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  82 مهر و آبان 22 شماره-چشم انداز 

 ناپذيري ؛  فضاسازي و آشتي 60خرداد  سي

 1382/6/13اهللا سيدحسين موسوي تبريزي ـ  وگو با آيت ت

 متوسطه در تبريز به تحصيل و تدريس علوم حوزوي پرداخت و در پس از گذراندن تحصيالت.  در تبريز متولد شد1326اهللا سيدحسين موسوي تبريزي در سال  آيت: ه

 در مبارزات سياسي عليه رژيم پهلوي شركت داشت و به حمايت از نهضت 1357 تا 1341از سال .  به نجف عزيمت نمود45 و 44هاي   به قم و همچنين در سال1342

  .خميني پرداخت

هاي فراوان  اهللا منتظري بهره اهللا مطهري و آيت آيت, شيخ مرتضي حائري يزدي اهللا حاج آيت, العظمي خويي اهللا آيت, خميني  از محضر درس استاداني همچون امام

  . است

مؤسس دفتر , آذربايجان شرقي و غربي, همدان, هاي انقالب در خوزستان اهللا موسوي تبريزي پس از پيروزي انقالب داراي مناصبي همچون حاكم شرع دادگاه ت

نمايندة مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي در , 1360اهللا قدوسي در سال  دادستان كل انقالب پس از شهادت آيت, 1358ات اسالمي قم به فرمان امام در سال 

  .  بوده است1360 تا 64هاي  المي در سالعضو شوراي عالي تبليغات ازسوي امام و دبير شوراي هماهنگي تبليغات اس, )1371(و دورة سوم ) 1359(ة اول 

ازجمله؛ ميزان , باشد و تأليفاتي نيز به زبان عربي و در موضوعات فقهي نگاشته است سال است كه مشغول تدريس خارج فقه و اصول در حوزة علمية قم مي ان ده

 . پدر و جد و حاكم  واليت  نظر و بحثحجاب و حكم, بانكداري اسالمي, ربا, اجاره, غنا, خمس, ديات, شهادات, اء

, ايم شوندگان نشريه تأكيد كرده  مصاحبه وگو با همة طور كه تاكنون در آغاز گفت همان. انداز ايران ارزانى داشتيد شحاليم كه وقت خود را به ملت ايران و خوانندگان چشم
ها در   و جنگى داخلى بود ـ اين است كه اين تاريخ شفاهى را تبديل به تاريخ كتبى كنيم تا حقايق و واقعيتخرداد ـ كه يك گزارة دردناك يابى حادثة سى  ما از ريشه

مته به خشخاش گذاشتن و محاكمة هيچ فرد و يا , هدف ما. نسل حاضر و آيندگان بتوانند به داورى بنشينند, خ ثبت شود و پس از خواندن و شنيدن شواهد و قرائن متعدد
اين ملت . كه گفتمان جاى خشونت را بگيرد بلكه نيت ما اين است كه گذشته چراغى فراسوى آينده باشد و بار ديگر آن مسائل دردناك تكرار نشود و اين, نى نيست

هاى   هم حركت1376اسالمى و دوم خرداد  نقالبا, ملى در نهضت, اند هاى منطقه جلوتر بوده اند؛ در انقالب مشروطيت يك سروگردن از ملت هاى پرشكوهى در تاريخ داشته
وگو پيرامون اين واقعة تلخ  كه شما را براى گفت دليل اين. وگو حل كند  ظرفيت و توانايى را دارد كه مسائل را از طريق گفت ,چنين ملتى اين استعداد. اند كوهى آفريده

تر  مهم. باشيد نژاد و خانوادة ايشان ـ مى  از انقالب و آشنا با بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ـ خصوصاً حنيفايم اين است كه شما از فعاالن قبل و بعد خى گزينش كرده
تواند  مى, كنيد  بر اين باوريم كه آنچه شما تصوير مى. قاضى و دادستان كل انقالب بوديد و از نزديك در جريان همة مسائل قرار داشتيد, ه در جريان آن حوادث و پس از آن

 .ى به درك فضا و جو آن مقطع زمانى باشد

اى كه داشتند ـ ولو مقابل  با هر عالقه يا ايده, اى از اين ماجرا بودند اى از افراد مختلفى كه در هر گوشه طرفانه اهللا الرحمن الرحيم ـ اين راه خوبى است كه تاريخ بى م
  .تواند براى آينده مفيد باشد  ولى مى, ول شما هر چه بود گذشتهق به. آورى شود يگر قرار گرفتند ـ جمع
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به . يابى ماجراى درگيرى مجاهدين خلق با نظام و مسئوالن نظام است شود همان مسئلة ريشه من معتقدم چيزى كه به آن كمتر توجه مى. ها شروع كرديد   شما از ريشه
گردد ـ البته من استثناها را كه در  همة ما در ايران برمىهايش به مسائل  فرهنگى و اخالقى  طبيعتاً سلسله ريشه. يابى بايد به قبل از انقالب برگرديم نظر من براى ريشه

گرى و مبارزه با ستم و ظلم هم  گونه هستيم كه خصلت خودخواهى و منيت در ما حتى در بعد انقالبى ما عموماً اين.  بااليى از توان روحى هستند كار ندارم مرحلة
" گروه"يا اين " شخص"اى است كه گويا تمام مبارزات را اين   گونه ا ببينيد ـ باز به استثناها كارى ندارم ـ بههاى خاطرات ر شما اگر كتاب. هاى خاص خودش را دارد جلوه

ن تواند خاطرات خودش را بگويد و چو البته هركس مى. نگاه جالبى نيست, لذا به نظر من اين نوع نگاه. اند انجام داده است و ديگران نقش مؤثرى در تكوين انقالب نداشته
اين نشانگر روحية , دادن خاطرات به اين سمت و سو كه تمام نقش از آِن خود يا جرياِن خودش بوده است ولى جهت, داند نگويد داند يا كمتر مى خاطرات ديگران را نمى

ن هم معتقدم بيشتر مشكالت جامعة ما از همين اآل. ماست كه از زمان شاه هم بوده و يك منيت و خودخواهى و فرهنگ نظام شاهنشاهى است كه در ميان ما مانده است
  . گيرد احوال و فرهنگ ما ريشه مى

ها ـ  يكى از اين گروه. هايى اين مبارزه را ادامه دادند گذارى و پرداختن هزينه سرمايه, هايى امر مبارزه را برعهده گرفتند و با دادن قربانى ودو گروه   بعد از سال چهل
وقت  ودو و شروع نهضت امام ـ روحانيونى بودند كه در كنار حضرت امام بودند و برخى از آنها از نظر روحى در مقام خيلى بااليى بودند كه هيچ خصوص بعد از سال چهل به

اما . منتظرى و بعضى ديگراهللا  اهللا طالقانى ـ رحمه اهللا عليه ـ آيت خصوص مرحوم آيت به.  عنوان يك شخصيت روحانى حق خاصى قائل بشوند نخواستند براى خودشان به
دادند حتى در ميان روحانيون سرشناس ما هم وجود داشت و اين مسئله باعث  هاى برخى ديگر از همين جريان كه تمام مبارزات و حق را به خود نسبت مى خصلت

كه آن  گرفتند و يا اين نتى هم در كنار اينها قرار مىاى از روحانيون س عده. ديدند با شاخص خودشان تطبيق بدهند شد كه هر آنچه را كه در اطراف خود مى مى
دهند و ديگرى را نفى  گرفت به خود نسبت  خواستند حفظ كنند و آنچه در مبارزات انجام مى پرده و يا به اصطالح امروز پشت وقايع مى هاى خودشان را پشت خصلت
  .اين يك طرف قضيه بود. كنند

بسيارى جوانان مسلمان روشنفكر . هاى منسجمى انجام داده بودند ودو حركت دار مذهبى بودند كه بعد از سال چهل اعيهمجاهدين خلق هم يك گروه د,   ازسويى
 ,تواند نتيجه بدهد و به مبارزة نظامى روآورده بودند دانشگاهى كه از مبارزات سياسى صرف خسته شده بودند و به اين نتيجه رسيده بودند كه صرفاً مبارزة سياسى نمى

ها  ها باعث شده بود كه جوان خود اين شاخص خودبه, سوى مبارزة مسلحانه روآورده بودند اينها تنها گروه فعال مذهبى روشنفكرى بودند كه به. جذب اين سازمان شدند
 .ن جذابيت خاص خودش را داشتكردند بين دانشجويان مذهبى و متدي ها و مطالبى كه پخش مى به آن كشش پيدا كنند و انصافاً فعال هم بودند و جزوه

 
 هايشان را ديده بوديد؟ ها جزوه آيا جنابعالى همان سال(
 
  
 
 .گرفتند نوشتند و فتوكپى مى گاهى با دست مى.آمد هايش همه هفته براى من مى نوشته دست, بله(
 
 سيد؟ر دست شما مى داد يا از طريق ديگرى به نژاد به شما مى ها را خود مرحوم حنيف اين جزوه(
  
اهللا قاضى در  وسه ـ محمدآقا را در بيت آقاى آيت ودو و چهل هاى چهل قبل از آن ـ در سال. توانستم محمدآقا را ببينم من ديگر نمى, آمد ها درمى كه اين جزوه وقتى(

را يكى از دوستان هاى تفسير سورة محمد و برائت  جزوه. توانستيم همديگر را ببينيم بعد مشغول كار سازمانى شدند كه البته من هم قم بودم و نمى. ديدم تبريز مى
هاى مذهبى و خوب جذب اينها شدند كه متأسفانه بعضى از آنها بعدها  وسيلة خود من خيلى از جوان به. اينها جذابيت خيلى خوبى داشتند. محمدآقا براى من آورد

 .و من خودم ناراحت بودمگرايش ماركسيستى پيدا كردند كه اين براى من بسيار جاى تأسف داشت 
 
 اسامى آنها را به خاطر داريد؟(
  
دوستانشان به من گفتند كه تغيير ايدئولوژى دادند و در درگيرى . البته بعدها ديگر بعضى از آنها را نديدم. اى از آنان را به ياد دارم ولى بهتر است اسم آنها را نبريم عده(

آمد و گاهى با  آقاى آفريده پيش من مى. دادند مى) برادر امام(ى آفريده مقلّد امام بودند و وجوهاتشان را به آقاى پسنديده بعضى از آنان مانند آقاى مصطف. كشته شدند
 ترديدهايى. زندگى مخفى داشت كه در همان زندگى مخفى هم چند بار نزد من آمد,  پنج سال آخر در. خيلى شخص خوبى بود, رفتيم اهللا منتظرى مى هم خدمت آيت

كه شنيدم در يك درگيرى خيابانى در تهران  اما ديگر او را نديدم تا اين. قول داد كه مطالعه كند و دوباره بيايد, شب تا صبح با او صحبت كردم يك.  برايش پيدا شده بود
. اده بودند و طرفداران حسابى هم پيدا كرده بودندهزينه د, حركت كرده بودند, منظورم اين است كه اينها يك مبارزات درستى راه انداخته بودند. كشته شده است

  . كنيم دهيم و كار مى گفتند كه ما هستيم كه اين همه هزينه مى طبيعى است كه مجاهدين براى خودشان حقّى در اين مبارزه قائل بودند و مى
باعث برخوردهايى در , ها نبود   هيچ خبرى از پيروزى و قدرت و اين حرفدر همان زمان كه هر دو اسير زندان شاهنشاهى بودند و هنوز, ها در هر دو طرف   اين خصلت

شدند و بيرون  وپنج كه گاهى افراد آزاد مى وچهار تا  پنجاه خصوص سال پنجاه ودو به بعد به سال پنجاه. كرد كه اين برخوردهاى زندان به بيرون هم درز مى, زندان شده بود
هاى  شد كه روش درميان روحانيت تا حدى ترويج مى. كردند معاديخواه و گرامى نقل مى, ردهاى آقاى ربانى شيرازى يا آقايان فاكرهايى را دربارة برخو بحث, آمدند مى

ت به بيرون درز شد تغيير ايدئولوژى باعث شد مسائل زندان به. ها تغيير ايدئولوژى هم داده بودند كه البته مجاهدين در آن سال, مقدارى انحرافى است) مجاهدين(اينها 
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وچهارـ يعنى برخوردهاى ميان روحانيون  خصوص در سال پنجاه عقيدة من اين است كه آنچه در زندان گذشته بود ـ به. دنبال داشت كند و اين امر پيامدهايى نيز به
, آقايان طالقانى, ناگفته نماند كه ازميان روحانيون درون زندان. جا گذاشت طور كه گفتم آثار خودش را به به بيرون درز كرد و همان, زندانى و طرفداران آنها در زندان

رو قرار  اما غالباً با اينها رو در . حتى آقايان هاشمى رفسنجانى و مهدوى كنى هم با اينها برخورد خوبى داشتند. گنجيدند منتظرى و الهوتى در اين برخوردهاى تند نمى
موقع  برادر من آقاى سيدحسن هم كه آن. آنها براى خودشان حقى در مبارزه قائل بودند و اينها هم براى خودشان.  شدآرايى از همان وقت شروع يعنى صف, گرفتند مى

كت را وشش اين بود كه اين حر مثالً تحليل سازمان در زندان از مبارزات سال پنجاه. رفتارى مثل ايشان با آنان داشت, اهللا طالقانى بود تأثير مرحوم آيت در زندان و تحت
اين تحليلى بود كه برادر من در . دوباره عقب بيفتد و سركوب بشود, ودو انجام بدهند و پيروزى مبارزات اى مثل چهل اند كه تصفية دوباره شاه و دارودستة سيا راه انداخته

 .ين بود عقيدة اينها هم به بعد) 1356در سال (هاى دوم و سوم مبارزات  "چهلم"گفت و تا  ها به من مى مالقات
 
 چهلم اول و دوم در چه شهرهايى برگزار شد؟(
  
شود و  تأثير القائات ساواك و سيا است تا تخلية درونى  تحت, تحليل مجاهدين اين بود كه مبارزات آخوندها به همراه بازار. چهلم اول در تبريز  و چهلم دوم در يزد بود(

در ديد و , همين خصلت در اوج پيروزى و همزمان با آزادشدن مجاهدين از زندان. ديدند كه خودشان داشتند مىمبارزه صحيح را تنها در روشى . پيروزى به عقب بيفتد
البته ابتدا , اهللا شهيدبهشتى مسئول تريبون دانشگاه بودم من از طرف مرحوم آيت, در روز بازگشت حضرت امام. داد ها و شعارها خودش را نشان مى يى راهپيما, بازديدها

ها قرار  نيروهاى مختلف مردمى انسجام خاصى داشتند و در كنار تريبون. زهرا رفتند شان عوض شد و به بهشت بعد تصميم, ود امام در دانشگاه تهران سخنرانى كنندبنا ب
سمت راست دِر . بود و ما آنجا مستقر بوديمتريبون برقرار . پالكاردها و شعارهاى مخصوص خودشان را هم داشتند, طور گروهى آمده بودند مجاهدين هم به. گرفته بودند

خواهم اين را بگويم  مى. جاى خوبى بود و خودشان هم راضى بودند و آنجا مستقر شدند, سمت چپ را هم به مجاهدين اختصاص داده بوديم, ورودى دانشگاه تريبون بود
خواهند  دهندة آن بود كه مى اين نشان. دادند شعارهاى خاص خودشان را مى. اهنگ نبوددادند كه با شعارهاى تريبون يا اكثريت مردم هم جا شعارهايى مى كه در همان

موقع به شهرهاى  من آن. اين رفتارها در شرايطى بود كه هنوز انقالب پيروز نشده بود. روى عموم مردم باشند خواهند دنباله براى خودشان خطى را ترسيم كنند و نمى
كردند كه  اينها خيلى سعى مى. دادند رفتند و شعار مى مى, كه برخى از آنان از اعضاى سازمان بودند, ردم به استقبال زندانيان آزادشدهديدم كه م رفتم مى مختلف كه مى

انداختند و  راه مىرفتن انسجام درميان مردمى كه تظاهرات  شعارهاى طبيعى و عادى مردم را به شعارهاى خاص خودشان تغيير بدهند و اين گاهى باعث اختالف و از بين
گفت و  طرف مقابل هم همين را مى, ..."هزينه داديم و, زحمت كشيديم, ما انقالب كرديم: "گفتند سرانجام اين ويژگى كه اينها مى. شد مى, كردند شعار درست مى

 . ش را نشان بدهدروز اين اختالفات بيشتر خود باعث شد كه روزبه, "نكردن تحمل"و يا حتى " باورنكردن همديگر از دوطرف"
 
 .اگر شعارهاى آنها را به خاطر داريد بفرماييد(
  
 . خود شعارها را دقيقاً به ياد ندارم. تا آنجا كه به ياد دارم بيشتر شعارها در رابطه با مجاهدين خلق و شهداى خودشان بود(
 
 ؟"...سالم بر مجاهد, درود بر خمينى"مثالً شعار (
  
ملى و  ها رابطة دوستى طيف جبهة كه در آن سال دانم كه بگويم  و آن اين يك نكتة مهم را الزم مى. چنينى داشتند شعارهاى اين, "نقالب استراه ا, راه مجاهد"يا , بله(

عضى برخوردهاى خشن با ب) آزادى ملى و نهضت جبهة(درست است كه اين طيف . بيشتر از دوستى آنها با بازار و يا بعضى از روحانيون نبود, آزادى با مجاهدين نهضت
تقريباً يك اجماع , در روزهاى اول پيروزى انقالبمن معتقدم . ملى نظر مثبتى نداشتند آزادى و جبهة نهضت, كارگيرى مجاهدين ولى در رابطه با جذب و به, مخالف بودند

 ـ بود كه از  ها مثل آقاى بازرگان و آقاى سحابى ـ با كم و زيادشان آزادى قاى مطهرى و نهضت روحانيونى مثل آقاى بهشتى و آ, مؤتلفه, نانوشته بين مبارزين سنتى بازار
براى نمونه يك مورد را كه حتى مربوط به مجاهدين .  يعنى اطمينان به آنان نداشتندها مطرح نكردند ها اينها را براى گرفتن پست كدام از گروه  اينها استفاده نشود و هيچ

هر دو اين موضوع را , خود بازرگان و داريوش فروهر. (كند كند اما آقاى بازرگان مخالفت مى ام داريوش فروهر را براى وزارت مطرح مىمرحوم ام. كنم هم نبود مطرح مى
وقت پيشنهاد كرد و تقريباً عنوان رئيس دولت م اين طيف روحانيت بود كه آقاى بازرگان را بهاصالً . كند داريوش فروهر را مطرح مى, آقاى بازرگان, اما با اصرار امام) گفتند

 من معتقدم اين مسئله هم كه اجماع بر اين بود تا كسى از مجاهدين خلق به كار .آقاى مطهرى هم از پيشنهاددهندگان بود. براى اين پيشنهاد يك اجماع وجود داشت
دولت انقالبى نيست و , گفتند اين دولت م متوجه دولت موقت بود؛ مىاولين انتقادهاى مجاهدين ه. هاى مجاهدين افزوده بشود باعث شد كه بر تندروى, گرفته نشود

 .دست بياورد كند به تواند اهدافى را كه انقالب دنبال مى نمى
 
 هاى كليدى به مجاهدين چه بود؟ براى واگذارنكردن برخى پست, استدالل اجماع نانوشته(
  
در , ثباتى در ايدئولوژى وچهار و تغيير ايدئولوژى بسيارى از اعضاى سازمان و بى م است كه قضاياى سال پنجاهمسلّ, اى بود كه گفتم اجماع نانوشته ولى اين, دانم من نمى(

همچنين برخوردهايى كه اينها . برگردد, تواند به برخوردهايى كه اينها با مذهبيون اعم از روحانى و غيرروحانى در زندان داشتند مورد ديگر مى. اين مورد نقش داشت
آزادى با طيف  موقع طيف نهضت  آن تعاملى كه آن,طور كه اشاره كردم همان. تأثير نبود شايد بى, آزادى و مرحوم بازرگان داشتند ز آزادى از زندان با طيف نهضتپس ا
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خصوص در رابطه با رجوى كه  به, اهدين داشتندها بدبينى خاصى نسبت به بعضى از افراد مج شايد هم به اين دليل بود كه بعضى. با مجاهدين نداشت, بازار و مؤتلفه داشت
اى بين  خواهم كسى را متهم كنم ـ  يك چنين بدبينى خودم نمى, كنم گفتند مورد عنايت ساواك هم بوده است ـ البته اين مطلب را من از ديگران نقل مى حتى برخى مى

  .شد مانند شعار انحالل ارتش باعث تشديد اين بدبينى مى, شد مىشعارهاى تند مجاهدين و برخوردهايى كه انجام , از سوى ديگر. اينها بود
آقا خمينى هر دو بايد اسم ببريم ـ رفتار  احمدآقا و حسين موقع از حاج كه در آن, دادن ـ خوِد امام و بيت ايشان   اما من بايد  اين را هم عرض كنم كه ـ منهاى بحث پست

البته من . ماه بعد از پيروزى انقالب ـ بود كه در قم به آقايان رجوى و موسى خيابانى مالقات دادند  ـ چهار يا پنج1358سال امام در . نامساعدى نسبت به اينها نداشتند
در . جاد شداى در رابطه با اين مالقات اي  شبهه آقاى فاكر و آقاى عبايى خراسانى, آقاى جعفرى گيالنى, يادم هست كه براى من و بعضى از دوستان ازجمله شهيد حقانى

بعضى مثل آقاى فاكر خيلى . ها گفتند كه شايد امام عنايت دارد كه اينها جذب انقالب بشوند اى كه با هم بوديم صحبت شد كه چرا امام بايد اينها را بپذيرد؟ بعضى جلسه
 . پرسيم از خود امام مىرويم و  گفتيم كه مى. انحراف دارند و نبايد جذب بشوند) مجاهدين(گفتند كه اينها  تند بودند و مى

 
 آيا به اتفاق پيش امام رفتيد؟(
  
چرا به رجوى "عبايى خراسانى و احتماالً آقاى فهيم كرمانى و بنده خدمت امام رفتيم و سؤالمان خيلى رك و صريح اين بود كه , حقانى, فاكر, آقايان جعفرى گيالنى, بله(

دادم كه  كه من احتمال مى يكى اين"امام دوجمله بيان كردند ـ البته روش امام كالً همين بود ـ ."  ديگران شده استو موسى خيابانى مالقات داديد؟ اين باعث شبهه براى
ن چرا م. كرد  گفتيم امام قبول مى اينها مطالبى داشته باشند كه به گوش من نرسيده باشد و بعد بگويند ما مطالبى داشتيم و امام وقت نداد به گوش او برسانيم و اگر مى

كه خداى نكرده , عنوان اتمام حجت گفتم به كه من خودم مطالبى داشتم كه بايد به اينها مى دوم اين. گفتند آمدند و مى بايد اينها مى, بايد اين فرصت را از اينها بگيرم
هاى مرا براى   ما نگفته بود و آنها هم آنجا به من قول دادند كه حرفهايش را به هايم را به اينها نگفتم و اينها نگويند كه امام حرف بعدها در دل خودم نماند كه چرا حرف

از حرف , گيرى داشتند من يادم هست آنجا امثال آقاى فاكر كه خيلى تند بودند و از زندان در برابر اينها موضع. اين محتواى فرمايش امام بود." دوستانشان هم نقل كنند
ونه ـ تقريباً دوسال بعد از  احمدآقا ارتباط داشتند حتى تا آنجا كه در نيمة دوم سال پنجاه اين گروه با حاج. ى انجام داده استامام قانع شدند و گفتند ايشان كار درست

يق بودم و چون احمدآقا رف من با حاج. كرد احمدآقا  راجع به اينها با من صحبت مى  حاج, كردم پيروزى انقالب ـ كه من آقاى محمدرضا سعادتى را در اوين محاكمه مى
 .كرديم احمدآقا در مورد آنان صحبت مى خوابيدم و از نزديك با حاج ها را در جماران در دفتر امام مى شب, موقع در تبريز بود منزل ما آن

 
 موقع دادستان تبريز بوديد؟  آيا شما آن(
  
هاى مجاهدين  اين مدارك را بچه: " شب به من مداركى داد و گفت احمدآقا يك حاج. ندقضاوت پروندة سعادتى را به من واگذار كرده بود, با حكم ويژه.  قاضى بودم ,نه(

ها  اطالعاتى راجع به شبكة سيا در ايران از روس, اند به كاردار اول سفارت روس تا درعوض آن اى را از دادستانى داده پروندهاند كه  اينها در اين رابطه مدعى. اند آورده
گرفتيم؛  اينها مدعى بودند كه ما درمقابل از او اطالع مى.  سفارت شوروى پروندة سرلشكر مقربى را از سعادتى خواسته بود و سعادتى به او داده بودكاردار." تحويل بگيرند

 رابطه با كودتاى نوژه گفته بودند قبل از اى بود كه مثالً در شده بندى هاى دسته نامه, احمدآقا از طرف مجاهدين به من داد مداركى را كه حاج. اطالعات عليه امريكا و سيا
ازجمله از , هاى مختلف از توطئة كودتا اطالع پيدا كرديم اينها مدعى بودند كه ما از راه. صدر نامه نوشتيم و اين كودتا را اطالع داديم كه كودتا فاش بشود ما به بنى اين

احمدآقا نوشته بودند كه فتوكپى  صدر يا به حاج  بود كه در رابطه با مسائل امنيتى و سياسى به بنىهاى مجاهدين  نامه شايد بيست الى سى ورقى. ها طريق همين روس
قرار . من گفتم حرفى ندارم. احمدآقا از من خواست كه يك مالقات هم خودم با اينها داشته باشم حاج. احمدآقا كه به من بدهد داشته بودند و داده بودند به حاج آنها را نگه

ها و  رضايى خانوادة . ما هم گفتيم به دادگاه بياييد و در دادگاه شركت كردند, حتى اجازه گرفتند كه به دادگاه سعادتى بيايند. با بعضى از اينها مالقات داشته باشمشد كه 
... خبرگزارى الجزاير ـ نه شبكة الجزيرة كنونى ـ ژاپن و, از راديو و تلويزيون فرانسه.  ديگرى كه از دوستان ما بودند در دادگاه سعادتى كه علنى بود شركت كردند عدة

احمدآقا پس از جريان ورزشگاه امجديه   انصافاً برخوردها و نامة حاج. وآمد داشتند احمدآقا رفت تا آن زمان ـ كه من دقيقاً اطالع دارم ـ اينها حتى  با حاج. هم آمده بودند
دهد كه دفتر  اين نشان مى. اند اى خودسرانه در امجديه با مجاهدين برخورد كرده ايشان در آنجا گفته بودند كه عده. تواند مدرك خوبى باشد مى, كه درگيرى پيش آمد

هاى دولتى را براى  ساختمان. كه خودشان هم دموكراتيك برخورد كنند به شرط اين, آميز داشته باشد خواست با اينها رفتار خشونت بيت امام و خود امام نمى, امام
هاى خودشان را به كوه  سمپات, روزهاى جمعه, اسلحه و مهمات زيادى براى خودشان برداشته بودند ـ حتى گاهى علنى بودـ مثالً در تبريز, ودشان دفتر كرده بودندخ

ها در  در دانشگاه, رشان  اسلحه داشتندبدون مجوز در دفت. اسلحه هم در دستشان علنى بود و كسى هم با اينها كارى نداشت. دادند بردند و تيراندازى ياد مى مى
خود آقاى مهدوى كنى با دستخط خودش به آقاى رجوى براى حمل اسلحه مجوز داده مثالً . گونه نبود كه همة برخوردها با اينها خشن باشد اين. دفترشان محافظ داشتند

ها و  كل كميته موقع آقاى مهدوى كنى رئيس آن." شود  حمل اسلحه داده مى به شما اجازة, اسلحه براى حفظ جانتان الزم است, چون شما مخالفانى داريد"بود و نوشته بود 
 اول ـ كه من از تبريز كانديدا شده بودم ـ آقاى موسى خيابانى و چند نفر ديگر در تبريز و رجوى در تهران كانديدا  در انتخابات مجلس دورة. مدتى هم وزيركشور بود

شد و اين  اما اين را هم بايد بگويم كه مسئوليتى به اينها داده نمى. خواهد با اينها برخورد خشن بشود  و اين دليل بر اين بود كه حكومت نمىبودند و رد صالحيت نشدند
جبهة , آزادى حتى نهضتمؤتلفه و , جمهورى اسالمى حزب, دوستان و طرفداران نظام. اطمينان و همان اجماع نانوشته بود كه نسبت به اينها وجود داشت براساس عدم

هاى درگيرى همين بود كه   شايد يكى از علت.هاى حساس و كليدى استفاده نكنند همه با هم به اين نتيجه رسيده بودند كه از اينها در پست, ملى و مجاهدين انقالب
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صدر اعالم  اين روند تشديد شد و اينها در جريان بنى. گرفت ىها باشند و شعارهاى تندشان هم از اينجا سرچشمه م خواست در بعضى مقامات و پست اينها دلشان مى
 . جنگ مسلحانه كردند

 
 .ها گفته بودند كه چند وزير براى كابينه پيشنهاد كنيد ايم مرحوم امام در پاريس در مالقات با پدر رضايى ما شنيده(
  
ولى بعد در مقام مشورت با دوستان به اين نتيجه برسند , باالخره يك پيشنهاد است, بگويدممكن است اين را ) ره( امام. احتمالش خيلى قوى است. من منكر اين نيستم(

تواند با مجاهدين كار  معلوم است نمى, آقاى بازرگان كه مثالً راضى نبود كه آقاى فروهر وزيركار بشود. البته امام اختياراتى هم به مرحوم بازرگان داده بود. كه بگويند نه
توانست با  حتى آقاى بازرگان هم كمتر مى, را با روند و حركتى كه آقاى بازرگان داشت مقايسه كنيد" انحالل كل ارتش"موقِع مجاهدين مثل  اى تند آنشما شعاره. كند

 .چه رسد به ديگران, اينها كار كند
 
احمدآقا  وگو بشود و آن مالقات و ارتباط اينها با بيت و سيدحسين و حاج گفتمنتها نظر امام اين بود كه با اينها , عده مخالف مجاهدين خلق بودند تا اينجا گفتيد كه يك(

 .صدر بود موقع سيدحسين هم طرفدار بنى آن. را گفتيد
  
صدر حمايت  ابى از بنىخود امام هم حس, آوردن بعد از رأى. صدر فعال و مؤثر بودند بيت امام در تبليغات انتخاباتى آقاى بنى. صدر بود احمدآقا هم طرفدار آقاى بنى حاج(

ـ دومين سالگرد مرحوم دكترشريعتى و اولين 1358من يادم هست در خرداد . صدر را دوست داشت امام آقاى بنى. هرچند در موقع تبليغات چيزى نگفته بودند, كرد مى
هاى غيرطلبه و دانشجويان  جوان, هاى جوان طلبه,  از دوستانخيلى. من در قم مسئول تبليغات بودم, آمد سال پيروزى انقالب ـ كه سالگرد شهادت دكترشريعتى پيش 

 ـ  اهللا عليه اهللا گلپايگانى ـ رحمه از بيت آيت, اى هم مثل آقاى شرعى عده. صورت  يك بزرگداشت حسابى برگزار شود عالقه داشتند كه سالگرد مرحوم دكترشريعتى به
من با حضرت امام . دست هيچ گروهى ندهيم اى به نقالب بود و ما از ايجاد درگيرى سخت نگران بوديم كه بهانهاول پيروزى ا, مسئله خيلى مهم بود. خيلى مخالف بودند
هاى دكترشريعتى را خوانده باشد؛ اگر نقد  نفر را هم دعوت كنيد كه كتاب يك, شما سالگرد دكترشريعتى را برگزار كنيد: "كار بايد بكنيم؟ امام فرمود صحبت كردم كه چه

صدر خوب  آقاى بنى: "فرمود" كسى در نظر شماست؟: "گفتم."  بعدى نباشد و تنها نقد نباشد يك طرفه و يك. ند با علم و آگاهى نقد كند و خدماتش را هم بگويدك مى
صدر دعوت كرديم و با هم نزد  ما از آقاى بنى. موقع قم بودند حضرت امام آن." قبل از سخنرانى بگوييد بيايد مرا ببيند, وقتى دعوت كرديد: "ايشان بالفاصله گفتند." است

) س(جمعيت زيادى در صحن حضرت معصومه . دانم كه امام به اوچه گفته بودند نمى, گفتم شايد امام مطلب خصوصى داشته باشد, البته من بيرون ماندم, امام رفتيم
صدر  خواهم بگويم كه امام به بنى مى. م دوستان دكترشريعتى راضى بودند و هم مخالفانشكه ه خيلى خوبى كرد؛ به طورى صدر سخنرانى  انصافاً بنى. آمده بودند گرد

كرد تا از مرحوم بهشتى ـ  صدر حمايت مى امام بيشتر از آقاى بنى, صدر كارهايى انجام داد وقت هم كه آقاى بنى همان. خواست كه بماند خيلى عالقه داشت و واقعاً مى
 . صدر را عزل كند خواست كه آقاى بنى وقت هم نمى ـ و هيچكم ظاهر قضيه اين بود  دست

 
 صدر رضايت دادند؟ پس چه اتفاقى افتاد كه مرحوم امام به عزل بنى(
  
او ." كنم ايت مىمن از شما حم, اينها را بپذير"امام نوشته بود كه ." قضاييه و مجلس را قبول ندارم قوة, نگهبان من شوراى"صدر نوشت  كار به آنجا كشيد كه آقاى بنى(

جمهورى  امام در رابطه با رياست. صدر واگذار كرده بود ـ او را عزل كرد كه خودش به بنى  چيزى قوا ـ يعنى آن امام فقط از فرماندهى كل." من اينها را قبول ندارم"نوشت 
كفايت  همين رأى به عدم, شود گفت اجماع بود يكى از جاهايى كه مى .كفايت داد مجلس خودش عدم. چيز نگفت تأييد آن با مجلس بود هيچ صدر كه تأييد يا عدم بنى
كفايت  همه با هم به عدم, مجاهدين انقالب و نيروهاى خط امام, جمهورى هاى انقالب مثل حزب ها و هم مابقى گروه آزادى هم نهضت, ها ملى هم جبهه. صدر بود بنى
 .كفايتش رأى دادند و يا ممتنع رأى دادند صدر بودند مثل سالمتيان و غضنفرپور بقيه به عدم آقاى بنى خود نفرى كه از دوستان  غير از چند. صدر رأى دادند بنى

 
 ها نگهبان و مجلس را قبول ندارم جايى ثبت شده است؟ دقيقاً بفرماييد كه جريان تبادل اين نامه شوراى, قضاييه صدر به مرحوم امام نوشته كه من قوة اى كه بنى آيا نامه(

 صدر چگونه بود؟  بين امام و بنى
  
آخرين روزها دقيقاً يادم نيست كه . كرد وآمد مى گاهى به آنجا رفت, صدر بعد از جريان كودتاى نوژه در همدان بنى: كنم قول مى نقل) ره( احمدآقا من اين مسئله را از حاج(

او در نوژه طورى صحبت كرده بود .  حزب و مجلس خيلى اوج گرفته بود ,صدر هاى بين بنى ع درگيرىموق  بود كه به نوژه رفته بود و آن60اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد 
اين نامه را . صدر نوشته بود اى به بنى امام نامه. خبر اين مسئله به امام رسيده بود. خوانى كرده بود كند و شديداً مخالف كه گويى دارد آنها را عليه حكومت تحريك مى

به شرطى كه كتباً برايم . كنم و حمايت هم خواهم كرد من از شما حمايت مى"در نامة امام آمده بود كه . صدر ـ كه هنوز در نوژه بود ـ داده بود به بنىنفر دستى  يك
چون در انتخابات ,  را قبول ندارممجلس"صدر در پاسخ به امام نوشته بود كه  بنى." پذيرى عالى قضايى را مى شوراى نگهبان و شوراى, بنويسى كه مجلس شوراى اسالمى

نگهبان را هم كه   حقوقدانان  شوراى) گفت جمهورى بود كه البته خالف مى اند و منظورش حزب گفت كه اكثريت مجلس تقلّبى آمده از اول هم مى(تقلّب شده است 
كه  يعنى حقوقدانان را از جهت اين, ولى نيمى از آن. رديد و درست هم هستنصب ك, حق شماست, نگهبان را قبول دارم اما فقهاى شوراى. اند قبول ندارم منتخب مجلس



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          736-  ناپذيرى فضاسازى و آشتى  : 60 سى خرداد 

 

 

منظور ." نيمى از شوراى عالى قضايى را هم قبول ندارم و آن رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور است. قبول ندارم, اند از طريق مجلِس غيرقانونى انتخاب شده
 . ودندصدر آقايان بهشتى و موسوى اردبيلى ب بنى

 
 مگر امام اين دو را انتخاب نكرده بود؟(
  
, البته امام در جمع مشورت نكرده بود." شرطش اين است كه با مشورت قضات ديوان عالى كشور باشد و شما مشورت نكرديد:"اساسى ـ  گفت ـ طبق قانون صدر مى بنى(

ولى آن سه نفر ديگر , اساسى است اين برخالف قانون, شما اينها را با مشورت انتخاب نكرديدچون : "صدر در آن نامه نوشته بود بنى. اما قبالً نظرخواهى كرده بود
 .قوا عزل كرد صدر را از فرماندهى كل شب آقاى بنى همان, اين نامه كه به دست امام رسيد." عالى قضايى را كه به  انتخاب قضات بوده قبول دارم شوراى

,  منتشر شده است1381و در سال " درس تجربه"نام  صدر هم در خاطراتش كه كتابى است به بنى. اين موضوع را منعكس نكردندهاى جمعى  در آن مقطع زمانى رسانه(
  . اى به آن نكرده است  اشاره

 
 . ها هم منعكس نكردند رسانه, بله(
 
شد با درايت اين مسئله را حل  ها را تشديد كرد و شايد مى د كه درگيرىعطفى بو اين است كه قضية سعادتى واقعاً نقطة, 60خرداد  شوندگان سى نظر بعضى از مصاحبه(

   .نظرتان راجع به اين قضيه چيست, شما كه قاضى دادگاه سعادتى بوديد. خرداد نكشد كرد تا كار به فرجام تلخ سى
نفر امروز با دبيردوم سفارت شوروى مالقات دارد  د من آمد و گفت كه يكساله بود نز يك ساواكى كه پنجاه, من در دفتر كارم بودم: "در خاطرات اميرانتظام آمده است كه

بعد ازظهر او را دستگير كردند و ما فهميديم كه محمدرضا . من اين خبر را به اطالع بازرگان رساندم و او هم مجوز دستگيرى را داد. خواهيم او را دستگير كنيم و مى
 . گفته استاين سيرى است كه اميرانتظام." سعادتى است

 
امنيت داخلى ساواك , وزيرى همه اينها كه رفتند زير نظر نخست. وزيرى بعد از پيروزى انقالب ضدجاسوسى ساواك و اصالً كل ادارة ساواك همه رفتند زير نظر نخست(

 تا زمان آقاى مهدوى كنى و آقاى ميرحسين شد حتى وزيرى كار مى ولى روى مسائل ضدجاسوسى در نخست. ها بود منحل شد و امنيت داخلى دست سپاه و كميته
در خاطرات (ساواك در اينجا .  تشكيل شد و همة اينها به آنجا منتقل شدند1362كه وزارت اطالعات در سال  تا اين. آقاى خسرو تهرانى هم مسئولش بود, موسوى

كردند و اينها در زمان شاه زير نظر   و هشتم بود كه در بخش برون مرزى كار مى هفتم معناى همان ادارة ساواك به, گران ساواك نيست معناى شكنجه به) اميرانتظام
وظيفة ادارة هفتم و . نه, ها بگويند كه ساواك دخالت كرده ممكن است بعضى. وزيرى بود بعد هم سازمان اطالعات و امنيت كشور بود كه زير نظر نخست. وزيرى بود نخست

سفارت امريكا و ساواك را , اهللا قصاب ماشاء, اما مجاهدين. اين يك نقطة منفى نيست. مرزى فعاليت كنند ه با جاسوسى و برونهشتم آن زمان همين بوده كه در رابط
عنوان يك  ولى اين را به, معناى ادارة هفتم ـ هشتم اين كار را كشف كرده كنم كه ساواك آن زمان به ولى نفى نمى, دانم من نمى. كردند عنوان نقطة منفى مطرح مى به

 .كرده است اش بوده و بايد عمل مى وظيفه. دانم نقطة منفى هم نمى
 
 .اگر ممكن است جريان اين واقعه را به تفصيل بگوييد(
  
 و زندان با او صحبت در همان دادگاه, البته قبل از پيروزى انقالب ايشان را نديده بودم. آقاى سعادتى به نظر من آدم بدى نبود. اش را خود سعادتى گفت جريان واقعى(

 در دادستانى  ايشان پيش از دستگيرى. كه به كشورمان خدمت كنيم گفت كه ما اين كار را كرديم به خاطر اين ايشان خودش مى. رسيد غيرمنطقى به نظر نمى, كردم
آقاى . عد از ايشان مرحوم آقاى قدوسى دادستان كل  انقالب بودندموقع دادستانى تهران در زندان قصر مستقر بود ـ اول آقاى هادوى و ب كرد ـ آن انقالب تهران كار مى

گونه  در آن مقطع اين. كرد وآمد مى ها و متهمين و افراد ساواكى فعاليت و رفت سعادتى در زمان آقاى آذرى در رابطه با پرونده. آذرى قمى هم دادستان انقالب تهران بود
بازجوها . كردند ها كمك مى كردند و به قاضى ها شركت مى هاى انقالب و دانشجويان با معرفى همديگر در دادگاه بلكه بچه, ودنبود كه حتماً قاضى باشد تا پرونده مطرح بش

, ادانشجوه, هاى جوان هاى انقالب از همين بچه در بيشتر دادگاه. خيلى كم همكارى كردند, آمدند يا قابل اطمينان نبودند هاى رسمى دادگسترى يا نمى و بازپرس
ها بوده كه  گونه فعاليت آقاى محمدرضا سعادتى هم در دادستانى تهران مشغول انجام اين. گونه بود  در تبريز هم همين. شد التحصيالن دانشگاه و مبارزين استفاده مى فارغ

يعنى , الً پروندة سرلشكر مقربى ربطى به آقاى سعادتى نداشتاص. دانم  نمى من , شود طورى اين ارتباط شروع مى كه چه اين. كنند ها به او مراجعه مى در اين مسير روس
 .دست آقاى سعادتى برسد موقع متهمى نداشت كه اين پرونده به آن
 
 قدر اهميت داشت؟ ها اين موضوع پروندة سرلشكر مقربى چه بود كه براى روس(
  
. ب.گ.توده همكارى داشته و براى كا سال مخفيانه با حزب حدود بيست و پنج. دوست داشتمقربى سرلشكرى بود كه مقام بااليى در ارتش داشت و شاه هم خيلى او را (

كنند كه به  تصادفاً در يك جريانى كسى را تعقيب مى. عجيب اين بوده كه ساواك و سيا با همة تشكيالتشان مطلع نبودند كه او جاسوس است. كرده است جاسوسى مى
قدر تعقيب  آن. دانستند كه با چه كسى ولى هنوز نمى, شوند كه آن فرد با مقامى رابطه دارد در جريان تعقيب متوجه مى. تكرده اس وآمد مى يك خانه مشكوك رفت
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ماه او را يكى دو . كنند سرلشكر مقربى را دستگير مى. دهد  رخ مى1355اين اتفاق در سال . رفته است شوند به خانة سرلشكر مقربى مى كه متوجه مى كنند تا آن مى
كه مقربى چه كسانى را لو داده  تر اين اين مسئله براى شوروى از چند جهت خيلى مهم بود؛ از كجا لو رفته و مهم. كنند دارند و خيلى سريع اعدام مى بيشتر نگه نمى

  . اين برايشان مهم بود, ويى اطالعات مهمى داده يا نهدر بازج, كه چه اطالعاتى داده است سوم اين, ها در بازجويى سوخته است خواستند ببينند كه كدام مهره مى, است
نام والديمير  شخصى به, دارد و به كاردار شوروى صفحه از مطالب مهم آن را سعادتى از پرونده برمى حدود چهل.   پروندة سرلشكر مقربى حدود دويست صفحه بود

 .دهد فسينكو مى
 
 دارد؟ هاى اصلى پرونده يا كپى آن را برمى برگ(
  
 .دارد صفحات اصلى پرونده را برمى(
 
 سعادتى خودش اين را اعتراف كرد؟(
  
كرد كه كار آقاى سعادتى جاسوسى  اگر يادتان باشد سازمان از آقاى طالقانى نقل مى. گفت كه سعادتى اين كار را نكرده است سازمان نمى.  سازمانش هم اعتراف كرد ,بله(

عوضش , داديم به آنها كه به ضرر كشور ما هم نبود ما يك مشت اطالعات مى"دليلشان هم اين بود كه . ن عمل جاسوسى نيستخواستند بگويند كه اي اينها مى. نيست
شت سر پ, ها با اين عينك. خورد  نوع عينك كه به درد كارهاى امنيتى مى يك مقدار وسايل شنود با چند . يك مقدار وسايل هم گرفته بودند." گرفتيم اطالعات از آنها مى

 .هرحال اين مأموريت سازمانى بود و در سازمان مطرح كرده بود كه چنين چيزى است و با تصويب سازمان اين كار را انجام داده بود به. شد هم ديده مى
 
 آوردن اطالعات راجع به شبكة سيا در ايران؟ دست دست آوردن اين وسايل براى سازمان اهميت بيشترى داشت يا به به(
  
سازمان "تعبير سعادتى اين بود كه . كشد هايى مى چه نقشه, اى دارد گفتند كه دربرابر آنان به ما بگويند كه سيا در ايران چه توطئه يعنى مى, مبادلة اطالعات بود  ,اصل(

ه اطالعاتى قوى كمك بگيريم و اين مبادلة اطالعات با ما بايد از يك دستگا, دستگاه اطالعاتى قوى نداريم تا كارى بكنيم, تنهايى در برابر سيا تحليلش اين است كه ما به
شد  هرحال خيانتى به جمهورى اسالمى تلقى مى جاسوسى نبود اما به, كنم هرچند نيت سعادتى و سازمان من فكر مى." توانست در اين زمينه به ما كمك كند مى, شوروى

عالوه يك عمل  به. جمهورى اسالمى نيز متضرر شد و نفهميد كه در آن پرونده چه گذشته بود, اه كه با دادن آن بخش از پروندة سرلشكر مقربى به روس و آن اين
 .خودسرانه و بدون مجوز از مسئولين مربوطه انجام گرفته بود

 
 گفت؟ آيا سعادتى اينها را در دادگاه هم مى(
  
 .اش ضبط شده است همه, بله(
 
 اين مطالب جايى پخش و منتشر نشده است؟(
  
 .نه(
 
رسد يكى از مسائلى كه به جنگ داخلى منجر شد همين  زيرا به نظر مى, هاى آنها مطرح بشود خيلى خوب است هاى شما و استدالل استدالل, اگر واقعيت جريان دادگاه(

 .قضية بازداشت و اعدام سعادتى بود
  
 .شود عادتى مطرح مىسعادتى به خاطر اين پرونده اعدام نشد و اين يك اشتباه است كه در رابطه با س(
  
 حكمش اعدام نبود؟(
  
 .حكم سعادتى اعدام نبود و در اين رابطه اعدام نشد, نخير(
  
 پس شما چه حكمى براى اين پرونده صادر كرديد؟(
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حتى خود مجاهدين هم . سال زندان دادم همن به او حكم پانزد, اند كه خود مجاهدين و سعادتى اعتراف كرده بودند كه اين كار را كرده با توجه به فضاى آن روزها و اين(
نيمة دوم . كردند حكم سعادتى اعدام خواهد بود فكر مى,  جاسوسى بوده چون مسئله از مقولة. دادند آنها احتمال حكم شديدتر مى, توقع چنين تخفيفى را نداشتند

 . هم قدرى آرام شدجامعه, ماه يا اواخر مهر بود كه حكم سعادتى داده شد و چون اوايل جنگ بود آبان
 
  چرا سعادتى بعدها اعدام شد؟(
  
كه در زندان اوين , كچويى مرحوم الجوردى بر اين عقيده بود كه توطئه و طرح ترور مرحوم, تير و بعد از ترور شهيد كچويى بعد از اعالم جنگ مسلحانه و كشتار هفت(

اهللا محمدى گيالنى  وباره محاكمه و محكوم به اعدام شده بود و گويا حكم اعدام سعادتى را آيتبه همين خاطر د. در زندان توسط سعادتى طراحى شده است, كشته شد
 .وقت در تبريز بودم و از واقعيت آن اطالع دقيقى ندارم من آن. صادر كردند

 
 نكتة ديگرى از دادگاه سعادتى به خاطر داريد؟(
 
  
 
پدر . ها هم با او مالقات كردند خانوادة رضايى. شد دادند ارائه مى هايى ازجانب مجاهدين به من مى الب نامهاحمدآقا درق همين ادله را كه حاج. ها مفصل بود صحبت(

خواند و  ها همين مدارك را به سعادتى در زندان داد ـ در اين مدت خانوادة سعادتى و خانوادة رضايى با او مالقات داشتند ـ و همين مدارك را در دادگاه مى رضايى
ما كودتا را كشف "مجاهدين معتقد بودند كه . صدر اطالع داديم دليلش اين است كه كودتاى نوژه را ما به آقاى بنى, خواستيم به كشور خدمت كنيم  كه ما مىگفت مى

 ."كرديم و قبل از همه آن را اطالع داديم
 
 تاريخ نگارش نامه چه زمانى بود؟, دمشى خود تجديدنظر كرده و در مطبوعات هم منعكس ش اى نوشت كه در خط سعادتى نامه(
  
اى در كار بود ـ آقاى سعادتى  آمد ـ كه شايد هم توطئه بعضى از دوستان معتقدند كه اگر مسئلة اعدام پيش نمى. درواقع بين محاكمة اول و دوم, بعد از محاكمة اول بود(

 .كرد خودش داشت مسئلة انشعاب و جداشدن از سازمان را مطرح مى
 
 ها را تسريع كرد و جلوى ريزش نيروها از سازمان را گرفت؟ ما اين است كه اعدام سعادتى روند درگيرىمنظور ش(
  
پيش آمده , تير كه رسماً خود مجاهدين مسئوليتش را پذيرفته بودند ترورها و انفجار هفت, ها پيش از اعدام سعادتى سرعت گرفته بود؛ جنگ مسلحانه البته درگيرى(

 .بود
 
 ا اعالم كردند؟رسماً كج(
  
 .بعد از جريان انفجار برعهده گرفتند, گفتند كه ما اين كار را كرديم(
 
 .شان عنوان كرده بودند كه خشم انقالبى مردم موجب انفجار مقر حزب شد در بيانيه(
  
سؤال و , شدند كردند و دستگير مى ها شلوغ مى وقتى در خيابان, ها پيش از اعدام, اينها آن اوايل. دانستند ولى تنها خودشان را مردم مى, شان اين بود آرى در بيانيه(

همة اينها ". مردم"پدرت كيست؟ , "مردم"تان كجاست؟  خانه, "مردم: "گفتند پرسيدى مى ها نبود ـ اگر اسمشان را مى موقع فشار در زندان شد ـ آن جواب از آنها مى
اى دادستانى را به  ماده شما حتماً آن اعالمية ده. صدر باز هم خوب پيش آمدند تير و بعد از فرار بنى  از جريان هفتمن معتقدم مقامات نظام پيش. دادند گونه جواب مى اين

ها و  گويد كه شما بياييد اسلحه ولى در عين حال مرحوم آقاى قدوسى در آن بيانيه مى, موقع ديگر خيلى مسائل پيش آمده بود در نظر بياوريد كه آن. ياد داريد
 ...روزنامه داشته باشيد و, از وزارت كشور مجوز راهپيمايى بگيريد, بعد خودتان آزاديد كه دفتر داشته باشيد, هاى دولتى را تحويل دولت بدهيد ختمانسا
 
 اين بيانيه در چه تاريخى صادر شد؟(
 
  
 
صدر و حادثة  كفايت بنى در فاصلة زمانى عدم, 1360تير سال  ل از هفتحدود هفت ـ هشت روز قب, صدر شدن بنى كنم هفت ـ هشت روز بعد از سقوط و مخفى فكر مى(

 .اى صادر شد ماده بيانية معروف ده, تير هفت
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او را اش را كه شما  ساله ها نوشت و اين نامه را زمانى نوشت كه دوران محكوميت پانزده اى كه سعادتى در رابطه با تغيير مواضعش خطاب به مادر رضايى با توجه به نامه(
. شد واقعاً انتقامى بود كه از سازمان گرفته مى, آمد كه قضية ترور كچويى را او طراحى كرده باشد يا نه كنيد از سعادتى برمى شما فكر مى, گذراند  محكوم كرده بوديد مى

سال زندان محكوم شده   به پانزده با اعدام كسى كه محاكمه و, كنندتر  كه بخواهند جو را آرام جاى اين رغم نظرية دادستانى به زنيد كسانى بوده باشند كه على حدس نمى
تنها  با اين اعدام نه, كنيد هوادارانى كه زمينة بازنگرى نسبت به مواضع خود را داشتند ها دامن زده باشند؟ آيا فكر نمى به ناآرامى, گذراند بود و دوران محكوميتش را مى

 چرا اعدامش كردند؟, گفتند كه اگر سعادتى توبه كرده بود  شدند؟ مجاهدين مىبلكه دچار ترديد جدى هم, توجيه نشدند
  
ولى , موقع نه در تهران بودم و نه در صدور حكم دومش دخالت داشتم و نه اطالع دقيقى از آن دارم خودم آن. گوييد قبول دارم من شخصاً همة اينها را كه شما مى(

ولى روال كار و برخوردى كه سعادتى داشت , من با موسى خيابانى هم قبل از انقالب آشنا بودم. همة اعضاى سازمان بودتر از  تحليلم اين است كه سعادتى منطقى
ود و خيلى با او صحبت كرده ب, اصالً خود مرحوم كچويى با او رفيق شده بود. اش را تحت فشار ننوشته بود گفتند كه سعادتى نامه الجوردى و ديگران هم مى. تر بود منطقى

توانست اين نقشه را بكشد يا نه؟ من فكر  كه فرض كنيم اصالً سعادتى در زندان مى با همة اينها چند شاخص را بايد در نظر بگيريم؛ يكى اين. رابطة نزديكى پيدا كرده بود
. قديرى از افراد مجاهدين بود, باال سِر امام, خرين خط حفاظت امامآ. در خود زندان هم بودند, جا بودند ها همه نفوذى, توانست؛ در آن زمان بحرانى كنم در آن زمان مى مى

اتاق آقاى قدوسى طبقة باال بود و او زير اتاق آقاى قدوسى در طبقة . هاى سرى او بود آقاى قدوسى را كسى شهيد كرد كه مسئول نامه! او آخرين حلقة حفاظت امام بود
البته يكى ـ دو ماه قبل . او اين انفجار را ايجاد كرد و بعد هم فرار كرد. داد  خواند و جواب مى هاى محرمانه را او مى  تمام نامه.خوابيد ها هم آنجا مى پايين اتاق داشت و شب

وزيرى و  نفجار نخستيا قضية كشميرى و ا. در عين حال باز هم آقاى قدوسى اعتنا نكرده بود. از آن آقاى الجوردى به آقاى قدوسى گفته بود كه ما به اين آدم شك داريم
هايى بيرون   روزانة شهيد كچويى را كه چه ساعت كم برنامة فرض كنيد دست. ها زياد بود گونه طراحى موقع امكان اين هرحال آن به. جمهورى و موارد ديگر انفجار حزب

  . احى كنند و به بيرون بدهند و براى كشتنش همكارى كنندتوانستند طر مأمورهاى نفوذى مى, اى است در چه لباس يا قيافه, رود هايى نمى چه ساعت, رود مى
 كه خود سعادتى نوشته بود و آقاى الجوردى و دوستانش قبول داشتند كه با اختيار خودش و بدون هيچ تحميلى نوشته است و به عبارتى خودش به  اى اما با توجه به نامه

اما , كنم البته رد قطعى نمى. تير هر چيزى ممكن بود بلبشوى پس از حادثة هفت, در آن اوضاع. رسد  مىطراحى اين ترور خيلى بعيد به نظر, اين تحليل رسيده است
ماند در تخفيف درگيرى  توانم بگويم اگر او مى من مى, درصد بيشتر نبود و با اين همه گويم دو ـ سه من مى, كه اعدام آقاى سعادتى تأثيرى در تشديد درگيرى داشت اين

من اين را اينجا اعالم . گذاشت كرد و روى يك عدة زيادى از هواداران سازمان تأثير مى اى را كه خودش نوشته بود تشريح مى شد و آن نامه آزاد مى, ماند اگر مى. مؤثر بود
ديدم كه وقتى با آنها صحبت  هايى را مى من بچه. كردند كشتند و ترور مى آمدند و آدم مى هايى را ديدم كه واقعاً با اعتقاد و خلوص مى كنم؛ خدا شاهد است من بچه مى
در , خان در همين خيابان كريم. نفر را هم زخمى كرده بود ده ـ پانزده, اى را ديدم كه با كمال خلوص چهارنفر را كشته بود ساله بچة چهارده. گرفت ام مى كردم گريه مى

اين , باحجاب, متدين, دخترهاى خوب. بچة خوبى هم بود,  داشت و هركس را كه آنجا بود زده بود3او يك قبضه اسلحة ژ, د درگيرى پيش آمده بو1360شهريور سال 
د سال سعادتى در زندان بو كه دوـ سه توانست در آن موقعيت مجاهدين با توجه به اين ها با اعتقاد خاصى از پدرومادر جدا شده بودند و  شخصيتى مثل سعادتى مى جوان

هاى زياد و  توانست از اينها جدا بكند و اين ترورها و اعدام كم بدنة مجاهدين را مى دست,  ها مقبول بيفتد توانست خيلى در رفتار اين جوان مى, و او را هم بت كرده بودند
 .اين را من قبول دارم, توانست كمك كند او خيلى مى. هاى فراوان بر نظام تحميل نشود زندانى

 
ترين  چون سعادتى نزديك. هم موى دماغ خودش را كه سعادتى بود, خواست هم كچويى و الجوردى را از بين ببرد تقدند شايد سازمان با طراحى ترور مىبعضى مع(

 .شخص به رجوى بود و درواقع تشكيالت در تشكيالت بود
  
 .هم سعادتى را,  بزند و طورى طراحى كنند كه هم كچويى را از ميان بردارندخواست با يك تير دو نشان اين احتمال بسيار قوى است كه تشكيالت رجوى مى, بله(
 
 .گويند كه الجوردى بعدها از اعدام سعادتى پشيمان شد  مى(
  
 .كرد كه سعادتى با اختيار و رضايت خودش آن نامه را نوشته است الجوردى نقل مى. كنم من نفى نمى, ممكن است(
 
 د و دادستان كل انقالب شديد؟موقع  به تهران آمدي شما چه(
  
 . شهيد شد و من اواخر شهريور به تهران آمدم1360ايشان شانزده شهريور . بعد از شهادت مرحوم قدوسى بود(
 
 د؟براى كنترل اين بحران چه تدبيرى انديشيده شد و شما چه اقداماتى كردي. اشاره كرديد" اوضاع بلبشو"شما به يك بحران بزرگ و به تعبير شما (
  
ها دامن زده  شد كه به درگيرى شد و شايد همين باعث مى كار اطالعاتى منسجمى روى اينها انجام نمى. ما در درون خوِد نيروهاى انقالب هم دچار بحران شديدى بوديم(

دادستانى تهران ـ يعنى آقاى الجوردى ـ هم براى  سپاه براى خودش و  ,كرد كميته براى خودش كار اطالعاتى مى. بار بشود كه غيرمنظم و گاهى خشونت شود و يا اين
كشتند و اين ناخودآگاه باعث  ممكن بود كه همديگر را هم مى, شناختند چون همديگر را نمى, هاى تيمى ها و شناسايى خانه اين سه حتى گاهى در درگيرى. خودش
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براى , داديم يكى از كارهايى كه ما براى جلوگيرى از اين مسائل انجام .  كردند شد و مجاهدين فرار مى هاى اينها بيشتر مى گاهى كشته. شد ها مى تشديد خشم
اين ." جا جمع بشويد كه يك مگر اين, دنبالش نرود, هركسى اطالعات دارد. بعد از اين بايد هماهنگ كار كنيد"جا جمع كرديم كه  كردن اينها هر سه گروه را يك هماهنگ

دوـ سه . شد هاى تيمى انجام مى اى براى شناسايى خانه ها كمتر بشود و از آن پس كار اطالعاتى مخفيانه هاى خيابانى و خشونت ىها درگير هماهنگى باعث شد كه شب
 هم در همين موسى خيابانى و بسيارى از مسئوالن سازمان. ماه بيشتر كار نكرده بوديم كه رد هشتاد خانة تيمى را گرفتند و در يك روز با هشتاد خانة تيمى برخورد شد

 . ها بودند خانه
 
 خانة موسى خيابانى را از طريق تعقيب و مراقبت كشف كرديد؟(
 
  
 
نفر با هم  در يك تيم بيش از پنج. جاست گونه  نبود كه كسى در زندان بگويد موسى خيابانى فالن آن. دادند و تعقيب و مراقبت هم انجام گرفت ديگران هم لو مى, بله(

  هفتاد ـ هشتاد خانة, از آن خانه به آن خانه. نفر هم فقط خط اطالعاتى با يك تيم ديگر داشت آن يك. دانست نفر مى طى يك تيم با تيم ديگر را فقط يكخط ارتبا. نبودند
هاى   جنتى ـ حسين جنتى ـ و خيلىاهللا پسر آيت, اشرف ربيعى, كه همه با هم زده شدند؛ موسى خيابانى دوماه اقدام عملياتى انجام نگرفت تا اين. تيمى تحت نظر بود

 .ديگر
 
 پسر آقاى جنتى هم در خانة موسى خيابانى بود؟(
  
بچة .ساله بود تحويل آقاى جنتى داديم اش محسن را كه سه همسرش هم در همان روز كشته شد و نوه. او يكى از سران بود, روز دستگير شد اما در همان, در آن خانه نه(

ها در جامعه ايجاد  هاى خيابانى و شبانه كمتر بشود و به اين ترتيب وحشتى كه شب ها باعث شد كه درگيرى اين هماهنگى. تحويل داده شدرجوى هم ماند كه او هم 
  .شد تا حد زيادى از بين رفت مى

هاى  حتى سالن. طبيعى هم بود, رفته بودند و آورده بودنداى همه را گ صورت فلّه هاى خيابانى به اندازه شلوغ شده بود و در درگيرى   مسئلة ديگر مسئلة زندان بود كه بى
كم مجاهدين از غيرمجاهدين شناسايى  دست. روزى اين بود كه اين افراد از هم جدا بشوند هاى مهم و شبانه يكى از فعاليت. پايين و گاهى حياط جا نبود, زندان اوين باال

 .طور هم شد خطا آزاد شوند كه همين گناه و يا كم ها خلوت شود و افراد بى عت به اينها رسيدگى بشود تا زندانسر  ماه اولويت كار ما اين بود كه به يكى دو. شوند 
 
 ها آزاد شدند؟ يعنى زندانى(
  
آنهايى كه . ند آزاد شدندكرد ها كه فعاليتشان در سطح پخش اعالميه و هوادارى بود يا اظهار ندامت و پشيمانى مى شد و خيلى در عرض سه  چهارماه تحقيقاتى , بله(

 . شدند مسلحانه اقدام كرده بودند يا به خانة تيمى رفته بودند آزاد نمى
 
 اى در كار نبود؟ آيا پشت پرده(
  
ها و اشتباهات  ندروىها به اين برسيم كه برخوردهاى متقابل و ت  ممكن است در ريشه. هم ريخته بود درواقع يك جريان بسيار علنى پيش آمده بود كه امنيت كشور را به(

طرف جنگ  از يك. خواستند كه امنيت در جامعه برقرار بشود ولى وقتى پيش آمده بود بيشتر مردم مى. هاى تند پيش بيايد العمل تواند باعث بشود كه اين عكس مى
 .ود رها كردشد مملكت را به حال خ ازسويى هم اينها در داخل اين مسائل را ايجاد كرده بودند و نمى, تحميلى بود

 
شما در يكى از جلسات مجلس از آمار ترورهايى كه توسط مجاهدين انجام شده بود صحبت كرديد و پيشنهاد برخى از مسئوالن مبنى بر مصالحه با مجاهدين را نقل (

 لطفاً توضيح بيشترى دربارة اين موضوع بدهيد؟. كرديد
  
مال كل , اگر آمار بيشتر از اين دادند.  فقط در تهران ششصدنفر را ترور كردند1360 در شهريور ماه سال .دور سوم مجلس بود كه من دربارة مجاهدين صحبت كردم(

جمهور هم نداشتيم؛ آقاى رجايى   كنى بود و رئيس وزير هم آقاى مهدوى نخست. وزيرى جلسه داشتيم در نخست, روز دومى كه من دادستان شده بودم. ايران بوده است
اند تا  جمهورى مجلس كفيل رياست عالى كشور و رئيس ديوان رئيس, وزير نخست, آمده بود كه درمواقع اضطرارى) پيش از بازنگرى(اساسى  ر قانوند. شهيد شده بود

, مهدوى كنى, ردبيلىدر آن جلسه آقايان موسوى ا. روزها در خارج از كشور ـ شايد كره ـ بود آقاى هاشمى رفسنجانى هم آن. جمهور جديد انتخاب بشود كه رئيس اين
حاال ما ديگر : "كنى گفت آقاى مهدوى. عنوان دادستان و چندنفر ديگر حضور داشتند من به, عنوان وزير مشاور بهزاد نبوى به, عنوان فرماندة سپاه محسن رضايى به

بلكه راضى بشوند تا مذاكره و , زاده با آقاى رجوى صحبت بشودبه واسطة آقاى طاهر احمد"ايشان پيشنهاد كرد ." برخورد كنيم) مجاهدين(توانيم با اينها  مشكل مى
ماه پيش با اين حرف شما موافق بودم  آقاى مهدوى من تا شش: "آقاى اردبيلى گفت." ها قرار داده بشوند تا اين غائله ختم بشود حتى اينها در بعضى پست, وگو كنيم گفت

 ـ آن زمان سه شود اين كار را كرد اند نمى ولى حاال با اين همه كشتارها و ترورها كه انجام داده, حتى پست هم بدهيمدعوت كنيم و , صحبت كنيم, كه ما اينها را بياوريم
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من ." دهيمتوانيم اين مجوز را ب با اين وضع نمى: "من هم گفتم" گذشت ـ اگر اينها را سر كار بياوريم به مردم چه بگوييم؟ اهللا مدنى در تبريز مى چهار روز از شهادت آيت
اهللا صدوقى ـ رضوان اهللا تعالى عليه ـ آنجا بود و ديد كه  رفتم آنجا و خدا رحمت كند آيت, خوابيدم ها بيت امام مى شب, پس از جلسه چون هنوز در تهران منزلى نداشتم

. دهند آيند و در خانه كارهايشان را انجام مى باً به وزارتخانه نمىوزرا غال. گونه است جريان اين است و وضع اين: "گفتم" جريان چيست؟: "گفت. من كمى گرفته و ناراحتم
يك آقاى . زنند بينند مى سر مى همين كه عمامه به. اند  حتى دوـ سه نفر از روحانيونى كه مخالف انقالب بودند ترور شده.جا را گرفته و تهران به هم ريخته است ترور همه

از آن , وضع به اين خرابى است. العماره زدند  هاى شمس او را جلوى ترمينال اتوبوس, آمده بود تهران كار داشت,  نظام كارى نداشتخليلى در قم بود كه چندان با انقالب و
  ." كند گونه پيشنهاد مى طرف آقاى مهدوى اين

ما شبانه رفتيم و اين مسائل را . احمدآقا برود و به امام بگويد حاجشب بود كه ايشان اصرار كرد تا  ساعت ده.   آقاى صدوقى گفت كه اين موضوع را بايد با امام مطرح كنيم
 ."آيد دست مى شود و امنيت به چيز درست مى همه. كنيم ما مسئله را حل مى, اگر دولت دخالت نكند: "من گفتم" پيشنهاد شما چيست؟: "امام فرمود. با امام مطرح كرديم

 
 كنى بود؟اهللا مهدوى  موقع با آيت مسئوليت دولت آن(
 
اهللا موسوى اردبيلى كه در مكان فعلى  جلسة دوم در منزل آيت. قضاييه تشكيل بشود وزير و قوة  فردا با حضور نخست احمدآقا گفت كه جلسة  سرانجام امام به حاج, بله(

احمدآقا آنجا گفت كه نظر امام در مورد مسائل . م حاضر بودمبنده ه, عالى قضايى هم بودند اعضاى شوراى. اهللا مهدوى كنى هم آمد آيت. تشكيل شد, نگهبان بود شوراى
عالى قضايى هم كمك كنند  دولت و شوراى.  رفتار و كيفيت كار را ايشان مشخص كند ,سياست برخورد با اينها, دادستان كل انقالب است) يعنى بنده(اين است كه فالنى 

 . ريزى رفتيم دنبال برنامه  كه ما بهاين بود. آنها هم گفتند باشد. و دخالتى در امور نكنند
 
دهد كه برخى از مسئوالن به اين نتيجه رسيده بودند كه خط قبلى برخورد با مجاهدين كه هيچ پست و مقامى را به آنها  اهللا مهدوى كنى نشان مى پيشنهاد آيت(

من پيشنهاد شما را قبول , ماه قبل بود گويد كه اگر شش اهللا مهدوى كنى مى  آيتاهللا موسوى اردبيلى در پاسخ به پيشنهاد اين كه آيت. اشتباه بوده است, دادند نمى
ها شدنى  توانستند به گونة ديگرى هم با اينها برخورد كنند كه نكردند و اين امر قبل از شروع ترورها و اعدام اند كه مى كه در ذهنشان به اين رسيده يعنى اين, كردم مى
 درست است؟. بود

 
 .وجود نيايد و آن پيشنهاد كارايى الزم را داشته باشد معلوم نبود كه مسائل ديگرى به, شد اگر هم قبالً مطرح مى. اين هم يك طرح و پيشنهاد بودهرحال  به(
 
و بسته نشده بود اگر اينها چند پست وگ امام بر اوضاع بسيار مسلط بودند و هنوز راه بحث و گفت, آن زمانى كه قانون بيشتر حاكم بود, همان اوايل كه امام در قم بودند(

 .شد اينها را كنترل كرد شدت به نفع امام بود و مى فضاى آن زمان  به. افتاد اتفاقى نمى, داشتند
 
 اوضاع ايران را به هم صدر از اول جاسوس و خائن بوده و از امريكا پول گرفته بود كه من معتقد نيستم كه بنى, كنم صدر تأييد مى من سخن شما را در جريان آقاى بنى(

اگرچه ايشان نيز . آورد برخورد مى, برخورد. كرد طبيعى است كه آن طرف هم برخورد مى. صدر را به آنجا رساند بنى, من معتقدم همين برخوردهاى نادرست. بريزد
 .مشكل است چنين تحليلى داشته باشيم, اول آنان داشتندكه از  ولى در مورد مجاهدين با برخوردهايى. زد هاى خاص خودش اختالفات را دامن مى خاطر خصلت به
 
 .مؤيد صحبت شماست, صدر گذاشت نوار سخنان دكترحسن آيت كه در آن گفته بود بايد چوب الى چرخ بنى(
 
اى كه دبيركل  اهللا خامنه س بود و آيتجمهورى اسالمى به مجل وزير شده بود و معرفى شدة حزب آقاى ميرحسين موسوى كه تازه نخست! صدر را رها كنيد شما آقاى بنى(

سپس آقاى ميرحسين موسوى را معرفى كردند و , البته كانديداى اولشان آقاى واليتى بود كه در مجلس شوراى اول رأى نياورد. (جمهورى بود او را معرفى كرده بود حزب
ما از چند خاكريز "گفته بود كه , ز آقايان مؤتلفه كه در اوين هم با آقاى الجوردى همكار بوديكى ا, چند روزى كه از معرفى ايشان گذشته بود و رأى آورده بود.)  آورد رأى

با اين خاكريز هم بايد مبارزه كنيم ـ يعنى با ميرحسين موسوى ـ اين را هم بايد از ميان برداريم كه ديگر ايدة كمونيستى از جامعة ما . يك خاكريز مانده است, رد شديم
 "!رخت بربندد

 
 با ترور يا شيوة ديگرى؟, چگونه از ميان بردارند(
 
ولى طرفداران ايشان زياد بودند و خود امام هم حسابى , صدر را با ميرحسين موسوى هم شروع كردند همان روش برخورد با بنى. صدر را كه ترور نكردند بنى, خير(

 .صدر دچار كنند لذا نتوانستند او را به سرنوشت بنى,  طرفدارش بودندنيروهاى انقالب, بيشتر نمايندگان مجلس طرفدارش بودند. طرفدارش بود
 
 كرد؟ امام واقعاً حمايتش مى, را قبول كرده بود) عالى قضايى نگهبان و شوراى شوراى, تأييد مجلس(صدر آن سه شرط امام  شما معتقديد كه اگر بنى(
 
طور  امام بعد از آن هم به. كفايت او را تصويب كرد مجلس عدم. امام تنها او را از فرماندهى كل قوا عزل كرد, كه قبول نكرد حتى وقتى هم . من به اين مسئله يقين دارم(

امام . صدر به اين سرنوشت دچار شد خواهم اين را بگويم كه امام واقعاً متأثر شد كه بنى مى." باز هم در كشور بمان و كار تحقيقى كن"علنى در سخنانش با تأثر گفت كه 
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با وجود , با وجود آقاى بهشتى. اساسى مسئوليت خود امام بود كه به ايشان تفويض كرد از نظر قانون. قوا كم چيزى نيست فرماندهى كل. گونه بشود خواست كه اين مىن
, صدر امام در رابطه با بنى. توانست ندهد كه مى  در حالى,صدر داد قوا را به بنى امام فرماندهى كل, اى و دكترچمران اهللا خامنه عالى دفاع مثل آيت نمايندگان امام در شوراى

 . خواست كه او بماند و كار كند واقعاً مى, كرد كارى نمى سياسى
 
 .هاى مختلف ترجمه و تدريس كرد صدر را بايد به زبان بنى" اقتصاد توحيدى"گويا امام در پاريس هم گفته بودند كتاب (
 
. بار آقاى بازرگان متن استعفاى خود را ارائه داد ولى امام قبول نكرد چند. امام آقاى بازرگان را هم عزل نكرد. طور بود ان هم همينمن معتقدم كه امام با آقاى بازرگ(

اگر آقاى .  پذيرفتتوانم كار كنم و امام هم سرانجام در جريان گرفتن سفارت امريكا از طرف دانشجويان و مسائل بعدى بود كه خود آقاى بازرگان گفت كه من ديگر نمى
 .گفت كه برود امام نمى, كرد ماند و كار مى بازرگان مى

 
صدر و حتى آن اوايل  بنى, كنيد و اصرار داريد كه رفتار امام با بازرگان تأييد مى, شناختيد شما كه روابط بسيار نزديكى با امام و بيت ايشان داشتيد و روحيات امام را مى(
واقعاً چه قدرتى و يا چه جريانى خارج از حيطة نفوذ ايشان توانست خط , فرد امام رغم رهبرى منحصر به على. كارى نبود سياسى,  جاهدينبا م) قبل از فاز مسلحانه(

  صدر ـ كه خود شما اشاره كرديد ـ برساند؟ برساند و يا روند را به سمت حذف بنى" توانم نمى"خودش را پيش ببرد؛ مثالً بازرگان را به 
 
, توانم قبول كنم درصد آن را مى باالى پنجاه, گوييد و من هم تا حد زيادى شما همين تحليلى كه دربارة مرحوم كچويى و سعادتى مى. ها در جامعه مؤثر است زىجوسا(

 .شديد بشودها ت جا بايد طراحى كنند كه جريان را پيش بياورند كه هم كچويى كشته بشود و هم سعادتى كشته بشود تا درگيرى سرانجام يك
گزارش داده بودند كه مرحوم آقاى الجوردى در زندان اعمال خشونت ) ره(   خوب است ماجرايى را اينجا عرض كنم؛ در زمان دادستانى كل خود من به حضرت امام

انقالبى و , زيست ساده, استفادة مالى و اخالقى نبود سوءاصالً اهل . مسلماً متدين بود. من اين را عرض كنم كه آقاى الجوردى آدم خوبى بود. كند و رفتار درستى ندارد مى
ازطريق نمايندگان مجلس هم اين . شديم در رابطه با برخوردهاى خشن بايد خيلى مواظبش مى. ولى برخوردهاى خارج از قانون داشت كه قابل توجيه نبود, مردمى بود

آقاى فهيم كرمانى حساسيت خاصى . وردم در اوين معاون ايشان كردم كه مواظب همين مسائل باشدمن آقاى فهيم كرمانى را آ. مسئله به گوش حضرت امام رسيده بود
طيف بازار بودند و از . خواستند كسى وارد بشود و كارى انجام بدهد آن زمان گروه خاصى هم در اوين بودند و نمى. ها داشت در رابطه با اعمال خشونت نسبت به زندانى

او . توانم كار كنم آقايان بهشتى و قدوسى در زندان اوين مشغول بودند و طورى برخورد كردند كه آقاى فهيم كرمانى ناراحت شد و گفت كه من نمىزمان شهيدان بزرگوار 
نفر از نمايندگان  سهامام . اى به محضر امام نوشتند نامه. اى خصوصى در مجلس مطرح شد وقتى در جلسه, نمايندة مجلس هم بود و اين مسئله در مجلس هم مطرح شد

اين مسئله . جريان سفارت امريكا را هم به مجلس محول كرد. كرد داشت و تأييد مى امام هميشه مجلس را بزرگ مى. مجلس را موظف كرد كه اين مسئله را بررسى كنند
اى كه ازجانب امام مأمور رسيدگى به مسئلة خشونت و تخلّفات در  نفر نماينده سه. كه در رابطه با مجاهدين بود ـ امام گفت كه خود مجلس بررسى كند را هم ـ با اين

اى نماينده  خامنه اكنون نيز آقايان دعايى و هادى  نماينده بودند و هم, آبادى و دعايى بودند كه هر سه در دور اول هادى نجف, اى آقايان هادى خامنه, ها شدند زندان
با , اين هيئت. خواهند بازديد كنند آزادند و منعى نباشد من هم دستور دادم كه اينها از هر جايى كه مى. ورخارجه استآبادى هم در وزارت ام هستند و آقاى هادى نجف

, دگوين اينها مى"فرمودند كه . روز حضرت امام مرا خواست و اين آقايان هم بودند يك. من هم اصالً دخالت نكردم. گزارش مفصلى به حضرت امام نوشتند, استقالل تمام
دليل كمبود   نفر بودند و اين به بيست, نفر باشند مثالً فرض كنيد در يك اتاقى كه بايد ده. هايش طبيعى بود البته بعضى." ها در زندان هست گيرى ها و سخت بعضى خشونت

رميم كنيم يا زندان گوهردشت را كه از زمان شاه شروع كرده حصارى را كه از زمان شاه بود تكميل و ت  كه زندان قزل من به امام عرض كردم راهى نداريم جز اين. جا بود
ها در دادستانى اوين شده بود  ولى من خودم از برخوردهايى كه در بازجويى, گفتيم اين موارد طبيعى است. تكميل كنيم تا در تنگنا نباشيم, بودند و ناقص مانده بود

موقع آقاى ربانى املشى ـ خدا  عالى قضايى هم آن در شوراى. ه بوديم كه اگر بشود آقاى الجوردى را عوض كنندعالى قضايى گفت ناراحت بودم و پيش از اين هم به شوراى
دليل طرفداران زيادى كه آقاى  به, خواست آقاى الجوردى عوض بشود جمهورى اسالمى بود نمى رحمتش كند ـ مؤثر بود و ايشان چون از اعضاى شوراى مركزى حزب

عالى قضايى مانند آقاى ربانى املشى عضو  كه جناب آقاى مؤمن و آقاى مقتدايى و آقاى جوادى آملى و نيز از اعضاى شوراى با توجه به اين. اشتندالجوردى در حزب د
د و من اختيارى براى كه آقاى الجوردى در جايگاه خودش بمان خاطر اين حتّى به. جامعة مدرسين حوزة علمية قم بودند و با طيف راست سنّتى حزب همسويى داشتند

طبق . توانيد عوض كنيد اى به من نوشتند كه اين پنج دادستانى را شما نمى مشهد و قم را هم اضافه كردند و در نامه, تبريز, در اصفهان, جاكردن او نداشته باشم جابه
 .كرد عالى قضايى بايد قضات را منصوب مى اساسى آن زمان هم شوراى قانون

 
  را نوشت؟چه كسى اين نامه(
 
من هم ديگر .  قضايى شروع شد كه جريانش مفصل است عالى از اينجا اختالف ما با شوراى. اهللا مؤمن به من ابالغ نمودند عالى قضايى نوشت و با امضاى آيت شوراى(

ايشان هم , اى نزد ايشان بودم اهللا خامنه جمهورى آيت ـ من در دوران رياست) ره( بار ـ پيش از تعيين هيئت بررسى از طرف حضرت امام حتى يك. نتوانستم دخالت كنم
شايد ما , من هم گفتم كه خوب است شما اين مسئله را در ميان دوستانتان توجيه كنيد كه برخوردشان غيرقضايى است. از برخوردهاى تند دادستانى تهران گاليه داشت

همين , حتماً آقاى الجوردى را برداريد: "امام به من فرمودند. كه گزارش اين هيئت به امام رسيد د تا اينافتا جريانات پشت سر هم اتفاق مى. بتوانيم اينها را عوض كنيم
, هر چه زودتر, باشد"گفتند . من گفتم اجازه بدهيد من يك جورى با آقاى الجوردى صحبت كنم كه خودش استعفا كند." امروز برويد بگوييد كه آقاى الجوردى برود
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پول و اين چيزها را ,  اصالً قدرت, انصافاً آدم هواپرستى نبود. 1361اى بود در سال  فكر كنم روز دوشنبه,  رفتم با آقاى الجوردى خصوصى صحبت كردممن." خيلى سريع
خودت مطرح ,  ناراحت نشوندجورى هم باشد كه دوستان شما : "گفتم." مانم من يك ساعت هم اينجا نمى, اگر امام راضى نباشد, چشم: "خيلى راحت گفت. خواست نمى
من اگر . احمدآقا ديوار به ديوار منزل حاج, ام جماران بود آن روزها خانه.  توديع بگذاريم دوستانش را دعوت كرد و مطرح كرد و قرار شد كه روز چهارشنبه جلسة." كن
ديدم كه آقاى امانى ـ خدا رحمتش كند , رفتم نبه براى انجام كارى به قم مىصبح روز چهارش. ديدم گذشت  مى هركسى از ورودى بيت امام مى, خواستم بيرون بيايم  مى

آنها نفهميدند كه من چه ." كار آقاى الجوردى درست شد: "من آنجا به همراهانم گفتم. روند آقاى عسگراوالدى و چند نفر ديگر از مؤتلفه به دفتر امام مى, ـ آقاى حيدرى
نظر امام اين نبود : "احمدآقا آمد و در حياط نشستيم و ـ با زرنگى خاص خودش ـ گفت, عصر. رفتيم قم و برگشتم. ز چه قرار استدانستند موضوع ا چون نمى, گويم مى

 همة اينها معناى اين حرف شما اين است كه من, شود جور بگويى نمى اگر اين! احمدآقا: "گفتم." خواستند تذكر داده بشود و اصالح شود بلكه مى, كه الجوردى عوض بشود
اند  نزد امام آمده, طورى قضيه را جمع و جور كنيد يك: "گفت." كه بگوييد نظر امام اصالً از اول اين نبود نه اين, خوب بگوييد نظر امام عوض شده است. ام را از خودم گفته

شوند و دوباره امنيت كشور مختل  شوند و منافقين خوشحال مى  مىها و رزمندگان دلسرد اى جبهه, خيلى از انقالبيون, اند كه اگر آقاى الجوردى عوض بشود وگفته
 ." شود مى

 
هايى كه در  به شرطى كه شما در هفته يكى  دو روز به اوين برويد و مواظب باشيد آن خشونت, بماند الجوردى : "به من فرمودند) ره(   به هر حال بعد از اين ماجرا امام

 .كردند البته نسبت به اعمال قبلى با انضباط بيشترى عمل مى. اهللا يزدى هم بود سرانجام آقاى الجوردى ماند و تا زمان آيت."  نگيردوجه انجام هيچ به, گزارش آمده بود
 
 گفتيم و اشاره كرديم با چندتن از نمايندگان رفتيم خدمت امام و مسائل زندان را, ماجرا اين بود كه من در كميسيون اصل نود بودم: كرد اهللا صلواتى نقل مى دكترفضل(

امام خيلى ناراحت شدند و گفتند كه حتماً الجوردى را برداريد و حكم عزل . اند و اصالً اسمشان نيست ها در بين راه زندان كميته تا اوين گم شده كه حتى بعضى از زندانى
 ."اهللا منتظرى سپردند منتها پيگيرى و چگونگى كار را به آيت, را دادند

 
 .ام  بوده است كه ديگر من دادستان كل انقالب نبوده1363ولى حتماً پس از سال ,  استالبته ممكن(
 
تر و  توانستند فعال جبرى و غيرقابل كنترل بود؟ واقعاً در فضاى آن موقع ـ نه با تحليل حاال ـ آيا افراد يا جرياناتى نمى, هاى سال شصت به اين ترتيب آيا درگيرى(

ماه پيش مدافع اين  گويد من شش اهللا موسوى اردبيلى كه مى  جلوى اين قضيه گرفته بشود و يا حداقل از شدت آن كاسته بشود؟ مثالً آيتتر برخورد كنند تا مسئول
  .ماه پيش در اين قضيه فعال بود يا نبود آيا شش, كرديم وگو مى شد و با آنها گفت هايى استفاده مى بايد از مجاهدين در پست نظريه بودم كه مى

   
اما از آنجا كه گروه و دسته و حزب , البته در پست حساسى بود و عضو شوراى انقالب هم بود. تنهايى در ماجراها نقش اول را نداشت وقت به اهللا موسوى اردبيلى هيچ آيت(

آن . كن باشد  داشته باشد كه جوساز و جو عوضتواند نقش مهم وقتى مى, هرچند در سطوح باالى حاكميت, كسى. باشد" جو عوض كن"و " جوساز"توانست  نمى, نداشت
توانند حتى براى امام جو و فضا را عوض كنند كه در تصميم ايشان اثرگذار  موردى كه دربارة آقاى الجوردى عرض كردم به خاطر اين بود كه بگويم برخى از افراد مى

اهللا   آيت خلق در خانة عى و غلط بعضى از مسئولين سبب شد كه امام باور كند كه امثال مجاهدينكنم اطالعات غيرواق اهللا منتظرى هم فكر مى مثالً در جريان آيت. باشد
رسانند كه امام دارد شديداً با او مخالفت  آقاى منتظرى را به اين باور مى از آن طرف هم . رسانند كنند و مسئولى را به اين باور مى جو را درست مى! اند منتظرى النه كرده

تر و  توانستند از روزهاى اول فعال اى مى من معتقدم كه عده. آورند اختالفات را هم پيش مى, ها دنبال اين بدبينى به. خواهد خودش رهبر بشود احمدآقا مى و يا حاجكند  مى
هاى داخل زندان به  درگيرى اين كار را بكنند و نگذارند توانستند  بازرگان و افراد ديگرى در اين رده مى, آقايان بهشتى. تر برخورد كنند تا آن فضا ساخته نشود دلسوزانه

  ...بيرون كشيده شود و
فقط خودشان را . خواستند كار كنند كس نمى ماجرا اين بود كه مجاهدين با هيچ. مجاهدين هم شديداً مقصر بودند, طرفه است جور نيست كه بگوييم ماجرا يك   اما اين

يعنى حتى حاضر نبودند بنشينند و . شد كه مسائل از بعد ديگرى مطرح بشود اين باعث مى. در مرتبة بعد هم به د فتر امام و احمدآقاكردند و  منتسب به آقاى طالقانى مى
 ربانى شيرازى با اهللا با اينها راحت بود و فرض كنيد مثل آيت) قبل از انقالب(مهدوى كنى در زندان اهللا  كه آيت درحالى. كنى صحبت كنند با آقاى بهشتى و آقاى مهدوى

  .اينها در زندان آقاى مهدوى كنى را در درجة بعد از آقاى طالقانى قبول داشتند. كرد اينها برخورد نمى
 محمدرضا, من محمدرضا پهلوى نيستم: "كه وزيركشور بود ـ پيش از هفتم تيرـ خطاب به اينها گفت حتى يادم هست در زمانى.   رفتار آقاى مهدوى كنى ماليم بود

طور؛  آبادى هم همين مرحوم آقاى شيخ نصراهللا شاه. داد آقاى مهدوى اين كار را انجام مى, كس پا درميانى نكند گونه نبود كه هيچ اين." بياييد با هم صحبت كنيم, ام كنى
ها هم صحبت كرده بود و به من هم گفت به  ادة رضايىبا خانو. نشست آدم خيلى خوش خلقى بود و با اينها مى, ايشان در جامعة روحانيت مبارز تهران شخص مؤثرى بود

 .اشكالى ندارد, من گفتم كه بيايند. به من گفت كه با اينها صحبت كنيد)  نصراهللا شيخ(ايشان , احمدآقا پيش از حاج. اينها اجازة مالقات بدهيد تا بيايند و صحبت كنند
 
 دربارة پروندة سعادتى؟(
  
دفتر امام و دفتر آقاى منتظرى هم براى ايشان . صدر كانديداى جامعة روحانيت بود آقاى بنى. صدر هم مهم است جراى كانديداتورى آقاى بنىما, عالوه بر اين موارد, بله(

اى طرفدارش  انى و عدهرضا اصفه, آبادى شاهرخى خرم, فهيم كرمانى, دكترصلواتى, درسپاه بود كه محالتى شهيد, خلخالى, در مجلس هم از اول آقايان انوارى. كار كردند
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صدرى كه اولين و تندترين مقاالت را عليه مجاهدين خلق در روزنامة   بنى, شود ببينيد وقتى جو ساخته مى. اينها ديگر طرفدارى نكردند, كفايت ولى در موقع عدم, بودند
گيرد و عليه حزب  صدر دارد از آنها خط مى گونه بود كه گفته شد بنى  و ايناش آمد و با آنان كنار هم نشستند جمهورى مدت كوتاهى بعد از رياست, انقالب اسالمى نوشت

من . نشد, صدر كنار بيايند امام هرچه تالش كردند كه مجلس و حزب با آقاى بنى. كرد جمهورى صحبت مى صدر پياپى عليه حزب بنى, در آن مقطع. كند صحبت مى
اهللا  حتى در اين زمينه آيت. هاى شاخص هم تأثيرگذار باشند گذارند آدم كنند كه مسائل را تشديد كنند و حتى نمى ريزى مى اى در اين ماجراها برنامه معتقدم كه عده
. دادند اى فرصت اين كار را مى ها را قبول كنند و نه از آن طرف عده گونه وساطت ولى نه مجاهدين حاضر بودند اين, توانست نقش داشته باشد و كمك كند منتظرى هم مى

طالقانى در محافل  كه عليه آقاى اند و از طرفى سخنانى اش النه كرده شد كه مجاهدين در خانه ها طورى بود كه مثالً از همان اول عليه آقاى طالقانى جوسازى مى جوسازى
  . تواند علل خارجى هم داشته باشد ها مى اين جوسازى. شد گفتند نقل مى خصوصى مجاهدين مى

هاى  ها از طرف جوسازى. من هم به اين معتقدم, واقعيات را در زمان خودش و در شرايط خودش بايد ديد و در آن شرايط بايد تحليل و بررسى كردگوييد كه    شما مى
 در رابطه با كنى و بعضى ديگر كنيد كه نظر آقاى مهدوى شما خيال مى. طلبى كنند كه اشخاص با صالحيت پا به جلو بگذارند و اصالح مختلف مانع شد از اين

كه براى عمل جراحى به خارج از كشور  حتى هنگامى. گفت كه با آقاى منتظرى برخورد خوبى نكردند حتى بعد از امام هم ايشان علنى مى, منتظرى بد بود؟ نه اهللا آيت
عنوان آخرين  من رفتم حضور رهبرى و چند چيز را به"د كه هاى اسالمى در انگلستان گفته بو درجمع دانشجويان عضو انجمن, كرد طور كه خودش هم نقل مى رفته بود آن

اعلميت , ايشان مرجع است, گونه برخورد بشود مانم يا نه؛ يكى اين كه قرار نبود با آقاى منتظرى اين دانم زنده مى نمى, گفتم كه من عمل قلب دارم. حرفم به ايشان گفتم
دهند  ها صدوهشتاددرجه تغيير موضع مى درست است كه بعضى." شود شود كه ايشان وادار به سكوت مى  مى جوسازىاى  گونه اما به, ايشان مورد تأييد علماى بزرگ است

خواهم عرض كنم كه  در عين حال مى. دانم او را شخصيت صالحى مى. كنم گونه فكر نمى كنى اين اهللا مهدوى اما من در مورد امثال آيت, اينها بازيگرند, شوند و عوض مى
تواند تأثير خاص خودش را در هر شرايطى و در هر جايى و  كالً اين رفتار مى. صدر يا مجاهدين نبوده و نيست آقاى بنى, ها تنها مربوط به موضوع آقاى منتظرى جوسازى

 . براى هر شخصيتى بگذارد
 

 .سپاسگزاريم,   از فرصتى كه در اختيار ما گذاشتيد
 
  
 
  
 

 :سوتيترها
  

گونه هستيم كه خصلت خودخواهى و منيت در ما حتى در بعد  گردد ما عموماً اين  به مسائل  فرهنگى و اخالقى همة ما در ايران برمى60 هاى واقعة خرداد ريشه
 هاى خاص خودش را دارد گرى و مبارزه با ستم و ظلم هم جلوه انقالبى

  
دادند حتى در ميان روحانيون سرشناس ما هم وجود داشت و اين مسئله باعث  نسبت مىهاى برخى ديگر از همين جريان كه تمام مبارزات و حق را به خود  اما خصلت

 گرفتند اى از روحانيون سنتى هم در كنار اينها قرار مى عده. ديدند با شاخص خودشان تطبيق بدهند شد كه هر آنچه را كه در اطراف خود مى مى
  

ها  ها باعث شده بود كه جوان خود اين شاخص خودبه, سوى مبارزة مسلحانه روآورده بودند نفكرى بودند كه بهمجاهدين خلق تنها گروه فعال مذهبى روش, پيش از انقالب
 به آن كشش پيدا كنند و انصافاً فعال هم بودند

  
 كنيم  دهيم و كار مى گفتند كه ما هستيم كه اين همه هزينه مى مجاهدين براى خودشان حقّى در اين مبارزه قائل بودند و مى

  
باعث برخوردهايى در , ها نبود  در همان زمان كه هر دو اسير زندان شاهنشاهى بودند و هنوز هيچ خبرى از پيروزى و قدرت و اين حرف, ها در هر دو طرف اين خصلت

 كرد  كه اين برخوردهاى زندان به بيرون هم درز مى, زندان شده بود
 

و يا حتى " باورنكردن همديگر از دوطرف"گفت و  طرف مقابل هم همين را مى, ..."هزينه داديم و, زحمت كشيديم, ب كرديمما انقال: "گفتند سرانجام اين ويژگى كه اينها مى
 روز اين اختالفات بيشتر خودش را نشان بدهد باعث شد كه روزبه, "نكردن تحمل"
  

ها  آزادى قاى مطهرى و نهضت روحانيونى مثل آقاى بهشتى و آ, مؤتلفه,  سنتى بازارتقريباً يك اجماع نانوشته بين مبارزين, من معتقدم در روزهاى اول پيروزى انقالب
 ها مطرح نكردند ها اينها را براى گرفتن پست كدام از گروه   ـ بود كه از مجاهدين خلق استفاده نشود و هيچ مثل آقاى بازرگان و آقاى سحابى ـ با كم و زيادشان
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 هاى مجاهدين افزوده بشود باعث شد كه بر تندروى,  بر اين بود تا كسى از مجاهدين خلق به كار گرفته نشودمن معتقدم اين مسئله هم كه اجماع
  

 ـ چهار يا 1358امام در سال . آقا خمينى هر دو بايد اسم ببريم ـ رفتار نامساعدى نسبت به اينها نداشتند احمدآقا و حسين موقع از حاج كه در آن, خوِد امام و بيت ايشان
, البته من يادم هست كه براى من و بعضى از دوستان ازجمله شهيد حقانى. ماه بعد از پيروزى انقالب ـ بود كه در قم به آقايان رجوى و موسى خيابانى مالقات دادند پنج

 اى در رابطه با اين مالقات ايجاد شد  شبهه آقاى فاكر و آقاى عبايى خراسانى, آقاى جعفرى گيالنى
  

اى خودسرانه  ايشان در آنجا گفته بودند كه عده. تواند مدرك خوبى باشد مى, احمدآقا پس از جريان ورزشگاه امجديه كه درگيرى پيش آمد  وردها و نامة حاجانصافاً برخ
كه  به شرط اين, آميز داشته باشد ونتخواست با اينها رفتار خش بيت امام و خود امام نمى, دهد كه دفتر امام اين نشان مى. اند در امجديه با مجاهدين برخورد كرده
 خودشان هم دموكراتيك برخورد كنند

  
همه با هم به اين نتيجه رسيده بودند كه از اينها در , جبهة ملى و مجاهدين انقالب, آزادى مؤتلفه و حتى نهضت, جمهورى اسالمى حزب, دوستان و طرفداران نظام

ها باشند و شعارهاى تندشان  خواست در بعضى مقامات و پست هاى درگيرى همين بود كه اينها دلشان مى ى از علتشايد يك. هاى حساس و كليدى استفاده نكنند پست
 گرفت هم از اينجا سرچشمه مى

  
كرد تا از  صدر حمايت مى ىامام بيشتر از آقاى بن, صدر كارهايى انجام داد وقت هم كه آقاى بنى همان. خواست كه بماند صدر خيلى عالقه داشت و واقعاً مى امام به بنى

 صدر را عزل كند خواست كه آقاى بنى وقت هم نمى كم ظاهر قضيه اين بود ـ و هيچ مرحوم بهشتى ـ دست
  

 اطالعاتى قوى ما بايد از يك دستگاه, دستگاه اطالعاتى قوى نداريم تا كارى بكنيم, تنهايى در برابر سيا سازمان تحليلش اين است كه ما به"تعبير سعادتى اين بود كه 
هرحال  جاسوسى نبود اما به, كنم هرچند نيت سعادتى و سازمان من فكر مى." توانست در اين زمينه به ما كمك كند مى, كمك بگيريم و اين مبادلة اطالعات با شوروى

جمهورى اسالمى نيز متضرر شد و نفهميد كه در آن پرونده , ها كه با دادن آن بخش از پروندة سرلشكر مقربى به روس شد و آن اين خيانتى به جمهورى اسالمى تلقى مى
 عالوه يك عمل خودسرانه و بدون مجوز از مسئولين مربوطه انجام گرفته بود به. چه گذشته بود

  
ة انشعاب و جداشدن از سازمان را اى در كار بود ـ آقاى سعادتى خودش داشت مسئل آمد ـ كه شايد هم توطئه بعضى از دوستان معتقدند كه اگر مسئلة اعدام پيش نمى

 كرد مطرح مى
  

كرد و روى يك عدة زيادى از هواداران  اى را كه خودش نوشته بود تشريح مى شد و آن نامه آزاد مى, ماند اگر مى. شد در تخفيف درگيرى مؤثر بود اگر سعادتى اعدام نمى
 گذاشت سازمان تأثير مى

  
كه دوـ  توانست در آن موقعيت مجاهدين با توجه به اين اد خاصى از پدرومادر جدا شده بودند و  شخصيتى مثل سعادتى مىبا اعتق[ هواداران سازمان]ها  اين جوان

 بكند و توانست از اينها جدا كم بدنة مجاهدين را مى دست,  ها مقبول بيفتد توانست خيلى در رفتار اين جوان مى, سال سعادتى در زندان بود و او را هم بت كرده بودند سه
  هاى فراوان بر نظام تحميل نشود هاى زياد و زندانى اين ترورها و اعدام

  
ها دامن زده  شد كه به درگيرى شد و شايد همين باعث مى كار اطالعاتى منسجمى روى اينها انجام نمى. ما در درون خوِد نيروهاى انقالب هم دچار بحران شديدى بوديم

 بار بشود خشونتكه غيرمنظم و گاهى  شود و يا اين
  

ولى وقتى پيش آمده . هاى تند پيش بيايد العمل تواند باعث بشود كه اين عكس ها و اشتباهات مى ها به اين برسيم كه برخوردهاى متقابل و تندروى  ممكن است در ريشه
شد  هم اينها در داخل اين مسائل را ايجاد كرده بودند و نمىازسويى , طرف جنگ تحميلى بود از يك. خواستند كه امنيت در جامعه برقرار بشود بود بيشتر مردم مى

 مملكت را به حال خود رها كرد
  

بيشتر نمايندگان مجلس . ولى طرفداران ايشان زياد بودند و خود امام هم حسابى طرفدارش بود, صدر را با ميرحسين موسوى هم شروع كردند همان روش برخورد با بنى
 صدر دچار كنند  لذا نتوانستند او را به سرنوشت بنى, قالب طرفدارش بودندنيروهاى ان, طرفدارش بودند

 
خواست كه او بماند و كار كند من معتقدم كه امام  واقعاً مى, كرد كارى نمى سياسى, صدر صدر به اين سرنوشت دچار شد ايشان در رابطه با بنى امام واقعاً متأثر شد كه بنى
 بار آقاى بازرگان متن استعفاى خود را ارائه داد ولى امام قبول نكرد چند. ايشان آقاى بازرگان را هم عزل نكرد. ودطور ب با آقاى بازرگان هم همين
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آن موردى كه دربارة آقاى الجوردى عرض كردم به خاطر . كن باشد تواند نقش مهم داشته باشد كه جوساز و جو عوض وقتى مى, هرچند در سطوح باالى حاكميت, كسى
  توانند حتى براى امام جو و فضا را عوض كنند كه در تصميم ايشان اثرگذار باشد ود كه بگويم برخى از افراد مىاين ب

 
بازرگان و افراد ديگرى در اين رده , آقايان بهشتى. تر برخورد كنند تا آن فضا ساخته نشود تر و دلسوزانه توانستند از روزهاى اول فعال اى مى من معتقدم كه عده

 ...هاى داخل زندان به بيرون كشيده شود و درگيرى توانستند اين كار را بكنند و نگذارند  مى
  

اى  ها را قبول كنند و نه از آن طرف عده گونه وساطت ولى نه مجاهدين حاضر بودند اين, توانست نقش داشته باشد و كمك كند اهللا منتظرى هم مى حتى در اين زمينه آيت
 دنددا فرصت اين كار را مى

 
تواند تأثير خاص خودش را در هر شرايطى و  طلبى كنند كالً اين رفتار مى كه اشخاص با صالحيت پا به جلو بگذارند و اصالح هاى مختلف مانع شد از اين ها از طرف جوسازى

   در هر جايى و براى هر شخصيتى بگذارد
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