرس غالمعلي را از شاگرد مي. خواهند او مي شايد اگر خود صاحب كتابفروشي حضور فهميد داشت

و به آنها كمك نمي كه اينها براي كار خير نيامده مي اند گويد كـه فقـط آدرس كرد اما شاگردش به آنها

سـاواكيها ديگـر منتظـر. داند كه كدام خانه اسـت داند ولي نمي خياباني را كه او در آنجا خانه گرفته مي

و منـازل در مـوردينم و تحقيـق از افـراد و پس از ساعتها جسـتجو و به آن خيابان مراجعه كرده شوند

مي مستأجران جديد خانه در تمام ايـن. كنند هاي آن محل باالخره ساعت دو بعد از نيمه شب منزل را پيدا

.مدت برادرم را هم همراه خود برده بودند

ك2خالصه ساعت و زن صـاحبخانه پـس از بعد از نيمه شب بود ه زنگ منزل را به صدا درآوردند

و گفت كه چند نفر شما را مي و حيرت. خواهند چند لحظه به در اتاق آمد زده بود كه اين غالمعلي متعجب

از. موقع شب چه كسي با او كار دارد اما من بالفاصله حدس زدم كه جريان از چه قرار است هنوز كـامالً

ظاهراً ساواكيها به دليل ترس از فرار من منتظـر. كه چهار پنج نفر به داخل اتاق ريختند جا بلند نشده بودم

و وارد شده بودند و در را باز كرده و از ديوار به داخل منزل ريخته به دنبال. بازگشت زن صاحبخانه نشده
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ا. ساواكيها برادرم منوچهر هم به داخل اتاق آمد و يكـي ز آنهـا كـه صـورت ساواكيها همه مسلح بودند

و با مسلسل در دست به داخل اتاق آمد آبله و هيكل بسيار زمختي داشت قبل از همه و بسيار كريه اين. رو

و ضمناً اين بود كه در صورت فرد از آن دسته افراد بي مغزي بود كه در واقع مصرفش فقط ايجاد وحشت

و تيراندازي او، فداي بقي به هر حال به دنبال او منـوچهري. ساواكيها شوديهمسلح بودن فرد مورد تعقيب

و چند نفر نوچه يكي از سربازجويان ساواك كه خودشان او را دكتر منوچهري مي . اش وارد شـدند ناميدند

و نوچه( مي سربازجوهاي ساواك به خودشان لقب دكتر داده بودند منوچهري .) شدند هايشان مهندس ناميده

م گفـتم محمـد) نـژاد بـود منظورش محمد حنيف(ن گفت كه محمد كجاست؟ به مجرد ورود به اتاق به

بعد بـا تمسـخر.، همان كه قد بلندي دارد)محمد ترك بود(نژاد، همان تركه كيست؟ گفت محمد حنيف

مي گفت كه تو او را نمي در اين موقع يكـي از همراهـانش. دانم محمد كجاست شناسي، نه؟ گفتم من چه

م در اين هنگام رنگ از روي برادرم. اين مرد در نواختن سيلي استاد بود.ن نواختسيلي سختي به صورت

و بدنش به لرزه افتاد مي. منوچهر پريد اعضـاي سـازمان فـرارييهدانيد كه همـ به منوچهري گفتم شما

و ارتباطات سازمان از هم گسيخته است بنابراين ما هيچيك از ديگري خبر نداريم شده د كـه معلوم بـو. اند

كم. منوچهري اين حرف را باور نكرده است او او رو به برادرم كه كم متوجه شده بود قضيه خيلي از آنچه

مي فكر مي و گفت او. بينيد كه برادرتان حاضر به همكاري نيست كرد مهمتر است كرد بنابراين مجبوريم

يك. را همراه ببريم و كاپشن را كه همراهم بود به تن كنم اما در اين فاصله تنها توانستم شلوارم را بپوشم

و مرا به طرف در خروجي هل دادند كه قسمتي از لباسـم هـم  بالفاصله پس از آن به دستهايم دستبند زدند

و بـايهبعدها برادرم كرامت كه قريح. پاره شد و در آن زمان بين شعرا شناخته شـده بـود شاعري داشت

و در يكي از مجالت ادبي چـاپ كـرد كـه كرد شعري مجالت ادبي نيز همكاري مي در اين مورد سرود

مي. منتشر شد3»غزل در قلمرو شعر معاصر«بعدها در كتابي به نام  :آورم اين غزل را در اينجا


���&� �&1 .�*�C 7" K/V)O�?! �#L"(�D L. =��- W1,D 50 IIK.� XY I�<S!��
���1! I:Z IL. =��-��.��.



��	

!…ات سالم به چشمهاي درشت

ــد ــراغ گرفتنـ ــب چـ ــم شـ ــه در چشـ ــزار چلچلـ  هـ

 هــــزار شــــاپرك از بــــاغ اشــــتقاق گرفتنــــد

ــه ــاعر، منظومــ ــزار شــ ــاد«ي هــ ــرودند» تضــ  ســ

 گرفتنــــد» طبــــاق«ي هــــزار شــــاعر، دنبالــــه

ــدايي ــه رود جــ ــي، بــ ــه آزردگــ ــرم اينهمــ ز شــ

ــي ــام نــ ــد تمــ ــاق گرفتنــ ــه اختنــ ــا، در بيشــ  هــ

 در شـــبي همـــه دلگيـــر–كـــه نـــامرد–هـــزار مـــرد

 دالن ســــراغ گرفتنــــد زخــــواب دســــت ســــياوش

 بــــه چشــــم ســــوختگان خــــواب اضــــطراب نشــــاندند

دزدگـــان شـــور اشـــتياق گرفتنـــز دســـت تـــب

ــه ــه جامـ ــد چـ ــاط دريدنـ ــه در حيـ  هـــاي مقـــدس كـ

 چــــه دســــتهاي مكــــرم كــــه در اتــــاق گرفتنــــد

ــو آورد ز تـ ــي ــرچين حرارتـ ــرز خبـ ــاد هـ ــو بـ  چـ

ــه ــراغ روز جرقّــ ــد ســ ــاق گرفتنــ ــن از اجــ ي مــ

ــرد ــو پژمـ ــم تـ ــار چشـ در بهـ ــين و زمـ ــت و درخـ ــل  گـ

ــينه ــاق گرفتنـــدي چـــو دســـت رد همـــه بـــر سـ  نفـ

 هميشـــه تلختـــر از خـــاك مـــرده بـــاد شـــرابي

 در مــــذاق گرفتنــــد–پيــــروز–روز فاتحــــه كــــه
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 هــا بــدهم گــوش تــو بــه آواز ســهره چگونــه بــي

ــد ــاق گرفتنـ ــه اختنـ ــس را بـ ــه راه نفـ ــون كـ  كنـ

 چگونــــه رنــــگ ســــپيدار در نگــــاه مــــن آيــــد

ــرِ كـــالغ گرفتنـــد ــا پـ ــرا بـ  چنـــين كـــه چشـــم مـ

ــم ــه چشـ ــاالر بـ ــن سـ ــالم، اي تـ ــتت سـ ــاي درشـ !هـ

ــد ــاق گرفتنـــ ــده اتفـــ ــتهاي بالديـــ ــه دســـ  كـــ

ي و مرا داخل و در جلو كنار راننده منوچهري نشست و در دو طرفم دو ساواكي ك اتومبيل پيكان انداختند

و نـه در يـكيهدانستم كه دستگير شدن من در خانـمي. از همان لحظه بازجويي را شروع كرد بـرادرم

مييهتيمي نكتيهخان و بـه تواند به من كمك كند لذا روي ايـن مسـأله تأكيـد كـر مهمي است كه دم

و در غير اين صورت مي يهبايست در يـك خانـ منوچهري گفتم كه ارتباط من با سازمان قطع شده است

و به همين دليل به خان هرچند منوچهري طبق. برادرم رفته بودم زيرا جايي براي رفتن نداشتميهتيمي باشم

و بيراه گفتن كرد اما فهمي و بد دم كه اين نكته او را متقاعد كرده كه عادت بازجوها شروع به فحش دادن

و دريافـت. ارتباط من الاقل با كادرهاي سازمان در تهران قطع شده است پس از رسيدن به زنـدان اويـن

و ضرب و سيلي و لگد مي. چوب مرا به اتاق بازجويي بردنديهمقداري مشت كردم كه با توضيح شرح سعي

و آمدن به تهران و از اين قبيل مسائل بازجويي را طوالني كنم تا از طرح مسائل چگونگي خروج از شيراز

و. عمده طفره بروم و قرار كادرهاي ديگر و نشاني و فقط آدرس اما منوچهري به اين چيزها توجه نداشت

و من نمييههنوز شكنج. خواست حداقل كادرهاي شيراز را مي دانستم كـه در زيـر اصلي شروع نشده بود

و بعضـي كادرهـاي. حد تاب خواهم آوردشكنجه تا چه  در تماسهايي كه پس از ورود به تهران با محمد

ديگر تهران داشتم اطالعات مهمي در اختيارم قرار گرفته بود كه بايد به هـر قيمتـي بـود آنهـا را حفـظ 

آ مي نها بـه كردم لذا تصميم گرفتم اطالعات از كادرهاي شيراز را محور مقاومت خود وانمود كنم تا ذهن

و غيرقابل تحمل باشد فقط اطالعات كم و در صورتي كه شكنجه سخت را بيش از آن توجه نكند اهميـت

در. در اين هنگام جرياني پيش آمد كه خيلي به من كمك كرد. در اختيارشان قرار دهم به اين ترتيب كه

ك4اين زمان كه ساعت حدود  و ساير ساواكيها ه در آن ايام سخت گرفتار بعد از نيمه شب بود منوچهري

و از طرفي سعي داشـتند كـهو مشغول بودند در اثر كم و توانشان تحليل رفته بود و خستگي انرژي خوابي

و سالهاي بعد آن روزها هنوز شيوه(هرچه زودتر اطالعات مورد نياز را كسب كنند  هاي شكنجه مثل ماهها

از اين رو فكري به ذهن ). زنداني را به حرف بياورند آنقدر پيشرفته نبود كه در عرض چند ساعت بتوانند
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و ناگهان به من گفت ببين مقاومت بيهوده است؛ همه چيز لو رفته است؛ بهتر است خود«: منوچهري رسيد

مي. رسد نكني هايي كه فكرت هم به آنها نمي را دچار شكنجه دهم چنـد اگر باور نداري همين اآلن دستور

را».اينجا بياورند تا از زبان آنها اين مطلب را بشنوينفر از رفقايت را به  و به دنبال آن يكي از سـاواكيها

و. ها فرستاد به دنبال آوردن بچه و ناصر صادق را به داخـل اتـاق آوردنـد پس از چند دقيقه سعيد محسن

و. منوچهري به آنها گفت كه به او بگوييد كه همه چيز لو رفته است با در اينجا سعيد محسن ناصر صادق

و در واقع به اين وسيله به من فهماندند كه چـه چيزهـايي لـو  زيركي تمام آنچه را كه لو رفته بود گفتند

واضح بود كه گفتن آنچه لو رفته است در واقع دادن اطالعات سوخته است ولي اين موضـوع. نرفته است

م كه ناصر صـادق كـه در كنـار مـن در همينجا بايد بگوي. در آن لحظات براي من اهميت حياتي داشت

و زير لب مطالبي را در مـورد بعضـي مسـائل كـه و گيجي ساواكيها استفاده كرد نشسته بود از خستگي

. ساواكيها اطالعي نداشتند به من گفت

* * *

يهاي از اعضاي سازمان گرفتار شدند كه بيشتر اعضاي باسـابق بخش عمده 1350تا اواخر شهريورماه سال

اي آزاد بودند كه در بين آنها تعدادي از اعضاي باسـابقه نيـز اما هنوز عده. ازمان نيز بين اين عده بودندس

فـام، غير از او افراد ديگـري مثـل رسـول مشـكين. نژاد بود وجود داشتند كه مهمتر از همه محمد حنيف

حق اصغربديع و عده شناس، نبي زادگان، تراب ن معظمي، محمد سيدي .يز هنوز آزاد بودنداي ديگر

و گروگان گرفتن شهرام اين عده در اواخر شهريورماه تصميم مي پسـر اشـرف(گيرند كه با ربودن

مي. آزادي اعضاي دستگير شده را به دست آورند) خواهر شاه امـا. كنندو در اول مهرماه اقدام به اين كار

و مقاو در اثر دخالت يك ماشين و تجمع عدهپا كه در آنجا حضور داشته اي از مردم موفـق بـه مت شهرام

و ظاهراً ماشين اين كار نمي مي شوند .شود پا نيز در اين جريان مجروح

يهاصلي سـازمان حفـظ بقيـيهاند كه در اين شرايط وظيف اي معتقد بوده پس از آن هرچند كه عده

و تجديد سازمانده و دور نگهداشتن آنها از زير ضربات ساواك ميافراد باشد اما اعضاي ديگر از سازماني

و امكان گسترش آينديهاند كه براي حفظ روحي اعتقاد داشته و مقابله با تبليغات رژيم سازمانيهسازمان

مييهباالخره نظر دست. بايد يك رشته اقدامات اجرائي انجام شود و بـراي اولـين اقـدام، دوم پذيرفته شود

مييهحومتخريب يك دكل برق را در  مي تهران درنظر توانسته به قطع بـرق گيرند كه تخريب اين دكل

مي. تهران منجر شود و تمام افراد شركت اما اين اقدام نيز با شكست مواجه كننده در اين كـار توسـط شود

و با دستگير شدن اين عده سرنخهاي جديدي به دست ساواك مـي. شوند مأموران انتظامي دستگير مي افتـد

و مراقبتهاي دقيق باالخره محمد حنيفسا و تعقيب زادگـان، نژاد، اصغر بديع واك با استفاده از اين سرنخها

مي رسول مشكين و جمعي ديگر از كادرهاي باسابقه را دستگير .كند فام
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به اين ترتيب تا اواخر مهرماه حدود هفتاد نفر از اعضاي سازمان دستگير شدند كه در بين آنها تمام

و قسمت اعظم كادرهاي باسابقاعض آنهايي كه هنوز در بيـرون. سازمان وجود داشتنديهاي كادر مركزي

و كـميهاز زندان بودند غير از چند نفر كه نسبتاً سابق و كار سازماني داشتند بقيه را اعضاي جـوان سـابقه

اصلييهچنان شديد بود كه بدن در واقع ضربات وارد شده بر سازمان. دادند نسبتاً جديد سازمان تشكيل مي

.سازمان متالشي شد

غير از اعضاي سازمان، تعداد زيـادي. اعضاي دستگير شده در زندان اوين بودنديهدر اين مدت هم

و زندان اوين چند برابر ظرفيـت زنـداني داشـت  در اغلـب. نيز از گروههاي ديگر سياسي در آنجا بودند

و دو نفر ديگر كه از گروههاي ديگر بودنـد.دسلولها چهار نفر زنداني بودن من در ابتدا با محمد بازرگاني

و محمد بازرگاني را به يكي از سلولهايي كه تازه ساخته شده بود. در يك سلول بوديم بعد از چند روز من

از. فرستادند و متشكل كه رديف سلول20اين سلولها در زميني باالتر از ساختمانهاي قبلي ساخته شده بود

و هيچ پنجره و فقط با يك المپ كـم. اي هم نداشت در يك رديف بودند در خيلي مرطوب بود نـور كـه

و پشت يك توري فلزي قرار داشت روشن مي و.شد باالي در به دست آوردن هرگونه خبري از ديگـران

د. از دنياي خارج در اين سلولها بسيار مشكل بود ستشـويي، زنـدانيان بـا فقط گاهي اوقات هنگام رفتن به

صداي خيلي آهسته به طوري كه نگهبانها متوجه نشوند نام افراد زنداني در سلولها را بـه اطـالع يكـديگر 

.رساندند مي

) شايد هم سلماني زندان، درست يـادم نيسـت(يك روز كه محمد بازرگاني را به نزد پزشك زندان

و بقي برده بودند فهميده بود كه محمد حنيف و به اين ترتيب اين خبر به سلولهايه هم دستگير شدهنژاد اند

و. باال رسيد بعد كه نبي معظمي را هم به يكي از اين سلولها آوردند اطالعات ديگري بـه دسـت آورديـم

.اند فهميديم كه اعضاي ديگري هم دستگير شده

بي نژاد كه در اثر شكنجه يك شب محمد حنيف و و آزارهـاي مـداوم ها هنگـام بازجوييهـا خـوابي

سـاواكيها ابتـدا. كند كه يكي دو نفر از اعضاي سازمان را به سلول او بفرسـتند مريض شده بود تقاضا مي

مي قبول نمي و مرا به سلول او بردند كنند اما باالخره و دكتر محمد ميالني را كه پزشك بود يكـي. پذيرند

دك. از بازجوها هم در آنجا بود و بعد از يكي دو ساعت تر ميالني را به بندي كه در آن زنداني بود بردنـد

پس از دو سه روز كه حال محمـد. نژاد بمانم بازجو هم رفت اما اجازه دادند كه من در سلول محمد حنيف

و احتماالً براي اينكـه محمـد بـه  كمي بهتر شد مرا هم از سلول او بردند ولي به سلولهاي اوين نفرستادند

آباد بردنـد كـه در پادگـان نظـامي براي ديگران نفرستد مرا مستقيماً به زندان عشرتمن پيامييهوسيل

.هيچيك از افراد سازمان در اين زندان نبود. آباد قرار داشت عشرت

و در يكي از همـان سـلولها زنـداني كردنـد، هـيچكس بعد از مدتي مجدداً مرا به زندان اوين بردند

و در آنجا يكـي از بازجوهـا بعد. ديگري هم در اين سلول نبود از يكي دو روز مرا به اتاق بازجويي بردند
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و بچه) باصري( و بايد به فكر زن و بچه داري در. ات باشي به من گفت كه تو زن انصاف نيست كه سالها

و بايد به فكر نجات خود باشي و يا اعدام شوي آن. فوراً حدس زدم كه منظورش چيسـت. زندان بماني در

مي روزها زنيهخواست افرادي را حاضر به مصاحب ساواك و براي اين كار افرادي را كه تلويزيوني كند

و بچـه تحـتو بچه داشتند بيشتر تحت فشار قرار مي و داشـتن زن داد زيرا اين افراد به دليل متأهل بودن

تلويزيوني انجاميهدر پاسخ گفتم كه منظورتان چيست؟ گفت كه بايد مصاحب. فشار روحي بيشتري بودند

اي كـه داري اعـدام سياسـييهگفت اگر اين كار را نكني با پرونـد. كنم گفتم من اين كار را نمي. دهي

و مـرا وقتي ديد قبول نمي. گفتم به هرحال اين كار از من ساخته نيست. شوي مي كنم مقداري تهديد كرد

ش. به سلول فرستاد و هر بار گفتم كه مصاحبه نمييكي دو بار ديگر اين جريان تكرار تـا اينكـه. كـنمد

و مرا به بند عمومي زندان اوين نزد بقيه فرستادند از. يكباره فشارها قطع شد چندي بعد فهميديم كه يكـي

و به همين علت فشار روي بقيـه قطـع  افراد سازمان يعني ناصر سماواتي حاضر به مصاحبه شده بوده است

.شده بود

در اينجا اعضاي سازمان در اتاق بزرگي كه بـه بنـد. را به زندان قزل قلعه فرستادندپس از مدتي ما

و ارتبـاط بـا. يك مشهور بود اقامت داشتند چند نفر از اعضاي نهضت آزادي نيز كه به خاطر همكـاري

. سازمان دستگير شده بودند در اين اتاق بودند

و تشكيل پرونـده قلعه بوديم كه مقدمات تشكيل دادگا در زندان قزل و براي بازپرسي هها شروع شد

شد50در اواخر سال.بردند ما را به دادگاه نظامي ارتش مي اعضاي سـازمان قـرار. اولين دادگاهها تشكيل

و در غير اين صورت فقط به دفاع شخصي يا  گذاشته بودند كه اگر دادگاه علني باشد از سازمان دفاع كنند

اولين دادگاه اعضاي سازمان كه تقريباً همزمـان بـا. تا محكوميتها سبكتر شود به اصطالح حقوقي بپردازند

از يك دادگاه مربوط به گروه فدائيان تشكيل مي شد علني بود كه اين كار رژيم به علت فشارهايي بود كه

و از طرف مخالفان رژيم در خارج از كشور وارد مي د.شد خارج و با اين هدف كه ر اين رژيم به اين دليل

و احتماالً به خاطر اين كه مجبور به صدور احكام اعدام در اولـين دادگاه علني دفاع سياسي صورت نگيرد

در11شد نشود دادگاه كه باعث اعتراضات شديد به خصوص در خارج از ايران مي نفر را بـراي محاكمـه

و چهار نفر هم كه از اعضـاي اين دادگاه انتخاب كرده بود كه هفت نفر از آنها اتهامات سنگيني نداش تند

و از اعضاي جديد كادريهكادر مركزي بودند پروند سبكتري نسبت به ساير اعضاي كادر مركزي داشتند

و مهـر. مركزي بودند داراي ده نفـر50الزم به تذكر است كه سازمان در هنگام دستگيريهاي شـهريور

ح. كادر مركزي بود و نيفاز اين عده دو نفر يعني محمد و سـعيد محسـن از بنيانگـذاران سـازمان نـژاد

به تدريج سه نفـر49تا اواخر سال. زادگان قرار داشت ترين افراد آن بودند پس از آنها اصغر بديع برجسته

و بهمـن ديگر به كادر مركزي افزوده شده بودند كه عبارت بودند از علي باكري، محمـود عسـكري  زاده

و فعاليتهاي بيشتري را شروع كـرده بـود كه به تدريج سازمان گسترده49از اواخر سال. بازرگاني تر شده
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و افزايش تعداد افراد كادر مركزي احساس شده بود لذا سازمان چهار. نياز به تقسيم كار بين كادر مركزي

و دوست، محمد بازرگاني نفر ديگر را وارد كادر مركزي كرد كه عبارت بودند از ناصر صادق، علي ميهن

هفت نفر از اعضاي غير كادر مركزي چنانكه اشـارهيههمين چهار نفر بودند كه به اضاف. مسعود رجوي

چون طبق قرار قبلي بين اعضاي سازمان، در اين دادگاه دفاع سياسي. شدند شد در اولين دادگاه محاكمه مي

آنيهصورت گرفت لذا بقي و عالوه بر اي را به بازپرسي مجدد بردند عدهدادگاهها را رژيم غيرعلني كرد

از. تري را براي آنها در نظر گرفته، تقاضاي مجازاتهاي شديدتري كـردو دادستان ارتش اتهامات سنگين

و مجازات آن جمله مرا كه در بازپرسي اول فقط اتهام اقدام عليه امنيت كشور را برايم در نظر گرفته بودند

و اين بار دو اتهام ديگر يعني اقـدام بـراي سـرنگوني حداكثر ده سال زندان بود دوباره  به بازپرسي بردند

و شركت در دست اما دادگاه مـا. اشرار مسلح بر آن افزودند كه مجازات اين دو اتهام اعدام بوديهسلطنت

و يا غيرعلني بود لذا من هرچند به صالحيت دادگاه به خاطر غيرعلني بودن آن اعتـراض  به صورت مخفي

و شخصي بودكرد دادگاه دو اتهام اول را غيروارد تشـخيص داد امـا اتهـام.م اما دفاعيات من فقط حقوقي

و مرا به اشد مجازات اين اتهام يعني ده سال زندان محكـوم كـرد  . اقدام عليه امنيت كشور را وارد دانست

.اين محكوميت در دادگاه تجديدنظر هم تأييد شد

و تجديدن و نيـز در دادگاههاي بدوي ظر كه براي اعضاي سازمان تشكيل شد اعضاي كادر مركـزي

و زندان محكوم شدند رسول مشكين و بقيه به حبس از بين كادر مركزي دو نفر مشمول يـك. فام به اعدام

و رسول اعدام شدند و بقيه و حكم اعدام آنها به حبس ابد تبديل شد دو نفري كـه. درجه بخشودگي شدند

و مسعود رجوي بودند مشمول بخشودگي از و تا آنجـا. اعدام شدند بهمن بازرگاني بخشودگي بهمن ظاهراً

به خاطر اين بوده كـه بـرادرش محمـد) بر اساس آنچه كه به خود بهمن گفته بودند(كه من اطالع دارم 

د و لذا رژيم به خاطر اين موضوع برادر ديگر را مشمول يك و اعدام شد رجـه بازرگاني قبل از او محاكمه

مي. تخفيف قرار داده بود و اقدامات بـرادرش كـاظم در مورد مسعود رجوي گفته شد كه به خاطر فعاليت

مي. رجوي در خارج براي جلوگيري از اعدام او بوده است و گفته شد كه كاظم رجوي ساكن سوئيس بوده

ا چون شاه هر سال تعطيالت زمستاني خود را در سوئيس مي و گذراند براي جلـوگيري ز ايجـاد سروصـدا

اعتراضات مخالفان كه كاظم رجوي در آنها نفوذ داشته با عفو مسعود رجوي از اعدام، خواسته است كه به

البته اين چيزي بود كه اعضاي سازمان. مخالفان امتيازي بدهد تا آرامش اقامتگاه زمستاني او را به هم نزنند

هم. گفتند مي از. از اعدام نجات يافتبه هر حال به هر دليل كه بود او اما با توجه به اينكـه بهمـن پـس

و نفـوذي بـر  و تسـلط و مسعود رجوي هم از آخرين اعضاي كادر مركزي بود مدتي از سازمان جدا شد

و باسابق تشكيالت سازمان چه در داخل. سازمان نداشت عمالً كادر مركزي از بين رفتيهاعضاي قديمي

و چه خارج از آن به  شدزندان .تدريج از هم پاشيده
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* * *

با توجـه.و از آنجا به زندان قصر بردند) شهربانييهفلك(قلعه ما را به زندان موقت شهرباني از زندان قزل

و آماده شدن زندانيهاي جديد در شهرستانها، عده اي را به زنـدان شـيراز، زنـدان به افزايش تعداد زندانيان

و زندانهاي ديگر فرست در زندان شيراز ابتدا. من جزء افرادي بودم كه به زندان شيراز اعزام شدند. ادندمشهد

يهبـه وسـيل52داراي امكانات نسبتاً خوبي نسبت به زندانهاي قبلي بوديم اما با شورشي كه در فـروردين 

ت ما بـه به وقوع پيوست امكانا) در هنگام يك بازرسي از زندان توسط مأموران ساواك(زندانيان سياسي

و مأموران شهرباني منجر شد باعث گرديد. حداقل رسيد اين شورش كه به زخمي شدن تعدادي از زندانيها

شد. كه شرايط زندان بسيار سخت شود تعداد زيـادي. دارو كم بود. ورود بسياري از امكانات به زندان قطع

.هميشه بيمار بودند

بويهبا وجود اين هنوز روحي هاي سنگيني كه به تـدريج بـه گروههـاي اما ضربه.دزندانيها خوب

و غيره(سياسي خارج از زندان  مي) مثل فدائيان، مجاهدين و نيز عدم تحقق بسياري از اهداف اين وارد شد

اين عوامليهمجموع. داد گروههاي سياسي كه زندانيان به آنها وابسته بودند اميد به پيروزي را كاهش مي

مي باعث تضعيف اتحاد و همبستگي بر پايو همبستگي بين زندانيان اهداف مشتركيهشد زيرا اين اتحاد

مي بنا شده بود در حالي كه اين اهداف كم و به تدريج دور از دسترس به نظر به عبـارت ديگـر. رسيد كم

مييهروحي انهاي اي در بـين بعضـي كسـاني كـه زنـد در اين ميان افكار تازه. يافت انزوا طلبي گسترش

شد طويل و گروه. المدت داشتند پيدا و در ابتدا هرنوع تشكيالت بندي اين افراد از گروههاي مختلف بودند

و انضباط معمول زندان را نيز قبول نمـيكم. كردند را نفي مي در. كردنـد كم بعضي از آنها حتي لزوم نظم

و قواعدي در زندان برقرار كرده بودند بهتـر از امكانـات محـدوديهو براي اسـتفاد آن ايام زندانيان نظم

و تقسـيم مسـؤوليتهايي بـهيهزندان، توزيع كتاب، توزيع دارو، تهي و ترتيـب و غيره نظم غذاي بيماران

و قواعد نبود ممكن بود بـا ديگـران. وجود آورده بودند بديهي بود كه اگر كسي حاضر به قبول اين نظم

مياختالف پيدا كند كه طبعاً به آر مي.شد امش زندان لطمه وارد گفتند كـه هـركس به هر حال اين افراد

و ذات خود حركت كند نه بر اساس آنچه جمع از او خواسته است، به همين دليل در  بايد بر اساس ماهيت

مي» حركتي«يا» ذاتيون«زندان به آنها  و غيره .گفتند ها

د اي كه جـوانتر عده.و نظر مختلف به وجود آمده بوددر اين شرايط در مورد برخورد با مأموران زندان

به نظر. كردند اما اكثريت افراد زنداني چنين فكر نمي.و تندروتر بودند معتقد به درگيري با مأموران بودند

و درگيري با آنها هيچ حاصلي جز بدتر شـدن  اين اكثريت زندانيها، مأموران زندان دشمن اصلي ما نبودند

به اين ترتيب. من هم با اين نظر موافق بودم. تر هم همين نظر را داشتند افراد باتجربه. اشتشرايط زندان ند

و چند نفر ديگر كه خانواده كم و من را كم جو زندان معتدلتر شد هايشان در شيراز اقامت داشتند امكانـاتي

و خوراكهاي مناسب براي بيمـاران بـه وسـيل  . كـرديم يمـان تهيـه مـيها خـانوادهيهاز قبيل دارو، ميوه
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مي خانواده و امكاناتي را براي زنداني خود آوردند كـه چـون هاي شهرستاني نيز در هنگام مالقات وسايل

مي وضع معتدلتر شده بود از آنها قبول مي و به زنداني تحويل .دادند كردند

و و بسـيار شـريف بـود در ضـمن در در اين مدت يكي از افسران زندان كه فردي معتقد، مـذهبي

دانشگاه شيراز هم مشغول به تحصيل براي گرفتن ليسانس رياضي بود براي رفع اشكاالت درسـي خـود از 

و من به كمك او امكانات زيادي براي زندان بـه خصـوص بـراي بيمـاران فـراهم من كمك مي گرفت

و بسياري از نيازمنديهاي زندانيها را به خانواده مي مي كردم و به وسيلكردم بيا ام سفارش اين افسـريهورند

مييهزندان اجاز و نيازمنديها را به دست (آوردم ورود امكانات اين افسـر شـهرباني بعـد از انقـالب تـا.

.)ور كه فعالً بازنشسته است تيمساري ارتقاء پيدا كرد؛ تيمسار پيشهيهدرج

به 1354از اواسط سال رئيس دانشـگاه كـه در آن زمـان تعدادي از همكاران من در دانشگاه شيراز

مي دكتر فرهنگ مي مهر بود مراجعه و از او مهر دكتر فرهنگ. خواهند كه براي آزادي من اقدام كند كنند

و در آن زمان وزير دربار  عالوه بر اينكه خود آدم بانفوذي بود با اسداهللا علم كه قبالً رئيس دانشگاه شيراز

و با علم و دوستي داشت مي بود آشنايي و علم به تقاضاي او اقدام مـي در اين مورد صحبت در. كنـد كند

مي ابتدا از مسؤوالن زندان نظرخواهي مي و آنها نظر مساعد در دهند كه البته تالش تيمسار پيشه كنند ور كه

سپس از من خواستند كه بـراي انجـام مراحـل نهـايي. آن زمان سروان يا سرگرد بود نقش اساسي داشت

ازيهمن به شرطي قبول كردم كه نام. بنويسمتقاضايي  و فقـط تقاضـاي آزادي من تقاضاي عفـو نباشـد

و باالخره پذيرفتند مضمون آن نامه كه چند سطر بيشتر نبود اين بود كه چون من هميشه قصد. زندان باشد

خد خدمت به كشورم را داشته .مت كنمام تقاضا دارم كه از زندان آزاد شوم تا بتوانم به كشورم

و شش مـاه از زنـدان آزاد شـدم 1354باالخره در آخرين روز سال تـا پيـروزي. پس از چهارسال

و اصوالً اجازيهانقالب اسالمي ايران به من اجاز و لـذا بـه كار آموزشي نمـييهكار در دانشگاه دادنـد

و ساختمايهخود يعني رشتيهصورت آزاد به كارهاي مهندسي در رشت از.ن مشغول به كار بودمراه پس

و از آن زمان تا حال حاضر مشـغول  پيروزي انقالب از من دعوت شد كه مجدداً به خدمت دانشگاه درآيم

.به خدمت در دانشگاه شيراز هستم


