
تعقيب سناتوري كه هتاكي كرده بود، شد. عالوه بر 
اين از يكي دو سال پيش از آن راديو بغداد برنامه هاي 
خود را عليه رژيم ش��اه ش��روع كرده بود و مبارزان، 
مواضع امام و انقالبيون را از طري��ق اين راديو بيان 
مي كردند. مجري برنامه حجت االسالم  والمسلمين 
آقاي دعايي بود. يكي از سرگرمي هاي عالقه مندان 
به مبارزه، گوش دادن به راديو بغداد بود و بنده هم 
گوش مي دادم. همچني��ن يكي دو راديوي ديگر كه 
بيانيه هاي مبارزان انقالبي را مي خواندند. مهاجرت 
ما به ته��ران مقارن ب��ا واقعه ديگري ه��م بود و آن 
شهرت روز افزون دكتر شريعتي در محافل مذهبي 
آن سال ها بود. در سالي كه ما به تهران آمديم، دكتر 
شريعتي در سال50 يا همان حدود از مشهد به تهران 
آمده و در تهران مستقر شده بود و در بعدازظهر هاي 
جمعه در حس��ينيه ارش��اد درس» تاري��خ اديان« 
مي گفت كه بعد قرار بود به بحث »اسالم شناس��ي« 
برسد. ما سخت مشتاق شنيدن اين بحث ها و شركت 
در اين كالس ها بوديم. شركت در اين محافل آزاد بود 
و اكثراً هم دانشجويان ، كارمندان و تحصيلكرده هاي 
جوان در اين جلسات شركت مي كردند. صحبت هاي 
ايشان با رويكرد خاصي كه به مسائل مذهبي داشت 
و تفس��ير انقالبي اي كه مي كرد، فوق الع��اده براي 
نس��ل جوان جذاب بود، به خصوص ك��ه از ادبيات 
انقالبي خاص آن زمان هم اس��تفاده مي كرد. در آن 
سال ها بنده نشريه»اسالم، مكتب مبارزه« كه نشريه 
اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا بود 
را مي خواندم و در جريان امور قرار مي گرفتم. عالوه بر 
آن كتاب هايي هم كه داراي مضامين سياسي بودند و 
در بين انقالبيون و محافل دانشجويي اشتهار داشتند 
را مطالعه مي كردم و يك��ي از دغدغه هاي اصلي من 
اين بود كه چرا كش��ور ما جزو اقمار امريكاس��ت و 
استقالل سياسي آن دستخوش چپاول امپرياليسم 
امريكا شده و چرا جريان هاي وابسته مثل بهايي ها، 
صهيونيست ها و به طور عام سكوالر ها و غيرمذهبي ها 
و ضدمذهبي ه��ا آزادي عمل وس��يعي دارن��د، اما 
مذهبي ها زير فشارهاي پنهان و آشكار هستند. اين 
سؤاالت مرا به سمت يافتن پاسخ سوق دادند و سعي 
كردم بر آگاهي هاي خودم بيفزايم و بر عناد خود با 

رژيم تأكيد بيشتري داشته باشم. 
فعاليت هاي سياسي آش�كارتان را به چه 

شكل در تهران آغاز كرديد؟
از س��ال50 كه به تهران آمديم بنده ب��ا معدودي از 
دوس��تان كه عمدتاً متعلق به خانواده هاي روحاني 
و ب��ازاري و عالقه مند به اين مباحث بودند، ش��روع 
به مطالع��ه اعالميه هاي گروه هاي سياس��ي به ويژه 
سازمان  مجاهدين خلق و تكثير و توزيع آنها كرديم. 
مجاهدين آن زمان مجاهدين سال هاي بعد نبودند و 
حداقل يك سازمان اسالمي و مذهبي تلقي مي شدند 
و بزرگاني از علماي تهران از آنها حمايت مي كردند و 
اين براي ما مايه افتخار بود كه مسلمان ها در مبارزه 
عليه رژيم فعال هستند. فعاليت هاي ما در حد گرفتن 
اعالميه ها، خواندن آنه��ا، توزيع بين دانش آموزان و 
در محافل ديگر و همچنين اعالميه هايي كه از عراق 
مي آمد و خوان��دن كتاب واليت فقيه و س��اير كتب 
به اصطالح ممنوعه آن روز و بحث پيرامونش��ان در 
مجالسي كه داش��تيم، بود. ما گرچه به سازمان ها و 
گروه هاي مسلح احترام مي گذاشتيم، اما تشكيالتي 
و س��ازماني عمل نمي كردي��م و در واق��ع يك كار 

خودجوش بود. 

در خصوص فعاليت هاي سياسي تان با پدر 
مشورت مي كرديد؟

خير، البته ايشان مي دانستند كه با چه كساني رفت و 
آم��د داريم، ولي چ��ون حدس مي زدي��م كه بعدها 
محدوديت هايي براي ما ايجاد خواهد شد و احتماالً 
دستگير خواهيم ش��د، لذا نمي خواستيم ايشان در 

جريان قرار گيرند. 
اولين دستگيري تان چگونه اتفاق افتاد؟

اولين و آخرين دس��تگيري من مربوط به24 خرداد 
س��ال50 مي ش��ود. علت آن هم خوان��دن و توزيع 
اعالميه ها و مطالعه كتاب هاي سياسي ممنوعه بود. 
اطالع داشتم كه يكي از دوستانم را ساواك دستگير 
كرده است،بنابراين  خانه را كمي آماده كرده بودم كه 
اگر احياناً دستگير شدم، كتاب هاي ممنوعه به دست 
مأموران نيفتد. آن موقع من سال اول دانشسرا بودم 
و چون ش��اگرد اول بودم، از من دعوت كرده بودند 
در تصحيح برگه ها به استادان كمك كنم. صبحگاه 
پنج ش��نبه بود كه مأموران به خواب��گاه آمدند و مرا 
با همان لباس خواب دس��تگير كردند و مستقيم به 
كميته  مش��ترك  ضد خرابكاري در ته��ران آوردند. 
در واقع هم��ه زنداني ها را اول به كميته  مش��ترك 
مي بردند و بع��د از بازجويي  و معلوم ش��دن تكليف 
پرونده به زندان قصر مي فرستادند. پس از دستگيري 
هم وقتي مرا به كميته مش��ترك بردند در مجموع 

چهار بار مورد بازجويي قرار گرفتم كه هر بار بازجوها 
را گمراه كردم. 

خانواده چطور از دس�تگيري ش�ما مطلع 
شدند؟ 

س��ه روز بعد از اينكه مأم��وران برادرم را دس��تگير 
كردند، به منزل ريختند و به خانواده گفتند كه مرا 

هم دستگير كردند. 
در بازجويي ه�اي كميته  مش�ترك چطور 

بازجوها را گمراه مي كرديد؟
هر بار همان حرف ه��اي قبلي را تك��رار مي كردم، 
چون درباره بازجوي��ي پس دادن قب��اًل  چيزهايي 
خوانده بودم و مي دانستم وقتي كتك مي خورم نبايد 
حرف اضافي بزنم كه آنها متوجه ش��وند حرف هايي 
براي گفت��ن دارم، بنابراين اين موض��وع براي من 
شناخته شده بود. از طرفي چون بازجوهايمان يكي 
بودند آنجا به من گفتند كه برادرت هم اينجاس��ت، 
منتها من ايشان را نديده بودم، چون سلول هايمان 
جدا بودند. ايشان سه ماه در زندان كميته بود و من 
يك ماه و هش��ت روز. پس از آن هم مرا به قرنطينه 
بردند و يك هفت��ه اي در آنجا نگه داش��تند. بعد از 
هفت روز هم در ك��ه قرنطينه بوديم، م��ا را به بند4 
زندان قصر منتقل كردن��د تا منتظر روز محاكمه در 
دادگاه نظامي  بمانيم. معموالً كس��اني كه به دادگاه 
مي رفتند، مي گفتند ما كاره اي نبوديم و از خودشان 
سلب مسئوليت مي كردند، لذا يكي از دوستان براي 

من يك دفاعيه نوشت. 
چه كسي براي شما دفاعيه نوشت؟

آقاي امي��ر اصالني كه بعدها رئي��س كل بانك ملي 
ايران شد. ايش��ان در زندان قصر هم بندم بود، منتها 
از من بزرگ ت��ر و حدوداً 35 س��اله و يكي دو بار هم 
دستگير شده بود. آدم خيلي معقولي بود. به زنداني ها 
مي گفت در زندان س��ر مس��ائل هي��چ و پوچ بحث 
نكنيد و در دادگاه حساس��يت آنه��ا را برنينگيزيد، 
چون يكمرتبه شش ماه زندانتان مي شود پنج سال. 
منظورش اين بود كه جواني و سادگي نكنيد.ايشان 
خودش براي من يك دفاعيه نوش��ت كه رفتم و در 
دادگاه خواندم و به18 ماه زندان محكوم شدم و چون 
زير17سال بودم و صغر سن داشتم، طبق قانون آن 
زمان حكمم به ش��ش ماه تقليل پيدا ك��رد و نهايتاً 

در24 آذر سال52 آزاد شدم. 
در زندان قصر چه كساني را مي شناختيد؟

در زندان قصر تقريب��ا400ً- 300 نفر زنداني بودند 
كه بعضي از آنها را مي شناختم يا اسمشان را شنيده 
ب��ودم، از جمل��ه ب��رادر بزرگ ت��رم محمدآقا،آقاي 
عزت شاهي، خسرو گلس��رخي و مهدي تقوايي كه 
چون من اولين زنداني سياسي زير 18 سال بودم كه 
محاكمه شدم همه لطف خاصي در حق بنده داشتند. 
بعدها چند نفر زير18 سال زنداني شدند، ولي تا آن 

موقع كسي به سن من زنداني نبود. 
وضعيت زنداني�ان در زن�دان قصر چطور 

بود؟
بندها اتاق هاي بزرگي داش��ت ك��ه در هر يك10، 
هش��ت يا هفت نفر با هم بودند. البته زنداني آنقدر 
زياد بود كه اتاق ها پر ش��ده بودند و تخت هاي چند 
طبق��ه اي را در راهروه��ا زده بودند. بع��د هم براي 
اينكه مذهبي ها و چپ ها مزاحم هم نباش��ند، از هم 
جدا شدند و در س��لول هاي جداگانه اي بودند، ولي 
سرس��فره همه كنار هم مي نشس��تند. زندان قصر 
حياط هم داشت و مي ش��د ورزش كرد و قدم زد. دو 

19 بهم�ن س�ال 57 برای دي�دن امام 
به مدرس�ه علوی می رفتم ك�ه در راه 
فدائيان خلق را ديدم كه به مناس�بت 
س�الگرد واقعه س�ياهكل مراس�می 
برگزار كرده بودند. هم�ان موقع خبر 
رسيد  كه از ديشب تا صبح در نيروی 
هوايی زد و خورد ب�وده و عده زيادی 
كش�ته و مجروح ش�دند، با اين حال 
چريک های فدائي�ان خلق توجهی به 
مسئله نكردند و به راه شان ادامه دادند
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  »روزهاي مبارزه و روزهاي پيروزي از منظر يک شاهد عيني«
در گفت وشنود با محمدحسن رجبي)دواني(

 گروه هاي مسلح 
با بدنه انقالبيون بيگانه بودند

روز در هفته مالقاتي داشتيم و هر بار 10 دقيقه 
اجازه مالقات مي دادند. روزها كه هر كسي برنامه 
خودش را داشت، اما شب ها من و برادرم و يكي از 

دوستان قديمي ايشان با هم بوديم. 
در آن دوران پ�در چند ب�ار به مالقات 

شما آمدند؟ 
در تمام پنج  ماهي كه من در زندان بودم و حدود 
دو سالي كه برادرم در زندان بودند ايشان گاهي 
دو بار، ولي حداقل يك ب��ار در هفته مي آمدند، 
حال آنكه من نديدم كه يك روحاني به مالقات 
فرزندان��ش بيايد. چ��ون نگهبان ها اس��ائه  ادب 
مي كردند، روحانيون نمي آمدند و مادر ، خواهر 
و برادره��اي زندان��ي را مي فرس��تادند، اما پدر 
من هفته اي دو بار همراه م��ادرم مي آمدند و نه 
فقط با م��ا كه با همه زنداني ها س��الم و  عليك و 
احوالپرس��ي مي كردند و به خانواده ها دلداري و 
قوت قلب مي دادند. ات��اق مالقات جايي بود كه 
آن را با يك راهرو از وس��ط نصف ك��رده بودند. 
يك طرف خانواده ها مي ايس��تادند و يك طرف 
ما بوديم و پاس��باني در آنجا قدم م��ي زد. پدرم 
چون با زندانبا ن ها برخورد خوبي داش��تند، آنها 
هم بعضي وقت ها مالحظ��ه مي كردند و بين ما 

نمي ايستادند. 
علت دستگيري برادرتان چه بود؟

علت دستگيري ايش��ان هم مثل من بود منتها 
ايشان آن زمان در دانش��گاه بودند. البته بعد از 
اينكه دو س��ال محكوميت برادرم در زندان قصر 
تمام شد، يك س��ال  و  نيم ايش��ان را اضافه نگه 
داش��تند و به زندان اوين بردند، چون ساواك و 
رژيم بيم داش��تند كه امثال ايشان به گروه هاي 
مسلح بپيوندند، تصميم داش��تند آنها را  بيشتر 
در زندان نگه دارند. هنگامي كه ايشان در زندان 
اوين بودند، با آنكه هنوز س��اخت و س��از نشده 
بود و پدر و مادرم مي دانستند كه اجازه مالقات 
نمي دهند، مرتباً از سر جاده تا زندان اوين در گل 

و الي مي رفتند كه ايشان را ببينند. 
نگاه پدر به دس�تگيري و زنداني  شدن 

شما و برادرتان چه بود؟ 
ما ايش��ان را در جريان جزئيات قرار نمي داديم. 
بعد از دستگيري هم با حضورشان در مالقات ها 
و انجام اقداماتي كه فكر مي كردند براي آزادي ما 
الزم است، هر كاري كه از دستشان برآمد انجام 
دادند. با اين حال بع��د از آزادي و پس از انقالب 
حتي يك بار هم درباره اين موضوع كه من راضي 
نبودم يا اين همه براي مالقات با شما و رهايي تان 

سختي كشيدم با ما حرفي نزدند. 
بع�د از آزادي مبارزاتت�ان را ادام�ه 

داديد؟
بعد از آزادي ب��ه دليل اوجگي��ري فعاليت هاي 
مسلحانه گروه ها جو بس��يار سنگيني بر جامعه 
حاكم بود و رژيم س��ختگيري هاي خود را چند 
برابر كرد. همانطور كه اش��اره كردم حتي بعد از 
اتمام محكوميت زنداني هاي سياسي آنها را آزاد 
نكرد و دس��تگيري هاي گسترده اي را هم شروع 
كرد. من چون به هر حال س��ابقه زندان سياسي 
داشتم و نگران بودم كه اگر مجدداً دستگير شوم، 
ديگر راه نجاتي برايم نخواهد بود، آشكارا فعاليت 
نمي كردم، لذا وارد دانش��گاه شدم و به تحصيل 
ادامه دادم، اما با تحفظ كامل به مطالعات خودم 
ادامه مي دادم. در سال55 و56 كمي آزادي نسبي 
در كشور ايجاد شد و من هم به تبع دانشجويان 
ديگر وارد فعاليت ه��اي انقالبي با پيروي از خط 

امام شدم. 
از روزهاي پر التهاب سال57 و حضور 

در تظاهرات  خاطره اي داريد؟
اولي��ن راهپيماي��ي بزرگي ك��ه اتف��اق افتاد، 
راهپيمايي تاس��وعاي س��ال57 بود. آن روزها 
منزل ما در قيطريه بود و از آنجا حركت كرديم. 
در زير پل سيد خندان، شاخه  شميران تشكيل 
شده بود و شهيد مطهري و شهيد بهشتي  جلوي 
يك جمعي��ت500- 400 هزار نف��ري حركت 
مي كردن��د. پ��در ه��م در آن راهپيمايي بزرگ 
شركت كردند و در جمع روحانيون بودند. آن روز 
من رفتم و از باالي پل نگاه كردم. تا چش��م كار 
مي كرد از تمام خيابان هاي اطراف سيل جمعيت 
بود كه مي آمد تا همگي به سمت ميدان آزادي 
حركت كنند. آنج��ا بود كه فهمي��دم كار رژيم 
شاه تمام شده اس��ت. فقط خدا خدا مي كرديم 
كه حضرت امام انقالب را نيم��ه  تمام نگذارند و 
مذاكره اي چيزي پيش نيايد، ولي ديديم كه امام 
الحمدهلل كاماًل بر اوضاع مسلط و بر مواضع خود 

پا بر جا هستند. 
در روزهاي پرشور انقالب حال و هواي 
گروه هاي سياسي را چطور مي ديديد؟

در روز 19 بهمن سال57، سه، چهار روز قبل از 
پيروزي انقالب، حضرت امام در مدرس��ه علوي 
بودند. رفتم كه ايش��ان را ببين��م، ولي جمعيت 
از پيچ  ش��ميران تا خيابان ايران به شكل فشرده 
حضور داشتند. آنجا ديدم كه فدائيان خلق دارند 
مي آيند. 19 بهمن سالگرد واقعه سياهكل بود و 
اينها آمده بودند كه آن مراس��م را برگزار كنند و 
شعار مي دادند زنده باد سياهكل. آنجا ديدم كه 
ماشين هايي در حال عبور هستند و به مردم خبر 
مي دهند كه در نيروي هوايي از شب تا صبح زد و 
خورد بوده و عده زيادي كشته و مجروح شده اند 
و درگيري مسلحانه آغاز شده است. با اين حال 
چريك هاي فدايي خل��ق به اين خب��ر اهميت 
ندادند، اما مردم عادي به س��مت نيروي  هوايي 
حركت كردند. در واقع اين س��ازمان متش��كل 
مس��لح هنوز در حال و هواي قبل از انقالب بود 
و توجه نداشت كه از شب تا صبح چه اتفاقي در 
تهران افتاده اس��ت. براي آنها اهداف خودشان 
مهم تر از حوادثي بود كه اتفاق مي افتاد و به طور 

كل نسبت به انقالب بيگانه بودند. 
زندانيان مسلمان پس از پيروزي انقالب 
چقدر به آرمان هايشان دست يافتند؟ 
رژيم از ريشه و بن وابسته به امپرياليسم امريكا 
و اس��رائيل بود. كس��اني كه دي��ده بودند رژيم 
چگونه توانس��ته بود بر مبارزات فائق آيد و آنها 
را در نطفه خفه كند، خوب مي دانس��ت كه اين 
انقالب چه عظمت و قدر و قيمت��ي دارد، لذا ما 
كه فارغ از الگوهاي رايج بوديم و مي دانستيم كه 
اين الگوها هيچ گاه در ايران پياده نخواهند شد و 
با حمايت هايي كه امريكا از رژيم شاه مي كند و 
رژيم بر تمام ابزارها مسلط است، آگاه بوديم كه 
از طريق مبارزات چريكي به هيچ وجه نمي شود 
با رژيم شاه در افتاد. مي فهميديم كه اين انقالب 
چه نعمت اله��ي عظمايي را نصي��ب ملت ايران 
كرده اس��ت؛ نعمتی كه غير از رهبری امام)ره( 
و حمايت مردم محال بود در كشور رخ دهد لذا 
همه مشكالت را با جان و دل پذيرفتيم. بسياري 
از كس��اني كه بعدها از مس��ئوالن انقالب شدند 
همين زنداني هايي بودند كه به اميد چنان روزي 
همه سختي ها را تحمل كرده بودند، اما يك عده 
كه همچن��ان در چارچوب هاي دگ��م و مواضع 
ذهني خودش��ان گرفتار بودند، ن��ه تنها انقالب 
را تأيي��د نكردند، بلكه تصور كردن��د كه انقالب 
اسالمي، انقالب مردم ايران را به انحراف كشاند 
و در واقع خواست امپرياليسم بود. هم چپ ها و 
هم عده اي از مذهبي ها متأس��فانه اين تصور را 
داش��تند، اما به دليل اينكه انقالب فراگير بود و 
امام ه��م كاريزماي فوق العاده زيادي داش��تند، 
نمي توانستند آش��كارا با امام مخالفت كنند لذا 
اطرافيان ام��ام را آماج حمله ق��رار مي دادند و با 
آش��وب آفريني در كردس��تان ، تركمنس��تان و 
جاهاي ديگر س��عي  كردند اين انق��الب نوپا را 
قبل از اينكه بتواند ريش��ه بدواند در نطفه خفه 
كنند، بنابراين آنها نه تنها قلباً و عماًل انقالب را 
تأييد نمي كردند، بلكه آن را س��اخته و پرداخته 
امپرياليسم مي دانستند و س��عي مي كردند كه 

نظام را واژگون كنند. 
بعد از 40  سال معتقديد تمام آرمان هايي 

كه به دنبالش بوديد، محقق شده اند؟
بايد بين حقيقت انق��الب و واقعيت انقالب وجه 
تمايزي قائل ش��ويم. حقيقت انقالب چيزي بود 
كه در كالم امام، شهدا و رزمندگان متجلي شد و 
هنوز هم متجلي است. طبعاً واقعيت انقالب جاي 
بح��ث دارد، همچنان ك��ه در حكومت حضرت 
علي)ع( هم اتفاق افتاد. مگر در حكومت ايشان 
حتي مسئوالني كه خود ايشان گذاشتند، همه 
مورد تأييد حضرت بودند؟ يا حضرت موفق شدند 
كه جامعه الگوي خود را بنيان گذارند؟ مفهومش 
اين نيست كه چون نش��د پس ما اشتباه كرديم. 
خير، بايد بكوشيم تا به آن آرمان مطلوب برسيم. 
اما صريحاً عرض مي كنم اگر غير از شيوه اي كه 
حضرت امام در پيش گرفتن��د و غير از رهبري 
روحانيت و به خصوص ش��خص حضرت امام كه 
افكارش��ان برخاسته از مكتب اس��الم بود گروه 
ديگری در رأس انقالب قرار می گرفت و مردم در 
سيره و رفتار امام كوچك ترين شك و شبهه اي 
نسبت به وفاداري به اس��الم و كشور و استقالل 
مملكت مي ديدند، به هيچ وجه من الوجوه انقالب 
به ثمر نمي رسيد و رژيم پهلوي ساقط نمي شد. 
اين را به ضرس قاطع عرض مي كنم كه هيچ يك 
از مخالفان و معاندان رژيم چه در سطح گروه هاي 
مسلح و چه در سطح رهبران سياسي معتقد به 
شيوه هاي پارلمانتاريستي نبودند و به هيچ وجه 
در س��طح و حدي نبودند كه بتوانند حتي يك 

تظاهرات كوچك عليه رژيم راه بيندازند. 
انقالب موفقيت هاي خ��ودش را دارد، ولي مثل 
بس��ياري از انقالب ها به برخ��ي از اهداف خود 
نرس��يديم و بايد تالش كنيم كه برسيم. توجه 
داشته باشيم كه انقالب اسالمي در كمتر از يك 
س��ال به ثمر رس��يد و زمان كافي براي پرورش 
كادرهاي الزم در پروس��ه انقالب وجود نداشت 
و لذا خيلي ها از باب مصلحت انديشي به انقالب 
پيوستند و متأس��فانه برخي در مصدر كارهاي 
مهم هم ق��رار گرفتند، از جمل��ه اعضاي دولت  
موق��ت، ول��ي فرصت طلبي ها را باي��د از پيكره 
اصلي انقالب و مردم وفادار به انقالب جدا كرد. 
آن روزها فرصت كادرس��ازي بس��يار كوتاه بود 
و مهم تر از آن نقش بس��يار پررنگ ابرمردهای 
انقالب بود كه در زماني ك��ه هنوز نيروي كافي 
براي اداره انقالب تربيت  نكرده بودند تا جبران 
كمبودها و خألها را كند، در صبح دم انقالب به 

شهادت رسيدند. 
 بنابراين همه اين حوادث دس��ت به دس��ت هم 
دادند كه اين انق��الب را به زان��و درآورند، اما به 
دليل اعتماد م��ردم به اين نظام و قداس��تي كه 
نظ��ام و رهبري نزد م��ردم دارن��د، انقالب دوام 
آورد، اما وظيفه ما و ش��ما و همه مسئوالن اين 
اس��ت كه با مردم با اخ��الص و صداقت صحبت 
كنيم، همانگونه ك��ه امام چني��ن بودند. مردم 
چيزي نمي خواهند جز اينكه مسئوالن با آنها با 
صداقت صحبت كنند، چون آنها با صداقت زن، 
فرزند، همسر و جانش��ان را در راه انقالب دادند. 
صداقت امام بود كه موجب شد مردم همانگونه 
كه در ورودش��ان از ايشان اس��تقبال كردند، با 
شكوهي فراتر از آن پيكر ايشان را تشييع كنند، 
در حالي كه امام به آرمان مورد نظر خود دست 
پيدا نكرده بودند، اما مردم در كالم و رفتار ايشان 
صداقت ديدن��د. بايد با مردم صادق ب��ود تا آنها 
پاسخ مناسب دهند. اگر صداقت نباشد و تبعيض 
وجود داشته باشد، اعتماد عمومي سلب مي شود 
و اين بدترين اتفاقي است كه ممكن است براي 

انقالب پيش بيايد. 

  سمانه صادقي
نزديك�ي ب�ه چهلمي�ن س�الروز پي�روزي انقالب 
شكوهمند اسالمي فرصت مناس�بي براي شنيدن 
خاطرات كساني اس�ت كه با سختكوشي و مقاومت 
خويش، اي�ن حماس�ه دوران را رقم زدن�د. جناب 
محمدحسن رجبي دواني از زندانيان كميته مشترك 
ضدخرابكاري در آغاز دهه 1350 در گفت وشنودي كه 
پيش رو داريد، به بيان خاطرات خويش پرداخته است. 

  
زمينه هاي ورود حضرتعال�ي به فعاليت هاي 

سياسي چگونه شكل گرفت؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. من محمدحسن رجبي  دواني 
در سال1335 در خانواده اي مذهبي و روحاني در شهر 
مقدس قم به دنيا آمدم. دوران كودكي ام با آغاز نهضت 
امام خميني) ره( مقارن شد. اولين بازتاب اين نهضت در 
حوزه ها و در ميان روحانيون و بعد در شهر قم بود و لذا 
در دوران كودكي شاهد آن حوادث بودم و در حد و فهم 
و دريافت خودم در جريان وقايع قرار گرفتم. به عنوان 
مثال روزهاي پاياني كالس اول را مي گذراندم كه واقعه 
15 خرداد در قم رخ داد و من شاهد و ناظر تيراندازي ها 
و جو وحشتي كه بر قم حاكم شده بود، بودم. البته دو روز 
قبل از آن هم كه روز عاشورا بود، به اتفاق مادرم به صحن 
مطهر حضرت معصومه)س( رفته و به صحبت هاي امام 
گوش داده بودم. بعد از آن هم كه اين مس��ائل منجر به 
دستگيري و تبعيد حضرت امام شد و در شهر كوچك قم 
بازتاب فراواني داشت و در منزل، شهر و مدرسه صحبت 
از قيام حضرت امام بود. از طرفي چون پدرم مرجع دقيق 
تاريخ بودند و كتابخانه مفصلي هم داشتند، ما كتاب هاي 
مورد نيازمان را از كتابخانه ايشان انتخاب مي كرديم و 
مي خوانديم و با آن پيشينه ذهني، در جريان تحوالت 
سياسي آن دوران و دوران گذش��ته قرار مي گرفتيم و 
به اين ترتيب با مسائل سياسي آشنا شديم، لذا دوران 

كودكي من در چنين فضايي شكل گرفت. 
گويا مرح�وم پدرتان )حجت االس�الم علي 
دواني( هم دوره اي توسط رژيم شاه دستگير 

شده بودند. علت دستگيري ايشان چه بود؟
پدرم نويس��نده و روحاني بودند و اولي��ن كتاب تاريخ 
نهضت روحانيون ايران به نام» نهضت دوماهه روحانيون 
ايران« را در سال41 نوشتند. روز دوم فروردين سال42 
كه مصادف ب��ا رحلت حضرت ص��ادق)ع( بود مأموران 
رژيم به مدرس��ه فيضيه حمله كردند و به دس��تگيري 
طالب و وعاظ پرداختند و چون پ��درم كتاب» نهضت 
دو ماهه روحانيون« را نوش��ته بودند و مي دانستند كه 
تحت تعقيب هستند و ساواك مترصد دستگيري ايشان 
است، همان صبح اول وقت از منزل بيرون رفتند كه اگر 
قرار است دستگير ش��وند مأموران به منزل نريزند كه 
موجب وحشت خانواده گردند،بنابراين مأموران ساواك 
ايشان را در نزديكي منزل دس��تگير كردند و بعد ما در 
جريان قرار گرفتيم. اين دس��تگيري چون يك وجهه 
عمومي داشت، ما در آن واقعه تنها نبوديم. اين جريانات 
ادامه داشت تا آنكه در سال50 همراه خانواده به تهران 

مهاجرت كرديم. 
علت هجرت خانواده  به تهران چه بود؟

دو برادر بزرگ ت��ر من به تدري��ج كه ديپل��م گرفتند، 
وارد دانش��گاه  ش��دند و به تهران آمدند. بع��د هم من 
فارغ التحصيل شدم و به تهران آمدم به همين دليل پدر 
ما براي اينكه در كنارمان باشد و نظارت كند، به تهران 
مهاجرت كردند. عالوه بر اين پدرم احساس مي كردند 
تهران نسبت به قم محيط بازتري دارد و روابط فرهنگي 
گس��ترده اي را براي ايش��ان فراهم مي كند، به ويژه كه 
دوس��تان نزديكش��ان هم در تهران اقامت داشتند، از 
جمله مرحوم ش��هيد مطهري، شهيد بهشتي و مرحوم 

آقاي فلسفي. 
پس فعاليت هاي سياسي شما در تهران شكل 

مي گيرد؟ 
بله، سال 50 من حدود 15 سال داشتم و كالس يازدهم 
دبيرستان بودم كه به تهران آمديم. آن سال هم مصادف 
با چند حادثه ب��ود. اول اينكه از چند م��اه قبل فعاليت 
سازمان هاي مسلحي چون فدائيان خلق  شروع شده بود 
و چند ترور هم انجام داده بودند. دو،سه ماه بعد از ورود 
ما به تهران هم اعضاي اصلي س��ازمان مجاهدين خلق 
دستگير ش��دند كه در محافل مذهبي دانش آموزي و 

دانشجويي بازتاب گسترده اي داشت. 
چطور؟

اين اولين سازمان مسلحي بود كه ما با آن مواجه بوديم 
و در دبيرستان ما بعضي ها آن افراد را مي شناختند يا با 
خانواده هايشان مرتبط بودند. بازتاب اين دستگيري ها 
خيلي گس��ترده بود، به ويژه در زمستان آن سال. چون 
هم اعضاي مؤثر س��ازمان  مجاهدي��ن محاكمه و اعدام 
شدند و هم محاكمه مش��هور مهدي رضايي برگزار شد 
كه به دليل اينكه جوان و تقريباً همس��ن  و  سال ما بود، 
محاكمه اش در بين دانش آموزان بازتاب وسيعي داشت. 
همچنين آن سال مقارن با برگزاري جشن هاي2500 
ساله شاهنش��اهي بود كه رژيم از سال ها قبل تبليغات 
فراواني درباره آن كرده و از سراس��ر جهان مهمان هاي 
 ويژه اي را دعوت كرده بود و شيراز و تهران به شهرهاي 
نظام��ي- امنيتي تبديل ش��ده و تحت نظارت ش��ديد 

بودند. 
در آن س��ال ها برخوردهاي مرزي بين اي��ران و عراق 
ش��دت گرفته بود و دولت عراق براي تحت فش��ار قرار 
دادن دولت ايران، ايرانياني را كه اجدادشان سال هاي 
سال در عراق س��اكن بودند را در س��رماي زمستان در 
چند نوبت اخراج كرد بدون اينكه اجازه دهد وسيله يا 
توشه اي با خود بردارند. اين حركت با اعتراض امام در 
عراق مواجه شد و ايشان تهديد كرد اگر به اين كار ادامه 
دهيد عراق را ترك مي كنم. يك��ي دو نفر از نمايندگان 
مجلس  س��نا بدون توجه به اين موض��ع حضرت امام و 
با توجه به موضعگي��ري دولت عراق به ام��ام هتاكي و 
جس��ارت كردند كه در محافل سياس��ي بازتاب بسيار 
منفي اي داشت و مرحوم آقاي فلسفي، واعظ شهير چند 
روز بعد در سخنراني مش��هوري كه در مسجد عزيزاهلل 
ايراد كرد و به طور زنده از راديو پخش مي ش��د، آشكارا 
اسم امام را برد و بعد هم به شدت اعتراض كرد و خواهان 
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