
بود كه به مراتب ش��هامت و صداقت و مردانگي اش 
پي بردم. 

با توجه به گرايش�ات چپي كه گلس�رخي 
داش�ت، در برابر اعتقادات ديني شما چه 

واكنشي از خود بروز مي داد؟
او اهل نماز نبود، ولي وقتي ما نماز مي خوانديم خيلي 
با احترام در كناري مي نشست تا نمازمان تمام شود. 
به خصوص كه ظاهراً در يك خانواده مذهبي بزرگ 
شده و تا 18، 17 سالگي هم در قم پيش مادربزرگش 
زندگي ك��رده بود ولي بع��د به تهران آم��ده و ادامه 
تحصيل داده بود. گلسرخي چپ بود و فكر مي كرد 
تنها مكتب مبارزه، ماركسيسم اس��ت، منتها براي 
هركس��ي و هر جرياني كه عليه رژيم استبدادي يا 
استعمار در هر جاي جهان مبارزه كرده بود، احترام 
خاصي قائل بود. در صحبت هايي هم كه مي كرديم 
به رهبران فدائيان  اس��ام و امام خميني و رهبران 
س��ازمان مجاهدين خل��ق- كه آن موقع دس��تگير 
ش��ده بودند- احترام خاصي مي گذاشت. او در كنار 
افرادي مثل خس��رو روزبه، از اينها هم ياد مي كرد. 
اصل مبارزه با رژيم شاه براي ايشان بسيار مهم بود و 
به شدت با كساني كه به قول او سر در آخور طاغوت 
داشتند يا دستگيره منزلشان از طا بود، مخالف بود و 
روشنفكران خودفروخته و كساني كه به مردم پشت 

كرده بودند را سخت زير بار شماتت مي گرفت. 
مقصود ايش�ان از افرادي كه دستگيره در 

منزلشان از طالست چه بود؟
من هم اصطاح دس��تگيره طايي من��زل را اولين 
بار از ايش��ان ش��نيدم. يك روز پرس��يدم كه واقعاً 
دس��تگيره هاي خانه هايشان از طاس��ت؟ گفت نه 
منظورم اين اس��ت كه اينها افرادي هس��تند كه به 
دنياطلبي روي آورده اند. به همين خاطر هم سخت 
با آنه��ا مخالف ب��ود. ظاهراً خ��ودش زندگي خيلي 
ساده اي داش��ت. حتي از او خواسته بودند كه برود و 
در يك محاكمه فرمايشي تقاضاي بخشش كند ولي 
نپذيرفت. اگر با رژيم همكاري مي كرد، پست مهمي 
هم در تلويزيون به ايشان مي دادند، چون برادر خانم 

ايشان يكي از مديران ارشد تلويزيون بود. 

منظورتان ايرج گرگين است؟
بله، دستگاه امنيت به ايشان گفته بود اگر به تلويزيون 
برويد به ش��ما حقوق مكفي خواهيم داد وگرنه اگر 
بخواهيد قهرمان ب��ازي دربياوريد، اعدامتان قطعي 
است. ولي گلسرخي ايستادگي كرد و در محاكمه اي 
كه برگزار كردند، حاضر نشد اظهار ندامت و پشيماني 
كند، بلكه درباره جو سنگين اختناق حاكم بر ايران 

به افشاگري پرداخت. 
گويا يك خانم ايشان را لو داده بود؟

بله، خانم شكوه ميرزادگي)فرهنگ(. يك جمع بودند. 
عامه زاده و عده اي ديگر. 

صحبت هاي ش�ما ب�ه عنوان ي�ك مبارز 
مس�لمان ب�ر گلس�رخي اثرگذار ب�ود يا 

بالعكس؟
بحث تأثيرگذاري مطرح نبود. ايشان تصور مي كرد 
كه من از ماركسيسم اطاعي ندارم و در چند جلسه 
سير تحول اجتماع از نظر ماركس را برايم توضيح داد 
كه چگونه جامعه از جامعه يكدست بي طبقه به تدريج 
به برده داري و فئوداليسم و سرمايه داري تبديل شد. 
من اينها را قبًا خوانده بودم و چون مي دانستم ايشان 
ماركسيست است حرف هايش برايم روشن بود، منتها 
ايشان به خاطر پيش��ينه خانوادگي و اعتقاداتي كه 
داشتم از من مي خواست كه از تاريخ عدالت خواهي 
اسام برايش بگويم و من در همان حد شناختي كه 
داشتم، از ابوذر و سلمان و ديگران برايش مي گفتم و 
ايشان شارژ مي شد و اين حرف ها برايش خيلي جذاب 
بودند كه در اسام ابوذري با اين مشخصات و زندگي 
زاهدانه و انقابي وجود دارد. آن روزها اطاعات ما در 
حد آثار دكتر شريعتي بود و من از همان چيزهايي 
كه از كتاب هاي دكتر شريعتي ياد گرفته بودم براي 
ايش��ان مي گفتم و خيلي برايش جذاب بود منتها از 
نظر سطح اطاعات خيلي عميق نبود. يك جوان 29 
ساله كه به منابع فلسفي زيادي دسترسي پيدا نكرده 
بود و منابع اطاعاتي اش بيش��تر همان هايي بودند 
كه بعضاً در دهه قبل، توس��ط حزب  توده ترجمه و 
چاپ شده بود. من هم بسياري از آنها را خوانده بودم. 

اطاعات ايشان از ماركسيسم در همين حد بود. 

اش�اره كرديد كه راجع به شخصيت هاي 
بزرگ اس�الم با گلسرخي صحبت كرديد. 
ايشان چطور اين چهره ها را نمي شناخت؟

آن روزها خيلي ه��ا اين چهره ها را نمي ش��ناختند. 
ماحظات و اقتضائات امروز را با آن روزها مقايس��ه 
نكنيد. ن��ه در مناب��ع آموزش��ي و تحصيلي چنين 
موضوعاتي مطرح بود، نه در رس��انه هاي رس��مي از 
چنين مضاميني صحبت مي شد؛ لذا از چه مجرايي 
بايد مطلع مي شدند كه چنين جرياني هست؟ فقط 
در حدي كه دكتر ش��ريعتي در برخ��ي از آثار خود 
اش��اره كرده بود اين بحث ها براي بعضي ها شناخته 

شده بود. 
محافل مذهبي هم عمدتاً محافلي بودند كه در آنها 
احكام مي گفتند و دعاي ندبه و دعاي كميل در حد 
عوام خوانده مي ش��د. در محافل خاص، تازه مرحوم 
ش��هيد مطهري در برخي از انجمن هاي اس��امي 
درباره اين موضوع��ات صحبت مي كرد، منتها چون 
بين چپ گرا ها و مسلمانان خط كشي وجود داشت، 
هيچ كدام در محافل يكديگر شركت نمي كردند و از 
افكار و انديش��ه هاي يكديگر اطاع نداشتند. آزادي 
سياسي هم وجود نداشت كه اين موضوعات به طور 
آشكار مطرح و افراد با اين مقوله ها آشنا بشوند، لذا 
هيچ يك از طرفين از حوزه هاي يكديگر مطلع نبودند. 
ايشان چون در خانواده  مسلمان بزرگ شده بود، يك 
چيزهايي راجع به حضرت علي)ع( و امام حسين)ع( 
شنيده بود، منتها از جزئيات بي خبر بود و اين فقط 
منحصر به ايشان نبود. اغلب چپي ها از اين موضوعات 
خبر نداشتند و همينطور بس��ياري از مذهبي ها از 

ماركسيسم و سير و تّطور آن بي اطاع بودند. 
صحبت كردن با ايش�ان برايتان مشكلي 

ايجاد نمي كرد؟ 
اوالً خيلي ها خس��رو گلس��رخي را نمي شناختند و 
من چون اهل كتاب بودم ايشان را مي شناختم. بعد 
هم در س��لول ما يكي دو تا كارگر بودند و هر كسي 
در حال و هواي خودش بود و به اين مس��ائل كاري 
نداش��تند. گاهي اوقات بعضي ها گ��وش مي كردند. 
بعضي وقت ها هم از ترس اينكه برايش��ان گرفتاري 

ايشان به خاطر پيش�ينه خانوادگي 
و اعتقادات�ي ك�ه داش�تم از م�ن 
مي خواست كه از تاريخ عدالت خواهي 
اسالم برايش بگويم و من در همان حد 
شناختي كه داشتم، از ابوذر و سلمان 
و ديگران برايش مي گفتم و ايش�ان 
شارژ مي ش�د و اين حرف ها برايش 
خيل�ي ج�ذاب بودند كه در اس�الم 
اب�وذري با اين مش�خصات و زندگي 

زاهدانه و انقالبي وجود دارد

ش�اه متهم بود به ايجاد اختن�اق و به 
زندان انداختن مخالفان سياسي و در 
مصاحبه هايش با مطبوعات خارجي ادعا 
مي كرد كه ما زنداني سياسي نداريم، اما 
خسرو گلس�رخي با افش�اگري هايي 
كه ك�رد، رژي�م را در اين نقش�ه ناكام 
گذاشت. او در محاكمه هاي خود ضمن 
احت�رام به اس�المي ك�ه عدالتخواه و 
مخالف كاخ نشيني است، صراحتاً گفت 
كه من ماركسيست هس�تم، اما براي 
دين مبين اسالم احترام خاصي قائلم

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5592 یکش��نبه28بهمن1397| 11جمادیالثانی1440|

گاه
داد

در 
ن 

شيا
 دان

هلل
ت ا

رام
و ك

ی 
رخ

س
 گل

رو
س

پيش نيايد، خودش��ان را ب��ه آن راه مي زدند كه   خ
يعني ما نش��نيديم. بعضي ها هم مي خوابيدند. 
هميش��ه هم گفت وگو نمي كرديم. بخش��ي هم 
به صحبت هاي معمولي مي گذشت. درمجموع 
بيشتر از پنج، شش بار اين بحث ها پيش نيامد و 

حرف زيادي هم براي گفتن نبود. 
كاًل در كميته مشترك اوقاتتان چطور 

مي گذشت؟
بخش��ي از وقت  مذهبي ها به نماز و دعا، بخشي 
هم به همين گپ وگفت ه��ا و يادآوري خاطرات 
و بخشي هم به خواب مي گذش��ت. البته وقتي 
گلس��رخي فهميد من بچه قم هستم، خاطرات 
بچگي و جوان��ي و بعد ه��م ازدواجش را مفصل 
برايم تعريف كرد. عمدتاً از زندگي شخصي خود 
مي گفت. گاهي هم ش��وخي مي كرديم. بين ما 
يكي از اهالي لرستان بود كه خيلي آدم ساده اي 
بود. از او اسلحه گرفته بودند. او در همه عمرش 
فقط تا خرم آباد رفته ب��ود و اصًا از تهران اطاع 
نداشت. او را حسابي ترسانده بودند كه تهراني ها 
خيلي نالوطي هس��تند و ممكن است جيبت را 
بزنند. از تهراني ها تصور آدم هاي وحش��تناكي 
را در ذهن داشت و خيال مي كرد همه تهراني ها 
گانگستر هستند. او را در زمستان با همان لباس 
پشمي اي كه پشت كوه مي پوشيد دستگير كرده 
بودند. بي سواد و دامدار بود و چند صد رأس گاو 
و گوسفند داش��ت. مأموران از او پرسيده بودند 
اسلحه ها را از چه كسي گرفته اي و وابسته به كدام 
گروه هستي و بعد او را زنداني كرده بودند تا نوبت 
دادگاهش بش��ود. در آن زمان اگر كسي اسلحه 
داشت، حكمش اعدام بود، ولي براي او اصًا مهم 
نبود كه او را به كميته  مشترك آورد ه اند يا ممكن 
است اعدامش كنند بلكه نگران گوسفندهايش 
بود كه بي چوپان مانده بودند و مي ترسيد كه نكند 
كسي آنها را بدزدد. دائماً منتظر بود آزاد بشود و 
برود ولي رد شدن از خيابان ناصرخسرو برايش 
از هر چيزي مهم تر بود. چون آن روزها گاراژهاي 
مس��افربري در داخل ش��هر بودند، از جمله در 

ناصرخسرو و شمس العماره. 
تمام دغدغه او هم اين بود كه اگر من بخواهم از 
اين طرف خيابان به آن طرف خيابان بروم، چطور 
بروم كه جيب مرا نزنند. پول مختصري داشت كه 
مي خواس��ت با آن خودش را به خرم آباد برساند 
ولي مي ترسيد كه جيبش را بزنند. لذا اين سؤال 
را روزي دست كم 20، 30 مرتبه از ما مي پرسيد. 
يكي از شوخي هاي ما همين بود كه او دائماً از ما 
مي پرس��يد و ما هم جوابش را مي داديم، ولي او 
تصور مي كرد كه حرفش را ج��دي نمي گيريم. 
خسرو گلس��رخي به او مي گفت تو اين لباس را 
بپوش تا من به تو بگويم چه جوري بايد از خيابان 
رد ش��وي و او در گرماي وحش��تناك تابستان، 
آن لباس پشمي را مي پوش��يد و گلسرخي به او 
مي گفت دس��تت را اين جوري محكم به جيبت 
بگير و برو. او هم نيم ساعت راه مي رفت و تمرين 
مي كرد كه چه جوري از خيابان رد ش��ود و اگر 
صدايش زدند برنگردد كه بفهمند دهاتي است 
و جيب��ش را بزنند. گاهي ما از اين ش��يطنت ها 
مي كرديم و براي خودمان اس��باب س��رگرمي 

درست مي كرديم. 
درنهايت سرنوشت اين فرد چه شد؟ 

ظاهراً چند ماهي او را در زندان نگه داشته بودند 
و در دادگاه تبرئه شد. اس��مش مراد كياني بود. 
ولي همين آدم را كه اينقدر ساده دل و بي اطاع 
از اوضاع بود، مي گفتند وقتي او را چند ماهي در 
زندان نگه داش��تند و با زندانيان سياسي حشر 
و نش��ر كرد، رئيس زندان قصر به او پيش��نهاد 
همكاري داده و گفته بود تو مي داني كه حكمت 
اعدام اس��ت. اگر با ما همكاري كن��ي و گزارش 
بدهي كه زنداني ها به هم چ��ه مي گويند و چه 
برنامه هايي دارند، شايد ما بتوانيم براي تو تخفيف 
بگيريم. از سادگي اش اس��تفاده كرده بودند كه 
بيايد گ��زارش زنداني ها را بده��د. مي گفتند با 
همان لهجه لري گفته بود: »جناب سرهنگ! من 
نه بوآم، نه خوارم اين كاره نبودن. « منظورش اين 
بود كه نه پدرم و نه خواهرم جاسوس و خبرچين 
نبوده اند. يعني كامًا متوجه ش��ده بود كه نبايد 
برايشان جاسوسي كند. البته پس از او ما را هم به 

قرنطينه فرستادند. 
قرنطينه چطور جايي بود و به چه علت 

زندانيان را به آنجا منتقل مي كردند؟
هر زنداني اي را كه احساس مي كرد بازجويي اش 
تمام شده اس��ت به قرنطينه - جايي كه االن باغ  
موزه زندان قصر اس��ت- منتق��ل مي كردند. ما 
را در آنجا تا زماني كه دادگاه تش��كيل شود نگه 
مي داش��تند تا كس��اني كه احياناً بيمار بودند، 
معالجه ش��وند. در آنجا موهاي م��ا را مي زدند و 
بعد هم بندي را كه بايد مي رفتيم آماده س��ازي 
مي كردند تا برحس��ب ميزان ج��رم و مجازات 
هر كداممان را به بندي بفرس��تند. ما به آزادي 
كه اصًا فك��ر نمي كرديم و فقط مي خواس��تيم 
زودتر از قرنطينه خاص بشويم تا بتوانيم هوايي 
بخوريم و در حياط150، 100 متري زندان قصر 
قدمي بزنيم. در آنجا شرايط در مقايسه با كميته  

مشترك حكم بهشت را داشت. 
از دي�دار دوباره ت�ان در زن�دان قصر با 

گلسرخي خاطره اي داريد؟ 
در زندان قصر چون فضا بازتر بود، حش��ر و نشر 
ايش��ان بيش��تر با چپي ها بود و مذهبي ها هم با 
همديگر بودن��د. آقاي گلس��رخي گرچه چپی 
بود، ولي شيوه مبارزه مسلحانه را قبول نداشت 
و به شيوه غيرمس��لحانه اعتقاد داشت. در حالي 
كه آن موقع ج��و و گفتم��ان غال��ب، گفتمان 
مبارزه مسلحانه بود، لذا بس��ياري از طرفداران 
مجاهدين خل��ق و چپ ها او را بايك��وت كرده و 

معتقد بودند كه ايش��ان روشنفكر و محافظه كار 
است و واداده به همين خاطر ايشان تقريباً تنها 
شده بود. البته من به خاطر سابقه اي كه در كميته 
 مش��ترك با هم داشتيم، با ايش��ان سام عليك 
مي كردم و احوالشان را مي پرسيدم، منتها ديگر 
جاي بحث نبود. از سوي ديگر مذهبي ها هم منع 

مي كردند كه با چپ ها صحبت نكنيم. 
از آخرين ديدارتان با ايشان خاطره اي 

داريد؟
به خاطر دارم كه اواخر ماه آذر در حياط س��فره 
انداخته و همه با هم  غذا مي خورديم. يك كاسه 
برنج و كمي آب خورش به ما دادند و من با ايشان 
هم غذا شده بودم. آفتاب كمرنگي هم به حياط 
مي تابيد. معموالً مذهبي ها ابا داشتند از اينكه با 
چپي ها هم غذا بشوند. داشتيم غذا مي خورديم 
كه صدا زدند خسرو گلسرخي لباسش را بردارد و 
به زير هشت مراجعه كند. ايشان بلند شد و گفت: 
»رجبي جان! من رفتم و ديگر برنمي گردم. « بعد 
كه آزاد ش��دم، يكي دو ماه بعد محاكمه ايشان 

شروع شد كه رژيم از تلويزيون پخش كرد. 
ايشان را كجا برده بودند؟

ظاهراً او را به كميته  مشترك برده بودند كه اتمام 
حجت كنند و بگوين��د مي خواهيم محاكمه ات 
كنيم و اينج��ور حرف ها كه البته ايش��ان قبول 
نكرده بود كوتاه بيايد. يكي دو ماه بعد هم اعام 

كردند كه محاكمه ها شروع شده است. 
از شما درخواست نكرد پس از آزادي تان 

پيغامي به كسي برسانيد؟
نه، چون خانم ايشان براي ماقات مي آمد و نيازي 

به اين كار نبود. 
واقعًا خس�رو گلس�رخي قص�د ترور 

داشت؟
نه، اصًا چنين موضوعي در بين نبود. آن روزها 
خيلي ها محافلي داش��تند و درب��اره همه  چيز 
صحبت مي كردند. گلس��رخي و دوستانش هم 
جمعي داشتند. در يكي از جمع هاي دوستانه شان 
يكي از اعضا كه از فيلمب��رداران تلويزيون بوده 
مي گويد در مراس��م هايي كه مي روي��م از فرح 
پهلوي مصاحبه بگيريم، در يك��ي از دوربين ها 
هفت تير بگذاري��م و فرح را گ��روگان بگيريم و 
بخواهيم كه همه زنداني هاي سياسي آزاد بشوند 
و خودمان هم به كشور ديگري برويم. حاال اينكه 
هفت تير را چگونه جاسازي كنند كه كسي نفهمد 
و رژيم در مقام مقابل��ه برنيايد، همه چيز در حد 
فرض و توهم بود چون در آن س��ال ها در جهان 
چنين حوادث��ي رخ داده بودند. مثًا در المپيك 
مونيخ گروهي از فلس��طيني ها حمل��ه كرده و 
ورزشكارهاي اسرائيلي را گروگان گرفته بودند يا 
در آلمان و ژاپن بريگارد سرخ و گروه هاي مسلح 
از اين دست كارها را انجام مي دادند منتها اينها 
كارهاي سازمان يافته اي بودند و در محيط هاي 
بسته اي مثل ايران نمي شد به سادگي دست به 
چنين اقداماتي زد. س��اواك مي دانست كه اين 
طرح بسيار كودكانه اس��ت و امكان عملي شدن 

آن وجود ندارد. 
با اين تفاصيل علت صدور حكم اعدام 
براي خس�رو گلس�رخي و كرامت اهلل 

دانشيان چه بود؟ 
شاه متهم بود به ايجاد اختناق و به زندان انداختن 
مخالفان سياسي و در مصاحبه هايش با مطبوعات 
خارجي ادعا مي كرد كه ما زنداني سياسي نداريم، 
بلكه خرابكار و تروريس��ت داريم. از سوي ديگر 
مذهبي ه��ا را مته��م مي كرد كه اينه��ا مذهبي 
نيستند، بلكه ماركسيست هاي اسامي هستند. 
درواقع حكومت مي خواست محاكمه اي برگزار 
كند كه اينها به خرابكار بودنش��ان اعتراف كنند 
و ش��اه بتواند از اين موضوع سوءاس��تفاده كرده 
و بگويد من كه گفتم اينها خرابكار هس��تند اما 
به رغ��م اينكه قصد ترور داش��تند، م��ن اينها را 

بخشيدم. 
 اما خس��رو گلس��رخي ب��ا افش��اگري هايي كه 
كرد، رژيم را در اين نقش��ه ناكام گذاشت. او در 
محاكمه هاي خود ضمن احترام به اس��امي كه 
عدالتخواه و مخالف كاخ نش��يني است، صراحتاً 
گفت كه من ماركسيس��ت هستم، اما براي دين 
مبين اسام احترام خاصي قائلم. ساواك و رژيم 
گفتند كه اينها همان ماركسيست هاي اسامي 
هستند كه از يك طرف مي گويند ماركسيست 
هس��تيم و از طرف ديگر مي گويند براي اسام 
احترام قائليم. اما تبليغات رژيم نتيجه معكوس 
داد و اين محاكمه مثل بمب در محافل دانشگاهي 
و دانش��جويي پيچيد. خسرو گلس��رخي هم در 
جلسات دادگاه حاضر نش��د اظهار ندامت كند و 
همانطور كه پيش بيني مي شد او را اعدام كردند. 
در حالي كه چنين حكمي ابداً متناسب با جرم 

انجام شده نبود. 
بع�د از پي�روزي انق�الب، آرمان هاي 
مبارزان سياس�ي مس�لمان تا چه حد 

برآورده شد؟ 
بستگي دارد به اينكه افراد با چه هدفي به زندان 
افتاده باشند و راجع به مبارزه چه نگاهي داشته 
باشند. چپي ها تصور مي كردند كه با شيوه هاي 
چريكي و مس��لحانه مي ش��ود رژيم را س��اقط 
كرد. ش��بيه اتفاقات��ي كه در ش��وروي و چين و 
به خصوص آن اواخر در كوبا افتاده بود كه مبارزه 
از روستاها شروع شد و به ش��هرها كشيده شد. 
چنين الگويي مد نظرشان بود. بعضي از مذهبي ها 
مثل مجاهدين خلق هم همين نظر را داش��تند، 
منتها فكر مي كردند كه خود س��ازمان پيش��تاز 
خواهد بود. هيچ كس��ي تصورش را هم نمي كرد 
كه انقاب با آن وضعيت يعني بدون تشكيات 
شناخته ش��ده و رس��مي و با رهبريت يك فرد 

روحاني پيروز شود.

  سمانه صادقي
روزهاي�ي كه ب�ر م�ا مي گ�ذرد، تداعي گ�ر اعدام 
خس�رو گلس�رخي و خاطره پايمردي او در زندان و 
بيدادگاه رژيم ستمش�اهي اس�ت. هم از اين روي و 
در پاسداشت تكريم او به نمادهاي دين و روحانيت 
انقالبي، با محمدحسن رجبي هم سلول او در كميته 
مشترك ضدخرابكاري به گفت وگو نشسته و شنواي 
خاطرات او ش�ده ايم. اميد آنكه مقبول و مفيد آيد. 

   
در آغاز بفرمايي�د در كدام مقطع با خس�رو 
گلسرخي آشنا ش�ديد و چه ويژگي بارزي را 

در وي مشاهده كرديد؟
پس از دس��تگيري ام در 24 خرداد 50 توسط ساواك، 
مستقيماً به كميته مشترك ضدخرابكاري منتقل شدم 
و هشت روز در زندان انفرادي بودم تا آنكه دستگيري من 
مصادف شد با دستگيري رضا رضايي، رهبر مجاهدين 
خلق و به دنب��ال آن گروه زيادي دس��تگير و به كميته 
مشترك منتقل شدند. همين مسئله باعث شد ناگهان 
سلول ها پر شده و من از سلول انفرادي به سلول بزرگي 
كه 9 متر مربع مساحت داش��ت و لوله ها نشان مي داد 
كه قبًا دستشويي بود، منتقل ش��وم. با توجه به اينكه 
در كميته بند عمومي وجود نداش��ت و س��لول ها چند 
نفري بودند من 30 روز بعد را در سلول جمعي با 12 نفر 
ديگر س��پري كردم. يكي از افراد شاخصي را كه قبًا از 
طريق جرايد مي شناختم و در اين سلول حضور داشت، 
خسرو گلسرخي بود. آن زمان من 17 سال بيشتر سن 
نداش��تم و جثه ام هم كوچك تر از س��نم بود لذا پس از 
ورود به جمع نگاهي كردم كه ببينم س��ن و س��ال آنها 
چقدر است و آنها هم به هواي اينكه من نوجوان هستم 
و معلوم نيس��ت چگونه بازجويي پس داده ام و چه بسا 
ممكن اس��ت از طرف س��اواك ميان آنها آمده باش��م، 
تحويلم نگرفتند، اما آقاي گلسرخي در همان بدو ورود 
به سمت من آمد. دوستاني كه پايشان به آنجا رسيده، 
مي دانند كه زنداني ها از هم احتياط مي كنند تا زماني 
كه مطمئن بشوند شخص مقابلشان، آنتن نيست و اين 
مسئله طول مي كش��د. ولي گلسرخي با خوشرويي و با 
آن نگاه بسيار گيرايش به من گفتند: شما كي دستگير 
شديد؟ گفتم: هشت روز پيش. گفت: علت چه بوده؟ من 
هم چون احتياط مي كردم فقط گفتم اعاميه داشتم. 
كليات قضيه را براي ايشان ش��رح دادم و ديدم ايشان 
نمي خواهند جزئيات را از من بپرسند، بلكه مي خواهند 
بگويند كه اگر براي بازجويي ه��اي بعدي رفتي، روش 
بازجويي پس دادن اين اس��ت. هرچند تا آن موقع من 
سه بار بازجويي ش��ده بودم و تقريباً كار بازجوها با من 

تمام شده بود. 
علت برخورد خوب گلس�رخي با تازه واردها 
و آشنا كردنشان با ش�يوه هاي بازجويي چه 

بود؟ 
ايشان آدم بسيار باشهامتي بود و سعي مي كرد كساني 
را كه تازه وارد جمع مي شدند با شيوه هاي بازجويي پس 
دادن آشنا كند كه مبادا از قَِبل اين زنداني اطاعاتي لو 
برود. در زندان اگر كس��ي به ديگ��ران اين آموزش ها را 
مي داد خيلي برايش گران تمام مي شد، اما او ابايي از اين 
كار نداشت و از زندانيان جديد مي پرسيد كه آيا بازجويي 
پس داده اند يا نه و بعد بر حسب اينكه او چه نوع فعاليتي 
كرده بود مي گفت كه اين كارها را بكن كه بازجو متوجه 
نشود چه كارهايي كرده اي و با چه كساني مرتبط هستي. 
بيان اين نوع مطالب توسط يك زنداني براي ديگران كار 

سختي بود، ولي گلسرخي اين كار را مي كرد. 
از راهنمايي هاي ايشان به ديگر زندانيان هم 

خاطره اي داريد؟ 
يك امام جماعت بود كه پس از دستگيري به سلول ما 
فرستاده بودند. البته خودش نمي گفت كه روحاني است 
و چون لباس زندان تنش بود از روي لباس هم نمي شد 
فهميد روحاني است، ولي من متوجه شدم كه احتماالً 
در ارتباط با توزيع اعاميه امام دستگير شده است. آقاي 
گلسرخي وقتي ديد او نمي خواهد بگويد چه كرده، خيلي 
كلي گفت: »مثاً اگر از شما اعاميه گرفته اند بگوييد آنها 
را از زير در منزل داخل خانه انداخته بودند. به اين ترتيب 
كس��ي لو نمي رود. اما آن دوس��ت روحاني را كه براي 
بازجويي برده بودن��د خيلي اذيت��ش كردند. خودش 
مي گفت مرا در گوني ك��رده و محكم ب��ه زمين زدند. 
تمام بدنش كبود شده بود. هيچ وقت جزئيات ماجرا را 
به ما نمي گفت. بار دوم و س��وم كه او را برده بودند، آمد 
و به گلسرخي گفت: »شما گفتيد كه اينها نمي فهمند، 
ولي همه چيز را فهميده بودند. « گويا وقتي مأموران به 
منزلش ريخته بودند متوجه شده بودند ظاهراً دستگاه 
استنسيل داشته يا اعاميه هاي امام را تكثير مي كرده و 
در كارتني ريخته و حاال به بازجو گفته بود كه شب اينها 
را از زير در داخل خانه انداخته بودند. بازجو فهميده بود 
كه يك كسي اين حرف ها را به او ياد داده، چون كارتن را 
كه از زير در نمي شود داخل انداخت. لذا او را خوابانده و با 
يك باتوم برقي كه پنج شش باتري مي خورد، زده بودند. 
وقتي اين باتوم به بدن آدم مي خورد، حالت برق گرفتگي 

به او دست مي داد و رعشه به تنش مي افتاد. 
 البته چون خيلي آدم س��اده اي بود مأموران شيطنت 
كرده و به او گفته بودند كه اين دستگاه دروغ سنج است و 
اگر دروغ  بگويي به تنت رعشه مي اندازد و معلوم مي شود 
كه دروغ گفته اي. اس��م و چند س��ؤال ديگر را پرسيده 
بودند و او گفته بود. بعد پرسيده بودند قضيه اعاميه ها 
چيست؟ آدمي كه سه بار كتك خورده و حرفي نزده بود، 
اين بار گفته بود كه ش��بانه از زير در انداخته بودند. به 
 محض اينكه اين حرف را زده بود او را با كابل زده بودند و 
رعشه به تنش افتاده و فكر كرده بود كه لو رفته به همين 

خاطر همه چيز را تعريف كرده بود. 
روحيه و برخورد گلسرخي با بازجوها و ديگر 

مأموران چگونه بود؟
گلسرخي خيلي به زنداني ها روحيه مي داد، حتي منع 
كرده بود كه وقتي بازجوه��ا مي آيند، زندانيان از ترس 
جلوي آنها بلند شوند. البته مأموران هم فهميده بودند 
اين گلسرخي اس��ت كه زنداني ها را تحريك مي كند. 
گلس��رخي بين زنداني ها اجر و ق��رب و منزلت خاصي 
داشت. من 30 روز با او هم س��لول بودم و واقعاً در آنجا 
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