
  محمدرضا کائینی
در  پی�ش  40 س�ال 
روزهاي�ي اينچنی�ن، 
نه�ادي مردمي متولد 
گش�ت ک�ه »کمیت�ه 
انقاب اس�امي« نام 
گرف�ت. اين نه�اد در 
آغازين سالیان انقاب 
و در فق�دان نهادهاي 
امنیتي کشور، نقشي 
مهم در حفظ نظام نوپديد اسامي و مبارزه با ضد 
انقاب داشت که سوگمندانه بايد اذعان کرد تبیین 
نقش اساس�ي آن، چندان از س�وي تاريخ پژوهان 
انقاب اسامي جدي قلمداد نشده است. در مقالي 
که پیش روي شماست، کارکرد حساس کمیته هاي 
انقاب اسامي در آن مقطع خطیر، توسط عزت اهلل 
مطهري)شاهي( از مبارزان پرآوازه انقاب-که خود 
در اين نهاد مشغول خدمت بوده- مورد بازخواني 
قرار گرفته است. امید مي بريم مطالعه اين نوشتار 
موجز، بتواند در آشنايي بیشتر نسل جوان با يكي از 
سرفصل هاي شاخص تاريخ نظام اسامي، مؤثر افتد. 

   
  نهادي براي برقراري نظم 

بي ترديد تشكيل كميته هاي انقالب اسالمي به فاصله 
يك روز پس از پيروزي انقالب، از مؤثر ترين تدابيري بود 
كه براي حفظ دستاوردهاي نهضت اسالمي انديشيده 
شد. امام خميني و ش��هيد آيت اهلل مطهري در رأس 
چهره هايي بودند كه در پيدايش اين نهاد و نضج گيري 
آن نقشي مهم ايفا كردند. عزت اهلل مطهري- كه خود 
در زمره اولين اعضاي اين نهاد نوتأسيس است- در اين 

باره مي گويد:
»از آن جا كه تعداد اعضاي بازداشت شده رژيم سابق 
زياد شده بود و تمام تشكيالت ارتش و كالنتري ها همه 
از بين رفته بود، مي بايست مكاني را ترتيب مي دادند 
تا آنها را نگهداري كنند؛ لذا از طرف امام حكمي مبني 
بر تشكيل كميته انقالب صادر ش��د. آقايان مطهري 
و مهدوي كني مس��ئول اين كار ش��دند. وظيفه اين 
كميته برقراري نظم در شهر و جلوگيري از سرقت ها و 
دزدي ها بود. من از همان ابتداي تشكيل كميته انقالب 
حضور داشتم. مسئوليت من بازپرسي از مجرمين بود. 
در واقع، س��ربازجو بودم. به غير از م��ن آقايان صادق  
اس��المي و بهزاد نبوي نيز در رواب��ط عمومي كميته 
فعاليت مي كرديم. آقاي مهدوي كني نيز سرپرس��ت 
كميته بود. ابت��دا آقاي مطهري مس��ئوليت اين كار 

را داش��ت، ولي آن را به آقاي مهدوي كني س��پردند. 
مدتي بعد نيز آقاي ناطق نوري عهده دار اين س��مت 
بود. سپس آقاي باقري كني، برادر آقاي مهدوي كني 
مدتي اين مس��ئوليت را بر عهده گرفتند. بعدها افراد 
به ص��ورت داوطلبان��ه وارد كميته ش��دند، چون آن 
ايام گزينش صورت نمي گرفت، لذا هر كس آش��ناي 
خودش را به كميته مي آورد. م��كان كميته  مركزي 
در مجلس، واقع در ميدان بهارس��تان بود. در آن ايام 
تهران به 14 منطقه تقسيم مي ش��د و در هر منطقه 
يك كميته داشت كه مكان آن در يكي از مساجد آن 
محله بود. مسئول كميته منطقه12 آقاي ايرواني بود. 
در منطقه14 مسئول كميته آقاي اراكي، در منطقه11 
آقاي موحدي كرماني، در منطقه7 آق��اي بكايي، در 
منطقه8 ني��ز آقاي عرفاني، در منطقه يك ش��ميران 
نيز آقاي ملكي مسئوليت كميته را بر عهده داشتند. 
اين كميته ها، كميته هاي فرعي نيز براي خودش��ان 
درس��ت كرده بودند. ما خيلي مس��لط بر برنامه هاي 
كميته هاي مناطق نبوديم، فق��ط به آنها گفته بوديم 
كه اگر كار خالف ش��رعي صورت گرف��ت، جلوي آن 
را بگيرند. كميته مرك��زي به همين منظور امكانات و 
تجهيزات مادي نيز در اختيار آنها قرار داده و براي اين 
كار حقوقي براي آنها در نظر گرفته بود. البته كميته  
مركزي راغب نبود كه س��الح در اختيار اين كميته ها 
قرار دهد، علتش هم اين بود كه افراد آشنايي الزم را با 

سالح ها نداشتند.« 
  تمام فعالیت کمیته ها کنترل نمي شد!

حجم و گس��تره فعاليت هاي كميته انقالب اسالمي 
در سراسر كشور موجب ش��ده بود كه در آغاز، امكان 
كنترل تمامي اجزاي اين نهاد توسط مركزيت آن وجود 
نداشته باشد، از اين رو دغدغه تصحيح برخي رفتارهاي 
كميته ها از آغاز در دستور كار مديريت اين نهاد وجود 

داشت. عزت اهلل مطهري در اين باره مي گويد: 
»با اينكه ش��ورا در كميته مركزي هفت��ه اي يك بار 
تشكيل مي شد، ولي باز تمام فعاليت كميته ها كنترل 
نمي ش��د، لذا مش��اهده ش��د كه در بعضي از مناطق 
همچنان خالفكاري هايي ص��ورت مي گيرد. از آن جا 
كه هم حكم دس��تگيري و هم حكم بازرسي از منازل 
را داش��تيم، زماني كه بعض��ي از افراد براي بازرس��ي 
مي رفتند، اشيا و وس��ايل باارزش را برمي داشتند. در 
صورتي كه ما فقط به آنها مي گفتيم، مدارك و اسناد 
سياسي، كتاب، اسلحه و مواد منفجره و حداقل مواد 
مخدر را ك��ه در منزل آنها بود خ��ارج كنيد، ولي آنها 
طال، جواهرات و لوازم خانه را نيز بر مي داش��تند و به 
هيچ وجه آن را جزو صورت جلسات نمي آوردند. متهم 

مي آمد و مي گفت: وسايل منزل مرا هم برده اند. به هر 
حال يكسري اشتباهات اينچنيني هم وجود داشت. 
در آن اي��ام اعضاي انجمن حجتيه چ��ه در اصفهان و 
چه در جاهاي ديگر، تمام مدارك و اس��ناد مربوط به 
خالفكاري ه��اي خود را از بين مي بردن��د. ما حتي به 
تعدادي از اعضاي حجتيه گفتيم: ليست و اسامي افراد 
ساواكي را به ما بدهيد تا آنها را دستگير كنيم، ولي آنها 
كوچك ترين همكاري ای در اي��ن رابطه با ما نكردند. 
البته ما تعدادي از افراد س��اواك را ب��ا معرفي مردم، 
به خصوص از طريق همسايه ها دس��تگير و بر اساس 
اعترافاتشان براي آنها پرونده درست كرديم، بنابراين 
زماني ك��ه مداركي از آنه��ا پيدا مي كردي��م، متوجه 

مي شديم  در چه جاهايي مشغول به كار بوده اند.« 
  رياس�ت کمیته، فقیهي با احتیاطات شرعي 

و اخاقي
بي ترديد يكي از داليل س��المت فعاليت كميته هاي 
انقالب در آغازين دوره از آن، نوع مديريت رياست آن 
يعني مرحوم حضرت آيت اهلل حاج ش��يخ محمدرضا 
مهدوي كني بود. ن��وع رفتارهاي اين مدير متش��رع 
و محتاط، اينگون��ه در خاطرات عزت ش��اهي بازتاب 

يافته است:
»در ايام��ي ك��ه در كميته ب��ودم با بعض��ي از آقايان 
اختالفاتي داش��تيم، ازجمل��ه گاهي اوق��ات با آقاي 
مهدوي كني در بعضي از مس��ائل مش��كل داشتيم. 
ايشان مي گفت: اگر حكومت اسالمي شكست بخورد 
و از بين برود، بهتر از اين است كه ما بخواهيم با زور و 
سرنيزه حكومت را نگه داريم و شكست بخوريم، بهتر 
از اين است كه شيوه و روش حكومتمان ديكتاتوري 
و استبدادي باش��د. از آن جا كه بعد از پيروزي انقالب 
اختالفاتي بين س��ران حكومت با سازمان مجاهدين 
پيش آمد، لذا سازمان به دشمني با انقالب پرداخت. 
آقاي مهدوي كني با دستگيري اعضاي سازمان مخالف 
بود. ايشان معتقد بود كه شما باعث شديد كه اعضاي 
سازمان كارشان به اينجا كشيده شود، آنقدر به اينها 
فش��ار آورديد اينها در نهايت مجبور شدند دست به 
اس��لحه ببرند؛ در صورتي كه اينطور نبود. با توجه به 
شناختي كه از س��ران مجاهدين داشتم، هم به آقاي 
مهدوي و هم به آقايان بهشتي و اردبيلي گفتم: هدف 
آنها از بين بردن و حذف شماست، اينها شما را قبول 
ندارند و يك روزي هم با ش��ما درگير خواهند ش��د، 
نمي گويم ك��ه اينها را اع��دام كنيد، ولي ب��ا توجه به 
شناختي كه از آنها دارم بهتر اس��ت كه افرادي نظير 
مسعود رجوي را دستگير كنيد، اگر آنها را پشت تريبون 
تلويزيون بياوريد و با آنها مصاحبه كنيد و آنها صحبت 

حج�م و گس�تره فعالیت ه�اي کمیته 
انق�اب اس�امي در سراس�ر کش�ور 
موجب ش�ده بود که در آغ�از، امكان 
کنترل تمامي اجزاي اين نهاد توس�ط 
مرکزي�ت آن وجود نداش�ته باش�د، 
از اي�ن رو دغدغ�ه تصحی�ح برخ�ي 
رفتارهاي کمیته ها از آغاز در دس�تور 
کار مديريت اي�ن نهاد وجود داش�ت
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»کمیته انقاب اسامي و چالش هاي دوران تأسیس آن« درآيینه خاطرات عزت اهلل مطهري)شاهي(

 اعضای سازمان مجاهدین 
در پی کارت عضویت در کمیته بودند
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  شاهد توحیدي
بي تردي����د تش����كيل 
كميته هاي انقالب اسالمي 
در 23 بهمن ماه 1357، از 
فصول در خور خوانش در 
تاريخچه نظام اس��المي به 
شمار مي رود. اين خوانش 
هنگام��ي اهميت مضاعف 
مي يابد كه نقش اين نهاد در 
ساماندهي شرايط پرالتهاب 
پس از پيروزي انقالب اسالمي مورد توجه قرار گيرد. 
با اين همه بايد اذعان كرد اثري كه هم اينك در معرفي 
آن س��خن مي رود، در زمره معدود آثار منتشر شده 
در اين موضوع اس��ت كه مورد مراجعه محققان قرار 
دارد. »تاريخ ش��فاهي كميته هاي انقالب اسالمي« 
اثري روايتي اس��ت كه توسط س��يدعلي هاشمي و 
مهدي رنجبر آذربايجان تدوين يافته و از سوي مركز 
اسناد انقالب اسالمي منتشر شده است. اين مجموعه 
مجموعه اي از روايت هاي ضبط شده در اين مركز، با 
بانيان اين نهاد درباره زمينه هاي تأسيس آن است كه 
به ترتيب موضوعي تدوين شده است. در بخش هايي 

از ديباچه اين كتاب مي خوانيم:
»در جريان پيروزي انقالب اسالمي، به ويژه در نيمه 
دوم س��ال1357 كه با رهبري هوشمندانه حضرت 
امام خميني دامنه اعتصاب��ات از بازار به كارخانه ها و 
صنعت نفت هم كشيده شد، ارتباط و هماهنگي هاي 
خودجوش��ي بين نيروهاي مذهبي قابل مش��اهده 
بود. اين ارتباط و هماهنگي بين مبارزان مس��لمان و 
روحانيان انقالبي در اين مقطع به پيدايش تشكل هايي 
براي برپايي و هدايت تظاهرات ه��ا انجاميد. هريك 
از اين تشكل ها در مس��جد محل ساماندهي مي شد 
و مبارزات منطقه خود را به انجام مي رس��اندند. اين 
تش��كل هاي خودجوش عالوه بر برپاي��ي تظاهرات، 
فعاليت هاي ديگري نيز داش��تند؛ ازجمله كمك به 
خانواده ش��هدا، تهيه و تدارك لوازم پزش��كي براي 
مواقع درگيري با نيروهاي رژيم، حفظ نظم و امنيت 
در روزهايي كه عماًل نيروهاي رژيم ش��اه كنترلي بر 
شهرها نداشتند، تهيه و توزيع مايحتاج ضروري مردم 

مانند نفت در زمس��تان1357. در سال هاي پيش از 
انقالب، روحانيون مبارز و انقالبي در جلسات منظم 
هفتگي دور هم جمع مي شدند. در سال هاي 1356 
و 1357 كه مبارزات مردمي به اوج خود مي رس��يد، 
جامعه روحانيت مبارز با حضور شخصيت هايي نظير 
آيت اهلل شهيد بهشتي، آيت اهلل مهدوي كني، شهيد 
حجت االسالم محالتي و ديگران اعالم موجوديت كرد. 
علما و روحانياني كه در اين تشكل حضور مي يافتند، 
هر كدام، در محل اقامت خود هدايت نهضت اسالمي 
به رهبري امام خميني را بر عهده داشتند. مساجدي 
كه محل فعاليت اين طيف از روحانيون مبارز بودند 
اولين مراكز تش��كيل نهاد خودج��وش كميته هاي 
انقالب اسالمي به شمار مي آمدند و مسئوليت اين نهاد 
انقالبي بر عهده يكي از روحانيان مبارز به نام آيت اهلل 
مهدوي كني نهاده شد. انقالب اسالمي همچنان كه 
رژيم پهلوي را س��رنگون س��اخت، نهادهايي را الزم 
داش��ت تا در دوران گذار از انقالب، ب��ه اتكاي آنها به 
تثبيت نظام نوپا بپردازد. از اين رو، كميته هاي انقالب 
اسالمي نقش مهم و مؤثري در دوره گذار ايفا كردند. 
در آن ايام كميته ه��ا در زمينه ه��اي مختلف مانند 
اختالفات خانوادگي، اختالفات ملكي و ضدانقالب، 

محل مراجعه مردم بودند.«
در بخش ديگري از مقدمه اين اثر درباره چند و چون 

تدوين آن مي خوانيم:
»مركز اسناد انقالب اسالمي در راستاي تبيين نقش 
و جايگاه كميته ها در تاريخ انقالب اسالمي و چگونگي 
تشكيل و س��رانجام آن، طرح تاريخ شفاهي تشكيل 
كميته  انقالب اسالمي را در دستور كار پژوهشي خود 
قرار داد كه حاصل آن كتاب حاضر اس��ت. در پايان، 
ضمن تش��كر از مؤلفان اين كتاب آقايان س��يدعلي 
هاشمي و مهدي رنجبر آذربايجان، از معاون محترم 
پژوهشي آقاي دكتر اكبر اشرفي، مدير محترم بخش 
تدوين آقاي رحيم نيكبخت، كارشناسان گروه تدوين 
آقايان بهيار مقدم، جواد عرباني و همچنين از همكاران 

محترم معاونت انتشارات قدرداني مي شود.« 
به هر روي اثر تاريخي »تاريخ ش��فاهي كميته هاي 
انقالب اسالمي« در زمره آثار منحصربه فرد در موضوع 
خويش اس��ت كه با عنايت به ناياب شدن چاپ هاي 
پيشين آن، ضرورت بازنشر آن توسط ناشر احساس 

مي شود.

حاشیه اي بر انتشار اثر تاريخي»تاريخ 
شفاهي کمیته هاي انقاب اسامي«

 نهادي براي دوران گذار 
به امنيت

عزت اهلل مطهری)شاهی(

كنند، اعضاي ديگر س��ازمان كه بيرون هستند، 
حواسشان را جمع مي كنند. اينها براي زنده ماندن 
دست به هر كاري مي زنند، بعضي با اين ايده و نظر 
من موافق نبودند. ازجمله بهزاد نبوي كه مي گفت: 
قصاص قبل از جنايت نبايد كرد، آنها هنوز دست 
به اسلحه نبرده اند، ما نبايد آنها را دستگير كنيم. 
س��ازمان مجاهدين خلق در اين م��دت از ضعف 
تشكيالتي حكومت سوءاستفاده كرده و در همان 
اوايل انقالب، از پادگان ها و جاهاي مختلف، اسلحه 
و فش��نگ جمع كرد. طرز تفكر اين گ��روه مورد 
پسند جوانان بود، لذا بيشترين نيروهايي كه جذب 
سازمان ش��دند از بين دانشجويان و دانش آموزان 
بودند. در ادارات نيز وضع به همين صورت بود؛ به 
طور مثال اگر تجمع يا اجتماعي داشتند، جمعيت 
زيادي جمع مي شد در حالي كه اگر قرار بود يك 
روحاني س��خنراني كند، چني��ن جمعيتي جمع 
نمي شد. سازمان مجاهدين خلق با اعضاي شوراي 
انقالب نيز در ارتباط بود و از طرفي تشكيالت خود 
را س��اماندهي مي كرد. پاتوق اعضاي سازمان در 
خيابان ايران، منزل آقاي ابريشم چي بود. بيشتر 
شب ها آنجا جمع مي شدند و راجع به موضوعات 

مختلف به بحث مي نشستند.«
  چالش عضويت »مجاهدين خلق« 

در کمیته ها
بي ترديد فعاليت گس��ترده نهادي بسان كميته 
انقالب اس��المي، چيزي نب��ود كه از ن��گاه گروه 
تماميت خواهي چون مجاهدين خلق پنهان بماند. 
همين امر موجب گشت تا س��ران اين گروه، نفوذ 
در كميته ها را در دس��تور كار خويش قرار دهند. 

درخواست برخي اعضاي س��ازمان براي دريافت 
كارت عضويت در كميت��ه، در دوره اي به يكي از 
چالش هاي اين نهاد مبدل گش��ت. راوي در ادامه 

خاطره گويي خويش در اين باره مي گويد:
»مس��ئله ديگر در مورد صدور كارت براي كادر 
مركزي س��ازمان مجاهدين بود. ب��ه افرادي كه 
با كميته همكاري مي كردند، كارت شناس��ايي 
مي داديم. اي��ن كارت ها س��ه نوع ب��ود؛ كارت 
انتظامات مخصوص پاس��دارها و مس��ئوالن و 
كس��اني كه كارشان با اس��لحه بود. كارت ديگر 
اداري مخص��وص كارمندان داخل ب��ود. كارت 
سوم هم مخصوص بازرسي بود كه به سرپرست 
كميته هاي مناطق و افراد س��فارش ش��ده داده 
مي شد. در اين زمان آقاي بني صدر و آقاي مهدوي 
نامه نوش��ته بودند كه به كادر مركزي س��ازمان 
مجاهدين و محافظانش��ان كارت حمل س��الح 
بدهيد، ولي ما مخالفت و س��رانجام با اصرار زياد 
با آن موافقت كرديم. گفتيم طبق ضوابطي كه به 
همه كارت مي دهيم، به اين افراد هم مي دهيم، 
به شرط آن كه آدرس منزل و مشخصات خود را 
بدهند. در ضمن، ضامن هم بايد داش��ته باشند. 
اين ضامن يا بايد كارمند باش��د يا بايد كاسب و 
جواز كسب داشته باشد و بعد تعدادشان را نيز به 
ما بگويند تا ما بتوانيم براي آنها كارت صادر كنيم. 
اينها را چند ماهي معطل كرديم و به هيچ كدام 
هم كارت نداديم، تا كم كم قضيه منتفي شد. تا 
سال 1360 بارها تعدادي از آنها ازجمله موسي 
خياباني و مسعود رجوي به كميته آمدند و با آقاي 
باقري كني صحبت مي كردند و از او مي خواستند 
كه به آنها كارت حمل س��الح داده شود. آنها در 
اوايل انقالب هم به لحاظ مادي و هم نظامي، بار 
خود را بس��ته بودند. از لحاظ نظامي، سالح هاي 
زيادي از پادگان ها خارج كردند و از لحاظ مادي 
هم از خيلي جاها مثل شركت »بل هلي كوپتر« كه 
متعلق به امريكايي ها بود و يكسري شركت هاي 

ديگر و حتي از بنيادي به نام بنياد پهلوي كه در آن 
جنس هاي عتيقه و فرش هاي گران قيمتي وجود 
داشت نيز اجناسي را س��رقت كردند. تعدادي از 
اعضاي س��ازمان در حدود 50 قطعه فرش 12 
متري و حتي بزرگ تر از آن را دزديده و فروخته 
بودند. فروش اين فرش ها توس��ط فردي به نام 
ضابطي كه در بازار مغازه  فرش فروشي داشت و 
پسر او با اعضاي س��ازمان نيز همكاري مي كرد، 
صورت گرفته بود. اين قضيه به ما اطالع داده شد 
و به اتفاق دوستان، به آنجا رفتيم و همه  فرش ها را 
ضبط كرديم. البته سه چهار قطعه از آن فرش ها 
نبود، بعدها كه كارش��ناس فرش آن فرش ها را 
مشاهده كرد، آنها را بسيار باارزش دانست. البته 
مشخص نشد كه فرش هاي مفقود شده فروخته 

شده يا به خارج برده شدند.«
  کمیت�ه در برابر رفتاره�اي جنايت آمیز 

منافقین در دهه 60
تحليلگران رويدادهاي سياسي كشور در دو سال 
آغازين تشكيل نظام اسالمي، تقابل قطعي ميان 
سازمان موسوم به مجاهدين با كميته هاي انقالب 
اس��المي را پيش بيني مي كردند. شايد به همين 
دليل نيز بود كه سران س��ازمان در آغاز، در صدد 
نفوذ در كميته ها برآمده بودند. اين تقابل و تضاد، 
نهايتاً در سال 1360 روي داد و كميته ها ناگزير از 
برخورد با عوامل سازمان شدند. عزت اهلل مطهري 

در اين باره مي گويد:
»درسال 1360 ش از طرف س��ازمان مجاهدين 
خلق اعالميه اي صادر ش��د. آنه��ا در اين اعالميه 
مواضع خ��ود را بيان داش��تند و 30 خرداد همان 
سال نيز راهپيمايي عظيمي در خيابان انقالب برپا 
كردند؛ جمعيت نسبتاً زيادي آمده بود. البته رئيس 
دادس��تاني وقت آقاي الجوردي، اين راهپيمايي 
را غيرقانون��ي اعالم كرده بود و ما ه��م تعدادي از 
اعضاي كميته و ني��روي انتظامي را بين جمعيت 
فرستاديم. سازمان مجاهدين در ميان جمعيت، 
كارهاي جنايت آميزي مي كردند؛ براي نمونه، با تيغ 
موكت بري تعدادي از افراد را زخمي كردند و مواد 
اسيدي به صورت مردم پاشيدند. اين امر باعث شد 
كه تعدادي از اين افراد را دستگير كنيم. همچنين 
اعضاي س��ازمان تعدادي از بچه هاي حزب اللهي 
را در خيابان ها كتك زده بودند. بچه هاي پاس��دار 
نيز آنها را دس��تگير كردند و به كميت��ه آوردند. 
زماني كه تعداد دستگيرش��دگان در كميته زياد 
شد، با ابريش��م چي تماس گرفتيم و به او گفتيم 
بياييد و اينها را ببري��د. آنها به هيچ وجه با كميته 
همكاري نمي كردند، حتي وقتي از آنها اسمشان را 
مي پرسيديم، جواب درستي نمي دادند. مي گفتيم: 
اسمت چيست؟ مي گفت: مجاهد، مي گفتيم: فرزند 
چه كسي هس��تي؟ مي گفت: ما مجاهديم، فرزند 
خلقيم. مي گفتيم: اعالميه ه��ا را از كجا آورديد؟ 
جواب نمي دادن��د و توهين مي كردن��د، بنابراين 
مجبور مي شديم كه عده اي از آنها را به زندان اوين 
بفرستيم. اعضاي سازمان شايعاتي به راه انداخته 
بودند از جمله اينكه در كميته، فردي به نام عزت اهلل 
شاهي است كه آدم شكنجه گري است و در واقع 
يك ذهنيت بدي نسبت به من به وجود آورده بودند 
و مي خواستند با اين كار، جو را متشنج كنند. در 
خارج از كميته، عليه من و دوستانم كارشكني هايي 
ص��ورت مي گرف��ت و مطالبي گفته مي ش��د، در 

صورتي كه به هيچ وجه چنين چيزي نبود.« 
  بازجويي با شیوه اي نرم!

از ديگر فصول خاطرات تاريخي عزت اهلل مطهري 
بيان شيوه هاي اخذ اعتراف از دستگيرشدگان است. 
راوي از آن روي كه خود از زندانيان پرسابقه كميته 
مش��ترك بوده، بر بسياري از ش��يوه هاي كالمي 
بازجويي احاطه داش��ته و نيازي ب��ه به كارگيري 
شيوه هاي خشن در اين باره نمي ديده است. او در 

اين باره مي گويد:
»در موارد خاصي چون برخورد با س��ارق مسلح يا 
متهم مربوط به زنا و لواط، شكنجه در كميته اعمال 
مي شد، اما هيچ گاه متهم سياسي را شالق نمي زديم. 
چون سابقه ش��كنجه داش��تم و در بازجويي هايي 
كه س��اواك از من ب��ه عمل آورده بود، ش��يوه هاي 
مختلفي را ياد گرفته بودم، آنها را در برابر مجرمان 
سياسي به كار مي بردم. ازجمله رو به رو كردن، يك 
دستي زدن و مواردي از اين قبيل كه با متهمان به 
شيوه هاي مختلفي برخورد مي كردم. ازجمله پيش 
آنها مي رفتم، با آنها ناهار مي خوردم، حتي با متهمي 
كه بسيار خطرناك بود و احتمال اينكه در سلول مرا 
خفه كند، بسيار زياد بود، روابط دوستانه برقرار كردم. 
به هنگام وارد شدن به سلول او به بچه ها مي گفتم كه 
من در سلول فالني هستم، مواظب آن سلول باشيد، 
اگر فرياد زدم، به داخل س��لول بياييد. در سلول با 
متهم گپ مي زدم، حتي در بعضي مواقع كه خسته 
مي شدم در همان سلول، كنار متهم دراز كشيده و 
مي خوابيدم و به او مي گفتم: نيم ساعت مي خوابم، 
بعد م��را بيدار كن. در ه��ر حال با متهم��ان به اين 
شكل برخورد مي كردم. از اين شيوه ها جهت تخليه 
اطالعات متهم استفاده مي كردم، از شكنجه خيلي 
خوش��م نمي آمد. علتش هم اين بود كه در دوران 
زندان بسيار شكنجه شدم. يك شالق كه به كف پاي 
متهم مي زدند، مثل اين بود كه به مغزم مي زدند! اين 
بود كه مي گفتم: او را به اوين بفرستيد، آن جا حاكم 
شرع خودش دستور مي دهد كه چه رفتاري با او در 
پيش بگيرند. آنها گس��تاخي را تا به آنجا رسانيدند 
كه به حضرت امام خميني توهي��ن مي كردند. در 
هر حال چون اينها درصدد ح��ذف ما بودند، ما هم 
بايد عكس العمل نشان مي داديم، لذا بعد از قضاياي 
انفجارها و ترورهايي كه توسط آنها صورت گرفت، 

حكومت تصميم گرفت با آنها برخورد كند.« 
*  مستندات اين مقال، تماماً برگرفته از خاطرات 
عزت اهلل مطهري)شاهي( در گفت وشنود با مرکز 

اسناد انقاب اسامي است.

عزت اهلل مطهری)ش�اهی(: آيت اهلل 
مهدوی کنی مي گفت: اگر حكومت 
اسامي شكست بخورد و از بین برود، 
بهتر از اين است که ما بخواهیم با زور 
و س�رنیزه حكومت را نگ�ه داريم و 
شكست بخوريم، بهتر از اين است که 
شیوه و روش حكومتمان ديكتاتوري 
و استبدادي باشد. اما در عین حال 
از آن جا ک�ه بعد از پی�روزي انقاب 
اختافات�ي بین س�ران حكومت با 
س�ازمان مجاهدين پی�ش آمد، لذا 
سازمان به دشمني با انقاب پرداخت

40 سال پیش در روزهايي اينچنین، 
نه�ادي مردم�ي متولد گش�ت که 
»کمیته انقاب اسامي« نام گرفت. 
اين نهاد در آغازين س�الیان انقاب 
و در فقدان نهادهاي امنیتي کشور، 
نقش�ي مهم در حفظ نظ�ام نوپديد 
اس�امي و مب�ارزه ب�ا ض�د انقاب 
داشت که س�وگمندانه بايد اذعان 
کرد تبیین نقش اساسي آن، چندان 
از س�وي تاريخ پژوه�ان انق�اب 
اس�امي جدي قلمداد نشده است
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