
  محمدرضا كائيني
در روزهايي كه بر ما گذش�ت، مب�ارز ديرين نهضت 
اس�امي زنده ي�اد محم�د مهرآئي�ن روي از جهان 
برگرفت و رهس�پار دي�ار باقي گش�ت. او در دوران 
غربت جه�اد، پذيراي رنج هاي اي�ن طريق ارجمند 
ش�د و س�ال ها پس از پيروزي انقاب اس�امي نيز 
دو فرزن�د خوي�ش را ف�داي اعتاي نظام اس�امي 
نمود. اينك و به همين مناس�بت، گفت وشنودي از 
آن مرح�وم را به ش�ما تقديم مي داريم ك�ه طي آن 
به بازگوي�ي خاطرات س�ال هاي مب�ارزات پيش از 
انقاب پرداخته اس�ت. امي�د آنكه تاري�خ پژوهان 
انقاب و عم�وم عاقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد. 

   
شايد بهتر باشد گفت وگو را از اين نقطه شروع 
كنيم كه چرا به شما مي گويند »ممد جودو«؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم و به نس��تعين.»ممد جودو« 
يكي از القاب من است. به من »ممد موتوري« و »ممد 
داوودي« ه��م مي گويند. علتش اين اس��ت كه من در 
دهه 40 ضمن  كار كردن، ورزش را هم به شكل جدي 
پيگيري مي كردم و به علت عالقه اي كه به ورزش هاي 
رزمي داشتم، ابتدا به كالس كاراته استاد وارسته رفتم 
و پس از مدتي با يك استاد جودوي فرانسوي آشنا شدم 
كه در من عشق عجيبي را به اين ورزش به وجود آورد، 
به طوري كه بعد از مدت كوتاهي توانستم تمام فنون را 
ياد بگيرم و به بقيه هم ياد بدهم. اين مهارت در سال هاي 
بعد - كه در خط مبارزه افت��ادم- خيلي به دردم خورد، 
چون در صحنه مبارزه قطعاً برخورداري از قدرت بدني، 

بسيار مهم است. 
اساسًا چه شد كه به عرصه مبارزات آن هم از 

نوع مسلحانه سوق يافتيد؟ 
من در يك خانواده متدين و محروم در شهرستان محالت 
به دنيا آمده بودم. پدرم يك كارگر زحمتكش و مادرم از 
خانواده اي روحاني و سادات بود كه از همان كودكي در 
تربيت ديني ما اهتمام زيادي داشت. من در كودكي به 
مكتب رفتم و در آنجا كمي با مقدمات قرائت قرآن آشنا 
ش��دم. بعد به تهران آمديم و در دبستان شروع به درس 
خواندن كردم ، ولي بعد از مدتي پدرم بيمار شد و براي 
اينكه بتوانم به معاش خانواده كمك كنم، ترك تحصيل 
كردم! يكي از ش��انس هاي بزرگ زندگي ام اين بود كه 
در اين س��ن، نزد يكي از ش��اگردان عارف بزرگ شيخ 
رجبعلي خياط به بلورفروشي مشغول شدم و از ايشان 
چيزهاي بسياري آموختم. 13 س��اله بودم كه پدرم از 
دنيا رفت و من عماًل نان آور اصلي خانواده پنج نفري مان 
شدم. فشار زندگي، احساس تبعيض و ظلم در جامعه و 
اختالف طبقاتي خانواده هاي پايين شهر و باالي شهر، 
مرا به فكر انداخت تا علل اين جور و س��تم ها را بفهمم. 
در س��ال 1332 مدتي در يك خياطي و بعد هم در يك 
كتابفروشي شاگردي كردم. بعد يكي از آشنايان مرا به 
انساني متدين و بزرگوار به نام آقاي لوالچيان معرفي كرد 
كه تا سال 1348 نزد ايش��ان شاگردي كردم و از طريق 
ايشان با فدائيان اسالم، مؤتلفه و ديگر گروه هاي مذهبي 

با مشي مسلحانه آشنا شدم. 
اولين گروهي كه به ش�كل جدي با آنها آشنا 

شديد و كار كرديد، كدام گروه بود؟ 
در مغازه آقاي لوالچيان گاهي شهيد آيت اهلل مطهري، 
آقاي هاشمي رفسنجاني و شهيد عراقي مي آمدند و از 
اين طريق با مؤتلفه آشنا شدم و شب ها به مسجد شيخ 
علي مي رفتم كه پايگاهي براي فعاليت جوانان متدين 

و پرشور بود. 
ش�هيد صادق امان�ي در اين مس�جد درس 

مي داد. اينطور نيست؟ 
بله، ايش��ان بود كه در ارش��اد جوانان تالش و پشتكار 
عجيبي داشت. البته افراد ديگري هم بودند كه دروس 
مختلف را آموزش مي دادند، اما عمده تمركز روي ايشان 
بود. من آنجا با مباني اس��الم و قرآن آشنا شدم و ديگر 

گروه هاي مبارز را شناختم. 
بعد از رحل��ت آي��ت اهلل بروجردي ب��ا حركت حضرت 
امام آشنا شدم و از نزديك ش��اهد قيام 15 خرداد بودم. 
خشونت رژيم و حضور مستمر امريكايي ها در ايران، هر 
روز بر تنفرم از رژيم مزدور ش��اه مي افزود و براي ادامه 

مبارزه با رژيم پهلوي به من انگيزه بيشتري مي داد. 
اشاره كرديد كه به آموزش جودو پرداختيد. 

به چه كساني درس مي داديد؟ 
بعضي از مخالفان رژيم ش��اه در بازار كار مي كردند و از 
من خواس��تند به آنها جودو و كاراته ياد بدهم تا بتوانند 
هنگامي كه با حادثه اي روبه رو مي شوند، مقاومت كنند. 
اين آموزش ها به ش��كل مخفي انجام مي شد. مدتي كه 
گذش��ت، با مرحوم عظيمي آشنا ش��دم كه در ميدان 
هفتم تير مغازه كتابفروشي داش��ت و در زيرزمين آنجا 
كالس هاي جودو و كارات��ه را راه انداختي��م. به تدريج 
عالقه مندان يادگيري اين دو ورزش خيلي زياد شدند و 
در نتيجه رفت و آمد به كتابفروشي زياد شد و براي اينكه 
جلب نظر نكنيم و مأموران ساواك سراغمان نيايند، ناچار 

شديم همه مسائل امنيتي را رعايت كنيم. 
چگونه با سازمان موسوم به مجاهدين خلق 
آشنا شديد و نحوه فعاليت شما در آن سازمان 

چگونه بود؟ 
از طريق همين كالس با آنها آش��نا ش��دم. پيش از آن 
س��ازمان اعضاي خود را براي آموزش ديدن به لبنان و 
سوريه مي فرستاد. آنها وقتي از توانايي هايم در آموزش 
جودو و كاراته باخبر شدند، مسئوليت آموزش اعضايشان 
را به من واگذار كردند. اين كالس هاي آموزش��ي ادامه 
داشت و هر روز هم ش��اگردانم زيادتر مي شدند تا وقتي 
كه در سال 1350، ساواك توانست با حمله هاي برق آسا 
به خانه هاي تيمي، دست به دستگيري هاي وسيع بزند. 
يادم است يك ش��ب توانس��تند 9 خانه تيمي را كشف 

كنند! از آن به بعد بود كه اعضاي سازمان مجاهدين فرار 
كردند و مخفي و عده زيادي هم دستگير شدند. من هم 
آموزش ها را محدود كردم و به ش��كل كاماًل مخفيانه به 

كار ادامه دادم. 
در طول مبارزات چند بار و چگونه دس�تگير 

شديد؟ 
كاًل سه بار دس��تگير ش��دم. بار اول به دليل شركت در 
عمليات ناموفق گروگانگيري ش��هرام، پسر اشرف بود. 
ماجرا از اين قرار بود كه من در يك خانه  تيمي در خيابان 
حشمت الدوله حوالي خيابان آذربايجان، با چند نفر ديگر 
زندگي مي كردم. عليرضا زمرديان مسئول اين خانه تيمي 
بود و يك روز به ما گفت سازمان دستور داده است شهرام، 
پسر اشرف پهلوي را بدزديم و به اين شكل رژيم را مجبور 
كنيم زندانيان سياسي ما را آزاد كند! جلسه اي با شركت 
احمد رضايي، محمد حنيف نژاد، رس��ول مشكين فام، 
حس��ين آالدپوش، محس��ن فاضل، س��يدي كاشاني، 
زمرديان و من تشكيل شد و اجراي طرح را به عهده من 
گذاشتند. ابتدا قرار شد تمام جاهايي را كه شهرام به آنجا 
رفت و آمد مي كند زير نظر بگيريم. شاه به شهرام خيلي 
عالقه داشت و چند شركت را به او بخشيده بود. سرانجام 
به اين نتيجه رسيديم بهترين محل براي ربودن او، جلوي 
يكي از شركت هايش در خيابان فيشرآباد )سپهبد قرني 
فعلي( اس��ت، چون معموالً بدون محافظ به آن شركت 

رفت و آمد داشت. 
قبل از اينكه به طرف شركت حركت كنم، زمرديان يك 
كلت به من داد و من آن را در جيب بغل كتم گذاشتم. با 
موتور از خيابان تخت جمشيد)طالقاني( رد مي شدم كه 
ديدم پاسباني دس��ت تكان داد و اشاره كرد كه بايستم! 
يك لحظه فكر كردم گاز بدهم و ف��رار كنم، ولي حس 
كردم ممكن است به من مشكوك شود، به همين دليل 
ايستادم و سوارش كردم. پاسبان گفت يك چهارراه آن 
طرف تر، كار واجبي دارد و بايد زود برس��د.  سوار شد و 
حركت كردم. اول دس��تش را روي شانه هايم گذاشت، 
ولي بعد دس��تش را پايين آورد و زير بغلم را گرفت. در 
اين هنگام بود كه حس كردم ضربان قلبم باال رفت، چون 
فاصله دستش با اسلحه كمتر از دو سانت بود! قلبم داشت 
ازجا كنده مي شد كه يكمرتبه گفت:»آقا! نگه دار، چيزي 
را جا گذاشته ام و بايد برگردم!« قلبم آرام گرفت. پاسبان 
پياده شد و رفت و من سريع از آنجا دور شدم و تا مدت ها 

ديگر به آنجا برنگشتم. 
 به هر ح��ال قرار بود در ماش��يني در نزديكي ش��ركت 
شهرام، منتظر بمانيم و به محض اينكه از ماشينش پياده 
ش��د، او را گروگان بگيريم و س��ريع از محل دور شويم! 
سيدي كاشاني مسلس��ل چي و اكبر نبوي نوري مسلح 
به سالح كمري مرا همراهي مي كردند و من هم بايد به 
دليل برخورداري از قدرت بدني شهرام را بگيرم، بكشم 
و به داخل اتومبيل بياورم! حنيف نژاد ديده باني مي كرد 
و مشكين فام و محسن فاضل هم در همان اطراف مراقب 
اوضاع بودند. قرار بود بعد از ربودن شهرام، او را به فرودگاه 
ببريم و يك هواپيما را مصادره كني��م و او را به الجزاير 
ببريم و در مقابل آزادي تعدادي از زنداني هاي خودمان، 
او را تحويل دهيم. ترديد نداشتيم شاه به دليل عالقه زياد 

به شهرام، اين درخواست ما را قبول مي كند. 
نهايتاً شهرام را ديديد يا نه؟

بله، باالخره روز دوم مهر سال 1350 شد و ما در ماشيني 
كمي پايين تر از شركت، منتظر مانديم تا او بيايد. وقتي 
باالخره آمد و از ماشين پياده شد، به طرفش رفتم و آرام 
گفتم به طرف پيكان برود و سوار شود... ولي او به شكلي 
جدي مقاومت كرد!من سه بار او را تا كنار ماشين آوردم، 
ولي موفق نشدم سوارش كنم! اين كش و قوس ها باعث 
شد يكي از همراهان شهرام شروع به داد و فرياد كند و 
مردم بر سر ما بريزند. ما از يكي از كوچه هاي كنار شركت 
خود را به خيابان ولي عصر رسانديم و ماشينمان را عوض 
كرديم. همان روز عصر در مس��جد ابوس��عيد جلسه اي 
گذاشتيم و قرار ش��د من ديگر به خانه ام نروم و مخفي 

بازج�وي اول�م كمال�ي بود ك�ه وقتي 
آمد، ديدم حالش خوب نيست. از من 
در باره عليرض�ا زمردي�ان و قرارمان 
پرس�يد كه م�ن گفت�م خبر ن�دارم! 
وقتي اظهار بي اطاعي ك�ردم، مرا به 
شاق بس�تند. وقتي با ش�اق به كف 
پايم مي زدند، ت�ا مغز اس�تخوانم تير 
مي كش�يد! او مدت�ي ش�اق زد و بعد 
خسته ش�د و رفت و منوچهري آمد...
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»انقاب،شيريني ها و رنج هايش« در گفت وشنود با زنده ياد محمد مهرآئين)داودآبادي(

سرسوزنرازيرناخنمیکردند
وتهآنرارویفندکمیگرفتند!

   شاهد توحيدی
اث��ر تاريخي- پژوهش��ي 
»عالمان شيعي وصيانت 
از س��رمايه هاي ملي« در 
زم��ره تحقيقاتي   اس��ت 
كه اخيرا از س��وي مركز 
پژوهش هاي جوان تدوين 
وروانه بازار نش��ر گش��ته 
است. در ديباچه اين مركز 
بر اين كتاب، ضرورت هاي 

انجام چنين پژوهشي اينگونه تشريح شده است: 
»تا كنون به داليل��ي، به فعاليت عالمان ش��يعه در 
عرصه هاي اجتماعي و به ويژه اقتصادي، كمتر توجه 
شده اس��ت و اطالعات كمتري در اين زمينه وجود 
دارد؛ اما در دورة هجوم نظامي، اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي غرب در تاريخ معاصر ايران، مدارك درخور 
توجهي وجود دارد كه از نقش مؤثر علماي شيعه در 
مقابله با اين تهاجم حكايت مي كند. عالمان شيعه، 
برخوردار از منزلت اجتماعي باال در جامعة ايران، بر 
اساس مباني و اصول ديني خاص و با تكيه بر سرماية 
اجتماعي عظيم ت��ودة مردم، از س��رمايه هاي ملي 
ايران حفاظت كرده اند. توجه آن��ان به كاركردهاي 
مثبت و منف��ي مصرف كاالهاي داخل��ي و خارجي، 
عاملي تأثيرگ��ذار بر تضعيف نفوذ نظامي دش��من، 
افزايش ث��روت و س��رمايه ملي، ممانع��ت از خروج 
نيروي كار ايران و مانند آن بوده است. آنان با مقابله 
با قراردادهاي اس��تعماري مثل رويتر، رژي، 1919 
وثوق الدوله و ق��رارداد نفت اي��ران و انگليس، مانع 
تاراج و از بين رفتن منابع زيرزمين��ي و روزميني از 
جانب بيگانگان شدند. كتاب حاضر، برخالف برخي 
تصورات غرب گرا، گوشه هايي از اقدامات نگاهبانانة 
عالمان ش��يعه در جلوگيري از حضور و اس��تيالي 
استعمارگران و حفاظت از منابع و سرمايه هاي ملي 

ايران را حكايت مي كند. 
اثر حاضر محصول تالش گ��روه نظام ها و مطالعات 
انقالب اسالمي مركز پژوهش هاي جوان است. اين 
مجموعه، شاخه اي از شاخس��ار پربروبار پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمي است كه با گروه هاي علمي 

بينش و انديش��ه، مطالعات فرهنگ��ي و اجتماعي، 
نظام ها و مطالعات انقالب اسالمي، اخالق و تربيت و 
روان شناسي، سنت هاي حوزوي و آداب طلبگي و ادب 
و هنر به افق هاي پيش رو و گام هاي پيشرو در عرصه 
فرهنگ جامعه انديشيده، آثار مفيدي به ثمر نشانده 
است. رشد و شكوفاندن باورها و گرايش هاي ديني، 
معرفي الگوهاي مطلوب رفتار ديني و پاسخ به نيازها 
و خواسته هاي جوانان در زمينه هاي ديني، فرهنگي و 
اجتماعي از برجسته ترين اهداف فراروي مركز است تا 
با رصد شرايط روز جامعه، به صيد موضوعات ضروري 

دست زده، پژوهش هايي مفيد بيافريند«. 
مولف كتاب جناب مهدي ابوطالب��ي نيز در مقدمه 

خود، موضوع را به قرار ذيل مي بيند: 
 »علماي ش��يعه همواره بر اس��اس وظيفه اي كه بر 
عهده دارند و آن، هدايت و رهبري جامعه اس��المي 
در عصر غيبت در راس��تاي احكام اس��الم و موازين 
شرع است، اقدامات مختلفي انجام داده اند. ذهنيت 
عمومي جامعه ما، به ويژه نس��ل جوان، اين اس��ت 
كه وظيفه و اقدامات علمي علما، بيش��تر در مباحث 
خاص دين��ي � مثل برپايي مراس��م دين��ي، وعظ و 
خطابه و امام جماعت بودن و پاسخ گويي به سؤاالت و 
شبهات اعتقادي و شرعي مردم � بوده است؛ بنابراين 
به فعاليت هاي علماي ش��يعه در عرصه هاي خاص 
اقتصادي، سياس��ي، بين المللي و فرهنگ اجتماعي 
كم توجهي شده و اين مباحث كمتر بيان شده است. 
امروز نسل جوان ما نمونه هاي زيادي از اقدامات علما 
در حفظ مواريث ديني، مقابله با ش��بهات اعتقادي، 
مناظرات مذهبي، عقيدتي و. . . را سراغ دارند؛ اما اگر 
از نقش علماي شيعه در حفظ اقتصاد ملي يا هويت 
ملي يا منافع ملي كشور سخن بگوييم، قطعاً اطالعات 
كمتري در اي��ن زمينه وج��ود دارد. اي��ن در حالي 
است كه چون اس��الم ديني جامع است و براي همه 
عرصه هاي زندگي بش��ر برنامه دارد، بالطبع عالمان 
اسالمي كه وظيفة تبليغ دين و حراست از آموزه هاي 
ديني و اجراي را آن در جامعه بر عه��ده دارند؛ بايد 
در عرصه هاي اقتص��ادي، اجتماعي و سياس��ي نيز 
فعال باش��ند. در تاريخ معاصر ايران كه دوره هجوم 
نظامي، اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي غرب به اين 
كشور اس��ت، همواره ش��اهد حضور زيركانه و مؤثر 
علماي ش��يعه در مقابله با اين تهاجم بوده ايم. يكي 
از اقدامات علماي شيعه در مواجهه با اين تهاجمات، 
دفاع و حمايت از سرمايه هاي ملي ايران است كه آثار 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي فراواني داشته است. 
در اين كتاب به نمونه هايي از اقدامات اين بزرگواران 
در حفظ و حراست از سرمايه هاي ملي كشور اشاره 

خواهيم كرد«. 

حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي»عالمان 
شيعي و صيانت از سرمايه هاي ملي«
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ش��وم. چند روز بعد حنيف نژاد را دس��تگير كردند. 
زمرديان به من خبر داد در باره من حرفي زده نشده 
است و كسي با من كاري ندارد و مي توانم به زندگي 
عادي خودم ادامه بدهم، ول��ي واقعيت اين بود كه 

تحت نظر بودم. 
 چگونه دستگيرتان كردند و در آن لحظات 

چه احساسي داشتيد؟ 
اش��اره كردم  بي آنكه خود بدانم، تح��ت نظر بودم. 
يادم است شب 17 ماه رمضان سال 1350ش. بود 
كه هنگام سحر خانه ما را محاصره كردند. زنگ در 
خانه را كه زدند، من رفتم و در را باز كردم و بالفاصله 
لوله مسلسل را روي سينه خود حس كردم، طوري 
كه امكان كمترين عكس العمل باقي نماند! آنها مرا به 
نام »ممد جودو« مي شناختند و به همين دليل براي 
دس��تگيري ام نيروهاي ويژه آورده بودند. مأموران 
داخل خانه ريختند و دس��ت هايم را با دس��تبند از 
پشت بستند. هوا بسيار س��رد بود و همسرم كت و 
ش��لوارم را آورد و خواهش كرد اج��ازه دهند كت و 
شلوارم را بپوش��م. يكي از آنها گفت مشكل خاصي 
نيست و مرا سريع برمي گردانند! من كت و شلوار را 
كه ديدم، ناگهان به ياد چند شماره تلفني افتادم كه 
قرار بود حفظ كنم و يادداش��ت را دور بيندازم، ولي 
هنوز فرصت نكرده بودم و ش��ماره تلفن ها هنوز در 
جيب كتم بودند. تمام نگراني ام اين بود كه نكند اين 
شماره ها به دست ساواك بيفتد، چون 30، 40 نفر لو 
مي رفتند. در بين راه هم هر چه التماس كردم كتم را 

بدهند كه سرما نخورم، فايده نداشت! 
درچهار ماه اولي كه در زندان بودم، تنها نگراني ام اين 
بود كه آيا آن شماره تلفن ها به دست ساواك افتاده  
است يا نه؟ و از آن تعداد چند نفر دستگير شده اند؟ 
تا اينكه باالخره بعد از چهار م��اه به خانواده ام وقت 
مالقات دادن��د. مأموري مراقب بود ت��ا ببيند من و 
همسرم چه مي گوييم. با هم صحبت هاي معمولي 
مي كرديم تا اينكه باالخره حوصله مأمور س��ر رفت 
و خواست سيگار بكش��د، ولي هر چه فندكش را زد 
روشن نشد. باالخره مجبور شد برود و از كسي كبريت 
بگيرد. در اين فاصله همسرم به سرعت برايم توضيح 
داد در شب دستگيري سريع محتويات جيب كتم 
را در آورده و در لباس هاي خ��ود پنهان كرده و بعد 
آن را تحويل مأموران داده بود. با شنيدن حرف هاي 
او بعد از ماه ها نفس راحتي كشيدم كه باعث و باني 

دستگيري ديگران نشده بودم. 
بازج�وي ش�ما چ�ه كس�ي ب�ود؟ چ�ه 

شكنجه هايي را تحمل كرديد؟ 
بازجوي اولم كمالي بود كه وقتي آمد، ديدم حالش 
خوب نيس��ت. از من در ب��اره عليرض��ا زمرديان و 
قرارمان پرس��يد كه م��ن گفتم خبر ن��دارم! وقتي 
اظهار بي اطالعي كردم، مرا به شالق بستند. وقتي 
با ش��الق به كف پايم مي زدند، تا مغز استخوانم تير 
مي كشيد! او مدتي شالق زد و بعد خسته شد و رفت و 
منوچهري آمد. چند ساعت بعد حنيف نژاد را آوردند 
و او به من گفت محل قرارت با عليرضا را به اينها بگو. 
واقعاً ناراحت ش��دم كه چرا رهبر يك گروه سياسي 
بايد همرزمان خود را به خيانت تشويق كند، اما در 
فاصله اي كه منوچهري حواسش نبود، سريع به من 
گفت:»جريان شهرام را ما گردن گرفته ايم، تو حرفي 
نزن!« آن روز من با عليرضا زمرديان قرار داش��تم. 
وقتي مطمئن ش��دم وقت قرار گذشته است، محل 
قرار را به آنها گفتم. متأسفانه عليرضا بعد از ساعتي 
وقتي مي بيند من سر قرار نيامده ام، دو باره سر قرار 
مي رود و دس��تگير مي ش��ود و او را پيشم مي آورند 
و مي گويند م��ن او را لو داده ام!وقت��ي همرزمان به 
هم ش��ك مي كردند، راحت تر اطالعات مخفي را لو 

مي دادند. 
چه شد كه شركت شما در جريان ربودن 

شهرام لو نرفت؟ 
وقتي حنيف نژاد به من گفت قضيه را گردن گرفته 
است، راستش از حرفش س��ر در نياوردم و مدام با 
خودم كلنجار مي رفتم كه چ��را اين حرف را به من 
زد و چه چيزي را مي خواس��ت به من بفهماند؟ در 
بازجويي هايي هم كه از من شد، هيچ حرفي در باره 
ربودن شهرام، پسر اشرف پهلوي به ميان نيامد، انگار 
نه انگار ك��ه من هم در آن عمليات حضور داش��تم! 
مدت ها گذش��ت و بعدها زمرديان به من گفت كه 
موقع بازجويي از حنيف نژاد، از ش��هرام مي خواهند 
كسي را كه مي خواست او را بربايد شناسايي كند و 
حنيف نژاد را به او نشان دادند. او هم تأييد كرده بود 
كه او همان كسي اس��ت كه مي خواست او را به زور 
سوار ماشين پيكان كند! من از اين بابت كه شباهت 
چهره من و مرحوم حنيف نژاد باعث شده بود پرونده 
او سنگين تر ش��ود، خيلي متأسف ش��دم. در عين 
حال چاره اي جز سكوت هم نداشتم. ساواك وقتي 
مطمئن شد كار حنيف نژاد است، ديگر دنبال كس 
ديگري نگشت و من عماًل از اين پرونده تبرئه شدم. 

علت دستگيري دوم شما چه بود؟ 
بار دوم به دليل اين بود كه ساواك فردي را دستگير 
و او اعت��راف مي كند براي آق��اي عظيمي، صاحب 
همان كتابفروش��ي اي كه در زيرزمي��ن مغازه اش 
كالس هاي آموزش جودو و كاراته را برگزار مي كردم، 
اعالميه مي آورد. عظيمي را دس��تگير مي كنند و او 
زير شكنجه اعتراف مي كند كه اعالميه ها را به من 
مي داده اس��ت. آن موقع در ابت��داي بازارچه مروي 
كار مي كردم. او آدرس محل كارم را به آنها مي دهد 
و آنها هم چند مأمور را آنجا مي گذارند كه به محض 
ديدن من دس��تگيرم كنند. اين بار مرا مستقيم به 
كميته مشترك بردند. آنجا فردي به نام اسماعيلي 
كه از ش��كنجه كردن زنداني ها لذت مي برد، از من 
بازجويي كرد. او سوزن ته گرد را زير ناخن هايم فرو 
مي كرد و بعد با فندك ته سوزن ها را داغ مي كرد! اين 
كارش باعث  شد بعد از مدتي ناخن هايم سياه شدند 
و افتادند. بعد از اين كار وحشتناك كه تمام بدنم گر 
مي گرفت، با ش��الق به جانم مي افتاد و همه تنم را 
كبود و سياه مي كرد. شكنجه هايش طاقت فرسا بود، 

ولي من سعي كردم دوام بياورم. متأسفانه در اثر آن 
شكنجه ها كمرم به شدت آسيب ديد و بعد از آزادي با 
اينكه با كمك شهيد آيت اهلل بهشتي و شهيد آيت اهلل 
محالتي براي درمان به انگليس رفتم، نتيجه چنداني 

نگرفتم و دچار يك درد دائمي شدم. 
عاقبت اين شكنجه گر شما چه شد؟ 

از آنجا كه خدا جاي حق نشسته است، يك روز كه 
از پدري 100 هزار تومان رشوه مي گيرد كه پرونده 
پسر او را س��بك كند، آرش - كه او هم شكنجه گر 
وحش��ي اي بود- متوجه مي ش��ود و موض��وع را به 
سربازجو عطاپور خبر مي دهد. در اثر اختالف، بين 
اينها تس��ويه خونيني پيش مي آيد و اسماعيلي به 
طرز فجيعي كشته مي شود! آرش هم بعد از انقالب 

دستگير، محاكمه و اعدام شد.
  علت دستگيري سوم شما چه بود؟ 

بعضي از دوس��تان ما در كالس هاي آموزش جودو 
ب��راي خانواده ه��اي زندانيان سياس��ي پول جمع 
مي كردند و به دس��ت من مي رس��اندند. گاهي اين 
پول ها را از طريق شهيد آيت اهلل مطهري كه فهرستي 
از خانواده هاي نيازمند داشتند، به آنها مي رسانديم. 
مدتي كه گذشت، ساواك از فعاليت هاي ما باخبر شد 
و همه از جمله مرا دستگير كرد و بالفاصله به كميته 
مشترك برد. البته من مثل هميشه همه چيز را انكار 
كردم. در جلسه سوم بازجويي، مرا با دو نفر از كساني 
كه در اين كار كمك مي كردند، روبه رو كردند. يكي 
از آنها آقاي صحراكار بود كه به ش��دت شكنجه اش 
كرده بودند. وقتي ديدم دائماً از او مي پرسند پول را 
چه كردي؟ يك مرتبه فكري به ذهنم رسيد و شروع 
كردم به آن بنده خدا دشنام دادن كه:»تو پول را از 
من گرفتي كه خرج فقرا كني، بع��د رفتي با آن زن 
گرفتي، خانه و ماشين ژيان خريدي! حاال ما چرا بايد 
به خاطر كارهاي تو كتك بخوريم.« آقاي صحراكار 
فهميد منظورم چيس��ت و بعد از چند دقيقه گفت: 
»راست است، پول ها را من برداشته ام!« بازجوها هم 
باور كردند و رفتند ماشينش را مصادره كردند و غائله 
ختم شد. اگر آن روز اين فكر به ذهنم نمي رسيد و 
بازجوها هم كلك نمي خوردند، اسم تعداد زيادي از 
افرادي كه به آنها كمك كرده بوديم، لو مي رفت و عده 

زيادي به دردسر مي افتادند. 
جنابعالي پدر دو شهيد بزرگوار هستيد. 
اش�اره اي ب�ه خلقي�ات آن�ان و همس�ر 

ارجمندتان كنيد. 
همسرم زن فوق العاده فداكار و ايثارگري بود. در تمام 
س��ال هايي كه در زندان بودم با قاليبافي و كارهاي 
س��خت ديگري، فرزندانم را اداره ك��رد و الحمدهلل 
به قدري در اين كار توفيق نصيب او و من شد كه در 
سال هاي دفاع مقدس، دو پسرمان را تقديم انقالب و 
اسالم كرديم. محمدرضا مهرآئين پسر دوم ما بود كه 
در سال 1362 در عمليات والفجر يك، منطقه فكه به 
فيض شهادت نائل آمد و پسر سوم ما، ناصر مهرآئين 
هم در سال 1365 در عمليات آزادسازي شهر مهران، 
عمليات كربالي يك شهيد ش��د. خوِد همسرم هم 

پس از چندي در اثر بيماري از دنيا رفت. 
در س�ال هايي ك�ه در زندان بودي�د، آيا 

توانستيد در كسي تحولي ايجاد كنيد؟ 
يك بار در زندان اوي��ن كه ب��ودم گروهباني به نام 
اهلل وردي - كه جوان نسبتاً خوبي بود- جوان قدبلند 
نابينايي را پيش��م آورد و گفت:»حاجي! ش��ما اهل 
نماز و خدا و پيغمبر هس��تي، به داد اين جوان هم 
برس!« چون چشم هاي آن جوان باز بود، تصور كردم 
شايد او را براي جاسوسي با من هم سلول كرده اند، 
ولي بعد فهميدم واقعاً نابيناس��ت و دو ماه بيشتر از 
محكوميتش باقي نمانده است. مي گفت نظريه پرداز 
گروه سياهكل است. از من پرسيد:»تو را چرا دستگير 
كردند؟« جواب دادم:»چون در مسجد با صداي بلند 
صلوات فرستادم!« هنگامي كه نماز مي خواندم، مرا 
مسخره مي كرد و گاهي هنگام خواندن قرآن متلك 
مي انداخت. با اين همه سعي كردم از او مراقبت كنم. 
يك ب��ار او را براي بازجويي بردند و حس��ابي كتك 
زدند. من از ديدن وضعيتش ب��ه گريه افتادم. او مرا 
دلداري داد و گفت:»هيچ وقت كاري نكن كه دشمن 
شاد شود!« آخرين بار كه مالقاتي داشت، موقعي كه 
برگشت ملحفه سفيدي به من داد و گفت: »روي اين 
نماز بخوان كه پاك و تميز اس��ت!« فهميدم صبر و 
حوصله ام باالخره كار خودش را كرده و دل او را تكان 
داده است و فهميدم فقط با رفتار و عمل اسالمي و 
جوانمردانه است كه مي شود ديگران را به دين خدا 

دعوت كرد. 
اينك كه پس از س�ال ها ب�ه آن ايام فكر 

مي كنيد چه حسي داريد؟ 
سال ها از آن روزهاي شكنجه و زندان مي گذرد، ولي 
من هنوز هم وقتي وارد كميته مشترك مي شوم و 
چشمم به آن راهروها، سالن ها، ساختمان ها، حياط 
و حوض وسط آن مي افتد، حالم دگرگون مي شود و 
به ش��دت اضطراب و هراس به دلم چنگ مي اندازد! 
وقتي از راهروها مي گذرم يا چش��مم ب��ه ديوارها و 
سلول ها مي افتد، صداي ضجه كساني كه شكنجه 
مي شدند در گوش��م مي پيچد. حتي هنگامي كه از 
خيابان هايي عبور مي كنم كه در آنجا تحت تعقيب 
بودم، تنم به رعشه مي افتد و عرق سردي روي بدنم 
مي نش��يند! چه روزهاي هولناك ، تاريك و سياهي 
بودند. كساني كه آن روزها را تجربه نكرده اند، امكان 
ندارد بتوانن��د اين امنيت و نعم��ت را درك كنند و 
متأسفانه تصور مي كنند اين آزادي رايگان به دست 
آمده است. از خدا مي خواهم تا آخرين لحظه زندگي 
مرا قدردان امام و شهدا نگه دارد و نگذارد اين نعمت 
عظيم را ناشكري كنم. اميدوارم اين انقالب در پرتو 
همت كساني كه معنا و عظمت آن را درك كرده اند، 
همواره از انحراف مصون بماند و در پرتو واليت روز 
به روز عرصه هاي جدي تري را طي كند. خدا را شكر 
مي كنم كه در حد بضاعت خودم در به ثمر رسيدن 
انقالب سهم داشتم و اميدوارم مشمول دعاي امام 

و شهدا باشم. 
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