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   82 بهمن و اسفند24شماره

  ا و ريشه ها ، زمينه ه60سي خرداد 

  ري

خاطر تعهد و  ملى جاى جنگ داخلى را بگيرد و اين  همه به هدف ما اين است كه گفتمان جاى اسلحه، و وفاق. وگو شركت كرديد

جنگ داخلى تبديل شد و آثار و   اتفاق افتاد و به يك شبه60يابى مسائلى كه در خرداد   ما اميدواريم كه با ريشهشهيدان داريم،
  . تكرار تلخ آن وقايع جلوگيرى كنيم

آزادى   دستگير شديد و با سران نهضت1342ملى و در اول خرداد  هم در جبهة. ها نشگاههاى اسالمى دا وديد و هم در انجمن
بعد .  نژاد و سعيدمحسن رابطة دوستانه و فكرى نزديكى داشتيد خصوص با حنيف گذاران سازمان مجاهدين به  با بنيان. وت بوديد

در بستر انقالب، شما با سران انقالب .  به سازمان را هم به خاطر داريد1354گذاران و ضربه سال  اعدام بنيان. دين حفظ شد
,  ما از شما اين است كه يك تحليل جامعها تقاضاى با توجه به اين ويژگى. هاى مجاهدين هم با ايشان ارتباط داشتند بچه. ك بوديد

 .ايد ارائه دهيد ايد و شنيده مبناى آنچه كه ديده

يابى حوادث  ر بيفتيم و ضمن ريشهكنم و اميدوارم كه بازگويى اين خاطرات از گذشته باعث شود كه ما به فك  و شنيدم بيان مى
العبر عما بين يديه من المثالت حجزته  ان من صرحت له.  زعيمابهذمتى بما اقول رهينه و ان«: فرمايد طور كه اميرمؤمنان مى ان
ها برايش كامالً  كسى كه عبرت. اصل تجربيات خودم است و خود ضامن درستى اين گفتار هستمگويم ح آنچه را كه مى) 16ه 

  .شود ها مى  مانع فروافتادن كوركورانه و نسجنيده او در شبههپرواپيشگىگيرد، 

  
آ

 آوردن اين 

 
  

 

وگو با دكتر سيدمحمدمهدي جعف گفت
 

 كه در اين گفت آقاى دكتر، سپاسگزاريم از اين

ِدينى است كه نسبت به آزادى، آگاهى و خون 
عوارض منفى آن هنوز هم ادامه دارد، بتوانيم از

آزادى ب ملى و نهضت    جنابعالى، هم در جبهه
هاى طاغ محاكمه شديد و چندين سال در زندان

يد، ارتباطتان با مجاهآزاد شد هم كه از زندان 
اهللا طالقانى خيلى نزدي خصوص مرحوم آيت به

يابى اين وقايع بر مانع و عملى در راستاى ريشه

 
اهللا الرحمن الرحيم ـ من آنچه را كه ديدم  بسم

هم. كردن راه آينده بگيريم  درسى براى روشن
خطب: البالغه نهج(» التقوى عن تقحم الشبهات

روشن و آشكار شود و از آنها به روشنى درس ب

http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/ghalamha.htm
http://rouzaneha.org/payvand.htm
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شدن از شرايط گذشته و حال و عمل  يعنى آگاه, تقوايى كه معيار و ميزان است.  رساند انسان را به تقوا مى,    با اين گفتة اميرمؤمنان عبرت گرفتن از حوادث گذشته
  .  از او در تاريخ اتفاق افتاده كامالً درس بگيردش و پياز اين جهت، انسان بايد در برابر حوادث و آنچه كه در برابر چشمانش اتفاق افتاده. صالح بر مبناى آن آگاهى

زادگان آشنا  نژاد و بعد با سعيدمحسن و بديع ياد حنيف آزادى نخست با زنده ، همزمان با ورودم  به تهران، در انجمن اسالمى دانشجويان و در نهضت1340  من در سال 
نوشتيم و از آنها  نامه مى. داديم  مىرديديم كه باعث شبهه بود، فورى تذك  ما از بزرگان چيزى مىهيچ قصد رسيدن به قدرت نبود و خود شاهديد كه اگر. شدم
آزادى و  نهضت, ملى سران جبهه» شاه و ملت« در جريان رفراندوم شاه و به قول خودشان 1341كه در سال  تا اين. خواستيم كه از راه مستقيم اسالم منحرف نشوند مى

آزادى به دوش افرادى افتاد كه  ها در نهضت به اين ترتيب، فعاليت. نژاد بود  حنيفهادانشجويان بازداشت شدند و به زندان افتادند كه ازجملة آننفر از  حدود دويست
 .  خرداد به زندان قصر بردند17 روز قلعه و پس از آن به زندان موقت و  ما گرفتار شديم و اول ما را به زندان قزل1342كه درشب دوم خرداد  بيرون از زندان بودند، تا اين

 
  و با چه كسانى دستگير شديد؟كجا

 
الدين مجابى و آقاى فرهنگى  شمس, زاده مجتبى عرب, پورقبادى, پرويز يعقوبى, اهللا ربانى عنايت, سيدجوادى به اتفاق مرحوم رحيم عطايى  منزل آقاى احمد صدر حاجدر

به عالوه آقاى مهندس .  بازداشت كردنداسرهنگ پهلوان و سرهنگ سليمانى وارد خانه شدند و ما ر, سرهنگ صدارت. يمدستگير شد) آمد نژاد مى جاى حنيف كه به(
در روز پانزدهم . عليبابايى را از منزلشان در همان شب دستگير كرده بودند شهر و آقاى احمد آقاى مهندس ابوالفضل حكيمى را از جلوى پارك, سحابى را از شركت ياد

اتفاقاً از زندانيان عادى توانستيم يك راديو به . بسيار هم نگران بوديم. شنيديم  را مىىاد در زندان موقت شهربانى، نزديك ميدان توپخانه بوديم و صداى تيراندازخرد
جمعى   خرداد، ديگر شاهِد آوردن دسته16خر شب اى در جريان قرار گرفتيم و از آ دست بياوريم و من راديوى قاهره را گرفتم كه خبرش را به تفصيل گفت و تا اندازه

 خرداد، ما را به زندان قصر منتقل كردند و به زندان شمارة چهار بردند كه سران 16 و 15 بسيارى از افراد در  پس از دستگيرى.  بوديموقتزندانيان به داخل زندان م
ما .  جلساتى برقرار كرديمنىاهللا ربا مهندس سحابى و عنايت, نژاد هفدهم خرداد در زندان قصر با حنيفاز روز . اى از دانشجويان آنجا بودند آزادى و عده نهضت, ملى جبهه

ملى از  ما از همان روزهاى اول متوجه شديم كه تلقى جبهه. خواستيم كه در جمع ما شركت كند گاهى از مهندس بازرگان هم مى. چهار نفر بيشتر به هم نزديك بوديم
 .فايده عنوان يك عمل خام يا بى كرديم و آنها به ما به چشم مسائل ايدئولوژيك به آن نگاه مى. آزادى تفاوت دارد ا تلقى نهضت خرداد ب15جريان 

 
 ملى چه كسانى آنجا بودند؟  سران جبههاز
 

, فروهر, كشاورز صدر, زاده زيرك, شناس حق, خليلىمهندس , دكتر آذر, ولى مهندس حسيبى, دكتر صديقى و يك نفر ديگر از آنها اصالً آنجا نبودند,  صالحاللهيار
اينها را به عالوة آقاى مهندس . ندعباس نراقى، دكتر مسعود حجازى و چندتن ديگر كه شايد حدود بيست و چندنفر بود, ميرمحمد صادقى, حاج مانيان, حسينى شاه

اهللا طالقانى را در شب دوم محرم از زندان آزاد كردند كه ايشان تا شب هشتم در  آيت. قلعه بردند  به قزل1342 خرداد سال 29بازرگان و دكترسحابى در روز 
ايشان پاسخ داده بودند كه خودم متوجه هستم و خيال .  شما يك توطئه استادىاهللا طالقانى پيغام داديم كه آز يت ما از درون زندان به آ. رفت مسجدهدايت به منبر مى

عنوان عامل اغتشاش يا توطئه بكشند و يا  اى از افراد خودش را به مسجد بفرستد و شلوغ كنند و ايشان را به د كه شب نهم عدهساواك نقشه كشيده بو. ما جمع شد
 بود و در اهللا طالقانى كه دست اينها را خوانده بود، شب نهم به منبر نرفت و دوسه روز در تهران مخفى آيت.  بسازنداودستگير كنند كه بتوانند پروندة محكمى براى 

 ةهمه رفتيم به استقبال و ديديم كه دست ايشان يك كيس.  قصر آوردند4ودوم خرداد بود كه ايشان را به زندان شمارة  روز بيست. رفت  خرداد به لواسانات 15جريان 
در در زندان . اهللا طالقانى را به زندان شمارة دو قصر بردند وقتى خوشحالى ما را ديدند، آيت. ماست است كه از لواسانات آورده بود و به ما داد و ما خيلى خوشحال شديم

شما سكوت كنيد وكارى به جريان آخوندها "كرد با اين هدف كه  آمد و با  آقايان مذاكره مى زاده از طرف دربار مى نام آقاى صنعتى قلعه معلوم شد كه شخصى به قزل
همزمان با آزادى سران، در بيرون، . تدريج هم آزاد شدند ملى سياست صبر و انتظار را پيشه كردند و به جبهةاز آن پس، " ما هم كارى به شما نداريم. نداشته باشيد

نژاد  با آمدن اين اعالميه، آقاى مهندس سحابى و حنيف. را منتشر كرده بود كه به داخل زندان هم رسيد“ ريزد ديكتاتور خون مى”آزادى در بيرون زندان، اعالميه  نهضت
رسد و بايد حركتى  نمودهايى نوشتند كه مسائل اصولى را مطرح كرده بودند و شايد محتواى اعالميه هم اين بود كه ديگر مبارزة پارلمانتاريستى به جايى نمىهم ره

آن سراسر انقالبى  م و اين اعالميه و متن ما يك جمعيت قانونى هستيم و نبايد كار خالف قانون انجام بدهي" بابايى در حاشية آن اعالميه نوشته بود  لىع. انقالبى كرد
اين را به آقاى دكترسحابى داده ." كنيدآقاى مهندس بازرگان هم موافق باشند و از اين جهت شما عجله نكنيد و فعالً اين را منتشر ن, كنم كه دوستان ما است و فكر نمى

وقتى . گذارد شود، آقاى دكترسحابى اعالميه را در جورابش مى قلعه مى صادف با بردن آقايان به قزلبود كه با آقاى مهندس بازرگان بخوانند و نظر خودشان را بدهند كه م
شود،  رود تا وضو بگيرد، استوار اسكندانى يا يكى ديگر كه متوجه مى وقتى سر حوض مى . كند كه چنين چيزى در جورابش هست شود، فراموش مى قلعه مى كه وارد قزل
گفتند اين جمعيت مخالف مشروطه است، همين  يكى از داليلى كه مى. دادند كه در دادگاه هم خيلى روى آن مانور  كند، طورى ه پرونده پيوست مىدارد و ب آن را برمى

  . دستنوشته بود
لورفتن اين اعالميه، آقاى مهندس سحابى را در بعد از . شد نژاد اداره مى وسيلة حنيف  قصر نيامده بود، همة جلساتمان به4كه آقاى طالقانى به زندان شماره    تا  وقتى

نژاد در  روش هميشگى حنيف.ها دارند  خردادى15اهللا محالتى و   آيت, شهيد دستغيب, باد بردند كه ايشان خاطراتى از ديدن امام آ زندان قصر از ما جدا كردند و به عشرت
  .وى در شهريورماه آزاد شد. نژاد خيلى چيزها آموختم من در آنجا از حنيف. كر قرآنىها هم برمبناى تف جلسات، مطالعه و برداشت از قرآن بود و تحليل

در جريان سربازى ما ارتباط . آمد ولى مرتب به دادگاه مى, "ها شما را نبينم روم و شايد تا مدت دارم به سربازى مى: "نژاد به من گفت   يكى از روزهاى آخر آذر ماه، حنيف
 جلساتى در زندان داشتيم كه بعد از آزادى چه نفر هپيش از آزادى، ما س. ، من، مهندس سحابى و حكيمى آزاد شديم1346ماه  يزدهم ارديبهشتروز س. زيادى نداشتيم
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 روحى و ايدئولوژيك اما چون خود ما آمادگى جسمى و حتى. اقدام مسلحانه است, همه به اين نتيجه رسيده بوديم كه بايد كار چريكى كرد و چارة كار ايران. كار كنيم
يك روز وقتى وارد شيرپال شدم، ديدم . رفتم كردن مقدمات اين موضوع، روزهاى جمعه به كوه مى  فراهماىمن بر. نداريم، بايد به خودسازى بپردازيم و خود را آماده كنيم

در . ديديم بعد از آزادِى من از زندان، اين اولين بار بود كه همديگر را مى. رضا رئيسى و چندنفر ديگر, سعيدمحسن, زادگان بديع, نژاد  حنيف. اند كه دوستان رديف نشسته
پاتى شما  از طريق تله: "من هم به شوخى گفتم." سالم ما را به آقاى مهندس سحابى برسان و بگو كه ما را هدايت كن"زادگان يا سعيدمحسن  گفت  خاطرم نيست كه بديع

تراب دادار  1347در فروردين .  بروندستنداند و تحت نظر پليس ه كه زندان بوده توانستند به ديدن كسانى ين بوده كه اينها نمىبعدها فهميدم علتش ا" را هدايت كند؟
با تو همكارى توانيم  آيا مى خواستيم ببينيم كه زندان چه تأثيرى در روحية تو گذاشته و  ما طى اين مدت تو را زير نظر داشتيم و مى: " پيش من آمد و گفت)شناس حق(

اند و  اى از دوستانت كه قبالً هم با تو دوست بوده با عده: "گفت" اى و با چه كسى؟  چه زمينهرهمكارى د: "گفتم." كنيم يا نه و ديديم كه تو براى همكارى مناسب هستى
ه مخفى است و با اطمينان به حرف ايشان ديگر نپرسيدم، اما حدس اى هست ك فهميدم كه برنامه." نپرس: "گفت" غير از شما چه كسانى هستند؟: "گفتم." حاال هم هستند

آقاى , آقاى رجايى, آقايان جالل فارسى. برنامه را به عهده داشتم دادم و بيشتر هم كارهاى فوق من در دبيرستان كمال درس مى.  بايد باشندانزدم كه همين دوست مى
 جالل فارسى هم ىبا من كه تماس گرفت، گفت كه با آقا. داد  به ما ملحق شده و زبان درس مى1347ر سال بعدها هم آقاى رضا رئيسى د. صاحب الزمانى هم بودند

چون تو در زندان بودى و تحت نظر پليس هستى، كار چريكى از تو : "گفتند" خواهيد؟ از من چه مى: "گفتم. كدام از اين دوستان صحبت نكن با هيچ. صحبت نكن
خواهيم در اين زمينه با ما  اى، مى اهللا طالقانى بوده  آيتيرالبالغه آشنا هستى و در مكتب تفس اما چون با قرآن و نهج. مد هم بايد خيلى دقت كنىوآ خواهيم و در رفت نمى

يك روز آقاى رضا ." رجمه كنخصوص الفتح ـ را ت ها ـ به دانى، جزوات را كه فلسطينى چون عربى مى: "پس از مدتى هم گفتند. من هم پذيرفتم." همكارى داشته باشى
اش بسيار مشكل بود، متن فرانسه و  اتفاقاً چون ترجمة عربى. رژى دبره را كه به عربى ترجمه شده بود آورد و گفت كه اين را ترجمه كن“ انقالب در انقالب”رئيسى كتاب 

كتابى هم در مورد جمال عبدالناصر بود كه صفحة اول آن را كنده بودند .  خوبى شداش را هم پيدا كردم و اين سه را با هم تطبيق دادم كه به نظر خودم ترجمة  انگليسى
كتابى هم بود . اش به قلم كمال جمبالت رهبر حزب سوسياليست لبنان بود و خيلى هم از جمال عبدالناصر تجليل كرده بود ولى مقدمه,  مؤلفش چه كسى بوددانم مىو ن

اين كتاب را .  روبر مرل انجام شده بودوسيلة هايى بود كه به مجموعه مصاحبه". بال بن"ترجمه كردم؛ و كتاب ديگرى بود باعنوان “  الجزاير، سرزمين آتش و خون”باعنوان 
 و هنوز هم از فرانسه به انگليسى ترجمه شده بود و ما متن انگليسى را دونفرى ترجمه كرديم و ازسوى شركت انتشار منتشر شد. شناس ترجمه كرديم به كمك آقاى حق

همة اينها را در چارچوب همكارى . نام مستعار خليل كوشا معرفى كرديم  مترجم كتاب را به،شناس  آقاى حق شود و به توصية از سلسله انتشارات شركت انتشار منتشر مى
شناس غير از مسائل سازمان كه  شد با آقاى حق كه تشكيل مىهايى  البالغه و قرآن داشتيم و در همان حوزه خودمان هم جلسات نهج. دادم با دوستان مجاهدين انجام مى

شناس  مسئول و رابط من روزهاى اول خود آقاى حق. كرديم كه در مورد آنها بحث مى كرديم و يا اين  به عمليات فلسطين را هم ترجمه مىبوطهاى مر  شد، كتاب مطرح مى
 و هر دو شناخت ىخواستم كه بشناسم و نه او مرا م شناختم و نه مى نه من آن فرد را مى. مشترك داشتيمنفر ديگر كالس  بود و بعد از مدتى ناصرصادق شد كه با يك

  .شناختيم مان را كه ناصر بود مى مسئول
آمد و  ه سعيدمحسن هم مىنژاد هم چند جلسه آمد و گاهى هم با آقاى رئيسى جلسه داشتيم ك خود حنيف.  بود كه ارتباط بيشترى با اينها برقرار كردم1348   در سال 

چيزى كه اينجا بايد بگويم و . كنند  مىدهكم پى برده بودم كه اين دوستان كارهاى مخفى دارند و خودشان را براى كار مسلحانه آما من كم. كرديم نفرى كار مى سه
ن يك نيروى اجرايى بود كه در كمال فداكارى و گذشت، تمام دانيد كه سعيدمحس شما مى. توانم از گفتن آن خوددارى كنم، وضع سعيدمحسن بود وقت هم نمى هيچ

 پاى سخنش نشستم و پيش خودم گفتم كه اين معجزة انقالب 1348 در سال كه ينتا ا. وجودش را وقف مبارزه كرده بود، اما من كار ايدئولوژيك از ايشان نديده بودم
بلكه در زمينة سياسى و ايدئولوژيك هم بسيار ورزيده شده و بسيار عميق بحث ,  آمادگى بسيار خوبى داردتنها براى كار عملى كه نه است كه اين انسان را ساخته؛ طورى

دانم ـ به ظاهر كه  خواند ـ حاال من خلوتش را نمى  بسيار مخلصانه بود و من شاهد بودم كه با چه خضوع و خشوعى نماز مىهما ش  در عين حال كه عمل عبادى. كرد مى
 و انزادگ ها بيشتر اهل عمل بودند، اما امثال بديع كه بچه با اين. كرد  بود؛ درعين حا ل كه مسائل ايدئولوژيك را هم خيلى بهتر تحليل مى ر محكماعتقادش بسيا

 . ادامه يافت1349جريان كار ما تا سال . ديدم كه اهل معنويت و خضوع و خشوع هستند سعيدمحسن را مى
 

 بهمن 19جريان سياهكل در . پيماربايى از امارات به بغداد را براى ما تعريف كرد كه دوستان ما را گرفته بودند و در زندان امارات بودند  يك روز ناصرصادق جريان هوا
گويند كه  وقت مىاند آن   عمل قرار گرفتهرياناند چه در ج خواسته اند يا نمى خواسته هاى سياهكل ـ چه خودشان مى بچه: "ناصر به ما گفت.  پيش آمده بود1349

پذيرشدن  اين شتاب دادن باعث آسيب: "من گفتم." از اين جهت ما بايد به روند فعاليت كار خودمان مقدارى شتاب بدهيم. كنند زنند و عمل نمى ها فقط حرف مى مسلمان
چون در تدارك عمل بودند با . دادم  و هنرستان كارآموز درس مىدر آن سال من در دبيرستان كمال." هاى مختلف آن را كرد به هر حال بايد فكر جنبه: "گفت" شود؟ نمى

كرد و لذا ما  گرفت و در شركت انتشار هم كار حسابدارى مى احمد رضايى در دبيرستان كمال با من تماس مى. كرديم ما بيشتر كار فرهنگى مى. گرفتند من كمتر تماس مى
 .  انفجارى در ميدان مخبرالدوله رخ داد1350كه در سال  تا اين. فرستاد اى ما مىهاى سازمانى را بر  و جزوهتمبيشتر با هم تماس داشي

 
 .ها انجاميد ترشدن تعقيب و مراقبت ازسوى ساواك شد كه به دستگيرى بچه ولى موجب جدى, ها نبود و عامل آن هم مشخص نشد  انفجار كار بچهآن
 

عنوان  من نيز چون صرفاً به." از تهران دور شو. سعيدمحسن را گرفتند: "طور خصوصى به من گفت  طالقانى بهاهللا آيت.  به مسجدهدايت رفتم1350 اوايل شهريور ماه من
من از اول ." توانست جايى برود  عزت هم مىكاش: "ايشان گفت. سمپات و هوادار در كنار سازمان بودم، رفتم كه از آقاى دكترسحابى خداحافظى كنم و به برازجان بروم

اهللا طالقانى را   آيت در آنجا بود كه شنيدم منزل. گرفتم كرد، در جريان قرار مى  به برازجان رفتم و در آنجا يا به وسيلة نامه يا راديو بغداد كه خبرها را منتشر مى1350مهر 
كه در  من از دور در جريان كارها قرار داشتم تا اين. بودزمستان سختى . اند نژاد را هم گرفته  شنيدم كه حنيفدمدتى بع. اند محاصره و ايشان را به زابل تبعيد كرده
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به حسينية ارشاد رفتم و بيشتر دوستان را . توانى برگردى، من به تهران برگشتم اى و مى  نشده  براى من نامه نوشتند كه اسم تو در جايى نيست و شناخته1351فروردين 
دوست و يارانش، به پيشنهاد آقاى رجايى  پس از شهادت ميهن. اد و دوستان بازار و مدرسة كمال را آنجا ديدماكبر است, صادق اسالمى,  آقايان محمدعلى رجايىازجمله

 گرمارودى هم شعرى در ستايش شهدا و ذم وىآن روز آقاى موس. نفر از تهران راه افتاديم  حدود چهل ـ پنجاه. دوست به قزوين رفتيم براى عرض تسليت به پدر ميهن
در اين راستا قضية خريد اسلحه بود كه طبق توصية آقاى رجايى ." من رابط تو با سازمان هستم, از اين به بعد: "مجلس كه تمام شد، مرحوم رجايى به من گفت. شاه خواند

 كه رجايى به من تذكر داد، آن را به  ـ به قيمت هزارتومان خريدم و با تمهيدات امنيتىبودميك كلت اسپانيولى از عباس كريمى ـ پدر احمدرضا كريمى كه با او دوست 
. اند امناى مدرسه نشسته توكلى و هيئت, محمد باهنر, وارد محوطة مدرسه كه شدم، ديدم در حياط مدرسه آقايان بهشتى. مدرسة دخترانة رفاه بردم و به ايشان دادم

من . ، ايشان از شركت انتشار آمده كه كتابخانة ما را ببيند و براى آن كتاب تهيه كندنه: "آقاى رجايى گفت." بفرما بنشين"آقاى بهشتى خيلى گرم گرفت و تعارف كرد كه 
 كريمى را گرفتند و من پيش عباسمدتى بعد آقاى . آنگاه مرا به كتابخانه برد و من اسلحه را به ايشان تحويل دادم. برم تا كتابخانه را به ايشان نشان بدهم ايشان را مى

اگر . وجه لو نرفته هيچ مطمئن باش كه ازطرف من به باال اين قضيه به: "گفت" ام چه كار كنم؟ اگر از من اسم برد و گفت كه من اين اسلحه را داده: "تمآقاى رجايى رفتم و گف
ما همكارى كنى، من هم اين اسلحه را اى بايد با  گفت كه تو چون در سازمان بوده ديد و به من مى ايشان اسم شما را برد، بگو كه مهدى محسن برادر سعيد محسن مرا مى

به هر حال . مهدى هم كه زير شكنجه شهيد شده است.  كه آقاى كريمى به من پيشنهاد داد گرفتم و به آنها دادم و گفتم كه من ديگر حاضر نيستم با شما همكارى كنم
نگرانى من اين است كه زير . ترسم از اعدامش هم نمى: "من گفتم."  را نياورى تنها راهى است كه اسم كسى  حبس ابد است، ولى ايناى  جرم همين كارى هم كه كرده

ما اين قرار را ." ههمين افراد را اسم ببر و بگو قرارمان هم پشت مدرسة سپهساالر بود و نگو مدرسة رفا: "گفت." شكنجه نتوانم تاب بياورم و اسم كسى را بخواهم بگويم
گفتند  ولى مى, نه، راجع به پسرم بود: "گفت" در اين باره چيزى از شما پرسيدند؟: "گفتم.   به شركت  انتشار آمد ى آزاد شد و مستقيم گذاشتيم و بعد از مدتى آقاى كريم

ه آقاى رجايى را در در همين جريان بود ك." را نگويم... كه اسم مهندس بازرگان و با جعفرى تماس دارم، براى اين. آزادى تماس دارى؟ گفتم بله كه تو با سران نهضت
  . ايشان هم خوشبختانه هيچ صحبتى در اين باره نكرده بود و كسى را هم لو نداده بود.  گرفتند1353زمستان سال 

نستند به تمام سازمان توا شناخت كه اگر يكى از آنها را هم لو داده بود با تعقيب و مراقبت مى  نفر از اعضاى علنى سازمان را هم مى5 بر اعضاى مخفى، آقاى رجايى عالوه
  .اى كرد پى ببرند، ولى مقاومت جانانه

ولى تا آنجا كه از بيرون زندان اطالع پيدا , تحوالت فراوانى هم در درون و هم بيرون زندان رخ داد كه من از درون زندان اطالعى نداشتم.  سال پربحرانى بود1353 سال
 حوادثى كه رخ داده چه بوده و از كجا رخىچون من در متن قضايا نبودم، بعدها مطلع شدم كه علت ب. ن استداد ديدم كه تحوالت زيادى در شرف رخ كردم، مى مى

  .سرچشمه گرفته است
 به خانه رفتم كه روزى شنيديم و بعضى از انتقادها و برخوردهاى افراد مذهبى و غيرمذهبى، تا اين ا ى از نظر ايدئولوژى مى  كمابيش ما زمزمة تحوالت تازه1354   درسال 

هايى هم داشت   صفحه، منتها ضميمه520 جيبى حدود طعق. و ديدم كه پاكتى مثل پاكت ميوه درخانه افتاده است آن را باز كردم و ديدم كه جزوة تغيير ايدئولوژى است
كه ما بيشتر از طريق وحى با قرائت  ى را مطرح كرده بود و اينآن جزوه مسائل وح. دانستم هايش را نمى آن را خواندم و خيلى ناراحت شدم، چون زمينه. مثل مسائل كوبا

من بالفاصله پس از خواندن همين .  ماترياليسم ـ ديالكتيك وارد شديم، مسائل و مشكالت ما حل شديقبست خورديم و وقتى از طر رفتيم و به بن مهندس بازرگان جلو 
." نگران نباش: "خيلى با خونسردى برخورد كرد و گفت. ديدم ايشان هم از موضوع اطالع دارند. به ايشان دادمجزوه را با ناراحتى . ها خدمت آقاى طالقانى رفتم قسمت
تر از اين مسائل است كه ما فكر  احساس كردم كه جريان بسيار وسيع." شود گرفت جريانى است كه اتفاق افتاده و جلوى آن را نمى: "گفتند"  نباشم؟نچرا نگرا: "گفتم
كه اتفاقاً مرحوم الهوتى به آنجا , خواسته دكترپيمان را ببيند بعدها شنيدم كه آقاى مهندس بازرگان هم به مطب دكترپيمان رفته بوده و مى. و به انتظار نشستمكنيم  مى
بعد كه جزوه ." ما از خودتان  واكنشى نشان ندهيدش. كنند و لبة تيز حمله متوجه شماست اى منتشر مى زودى جزوه اينها به: "گفته بود الهوتى به مهندس بازرگان . آيد مى

 . هم نشان ندادواكنشى   درآمد،  از آنجا كه آقاى بازرگان آماده بود، چندان ناراحت نشد و هيچ
 
 اين حادثه چه تأثيرى روى ايشان داشت؟,  توجه به روابط نزديك بين شما و بازرگانبا
 

ما اين كتاب را خوانديم و خيلى ناراحت شديم؛ چرا كه آقاى مهندس بازرگان . را نوشت“ علمى بودن ماركسيسم؟”لوژى، كتاب  بازرگان در برابر بيانية تغيير ايدئومهندس
. دگرفته بو دانشگاه تهران منتشر كرده بود ـ هك“ ماركسيسم”شده ـ حداكثر از آن كتاب  هاى ترجمه بلكه از كتاب, صورت دست اول و مستقيم نگرفته ماركسيسم را به

ها بيشتر  علت انحراف جوان: "گفت كرد و مى مهندس بازرگان روى همين  انگشت گذاشته بود و اين را رد مى. متعلق به ماست, گويند كه فلسفة علمى ها مى ماركسيست
 ".نداردكه هيچ پاية علمى  گيرند و حال آن  قرارمىنتأثير آ دانند، لذا سخت تحت همين است كه ماركسيسم را علمى و مطلق مى

 
 .گويد كه علمى است گويد كه اساس ماركسيسم مادة ازلى ـ ابدى است و ماده يك مقولة فلسفى است، بنابراين نمى  ماركس مىخود

 
أثير ماركس جوان ت چون اريك فروم هم سخت تحت“ نقد نظرية اريك فروم”نام  كتاب ديگرى هم مهندس بازرگان نوشته بود به. شوند تر مى  پيروان از پاپ كاتوليكگاهى

.  او را به طرف ماترياليسم منحرف كردگلسولى او معتقد است كه ان, يافت، موعود مسيح بود است و بر اين باور است كه آن ماركس جوان اگر به همان شكل ادامه مى
نوشتيد، بسيار  كه در زمينة ايدئولوژى اسالمى مطالب مى زمانىشما تا : "مهندس بازرگان در رد آن هم كتابى نوشته بود و ما نزد آقاى مهندس بازرگان رفتيم و گفتيم

باعث واكنش منفى جوانان ,  شما در زمينة ماركسيسم اطالعات دقيق و عميقى نداريدنـ اما چو“ سير تحول قرآن”ارزشمند بود ـ مخصوصاً اوج كارهاى شما يعنى 
  ." كنند ه ماركسيسم گرايش پيدا مىكنند، بلكه بيشتر ب ها گوش نمى تنها به اين حرف نه. شود مى
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, اهللا منتظرى آيت, اهللا طالقانى كه همزمان آيت ما در جريان مسائل ديگر قضيه نبوديم تا اين. اى پذيرفت ولى حرف ما را تا اندازه, هرحال ايشان ناراحت شد    به
من دنبالة : "ايشان گفتند..  طالقانى رسيدماهللا يك هفته قبل از دستگيرى، خدمت آيت.  بازداشت كردند1354االسالم الهوتى را در آذر  االسالم رفسنجانى و حجت حجت

روز بعد از دستگيرى به منزل ايشان رفتم و از خانمشان ." شما يك نسخه را براى انتشار ببر كه اگر مرا گرفتند از بين نرود. ام  را در دو نسخه نوشته“ پرتوى از قرآن”
به اين ترتيب، هر دو نسخة اصل و كپى را به من دادند كه من در . فقط خودشان را بردند.  هم نبردندغذنه، خوشبختانه يك برگ كا: "گفتند" چيزى هم بردند؟: "پرسيدم

عيد به تهران  كه از تب1352ايشان از ارديبهشت سال .  كه ايشان آزاد شدند منتشر شده بود1357 شروع به  انتشار آن كردم و مقدارى از آن تا سال 1356سال 
دليل مراجعات مختلف  رفتم، ولى به  آية از سوره نسا را تفسير كرده بودند و من هر روز خدمت ايشان مى23عمران به اضافة  تمام سورة آل, 1354 ذربرگشتند تا آبان يا آ

شما . كنيد  مىدرگيرا در بعضى كارهاى غيرضرورى خود را آقا شما چر"من يك روز خيلى ناراحت شدم و خدمت ايشان جسارت كردم كه . مردم به ايشان تكميل نشد
كردند و متأسفانه همين  هم عمران و آبادى و هم مسائل مذهبى مراجعه مى, به ايشان هم براى مسائل سياسى. دِر خانة ايشان باز بود." بنشينيد و تفسير را ادامه بدهيد

بعد از . منظور چاپ پاكنويس كنند كه خط ايشان هم نباشد اى به  دادم عدهتىمطالعه كردم و ح,  را به خانه بردماين تفسير. امر باعث شد كه ايشان تفسير را تمام نكنند
اى  براى تو هم نوشته: "آنها رفتم كه از آقا چه خبر داريد؟ گفتند اهللا طالقانى در زندان اوين داشته باشد، من نزد  شش ماه كه خانواده توانست اولين مالقات را با آيت

كه درنهايت سورة  فرستادند تا اين ها براى من مى تدريج ضمن مالقات اند و به عمران را مجدداً تفسير كرده  بخشى از آيات سورة آلنديدم كه به خط خودشا." فرستاده
 را حذف كردم و بعضى ها تكرارى.  قبالً خودشان نوشته بودندكه من شروع به تلفيق آياتى كردم كه از زندان اوين فرستاده بودند با آن.  بودند نسا را دومرتبه تفسير كرده

اند پاسخ مسائل روز است؛ چه فضايى كه در  پس از چاپ، ديدم همة مطالبى كه نوشته. خودم هم تصحيح را در چاپخانة فاروس به عهده گرفتم. دادم چيزها را توضيح 
عمران  سورة آل,  جلد پنجم160تا صفحة . رساندند براى روز هم پيامى داشتند  جاويد قرآن را مى كه پيام ضمن اين. زندان اوين داشته و چه در فضاى بيرون از زندان

زيرا اين ديگر نوشتة من نيست، بلكه تقرير “ هايى از پرتوى از قرآن درس”در صفحة اول بنويس : "ايشان پس از تصحيحاتى گفتند. چاپ شده بود كه ايشان آزاد شدند
اما جلد ششم كه تفسير سورة نسا بود، بدون دخل و .  به رحمت پروردگار رفتند و بقيه را هم من ادامه دادمان چاپ شده بود كه ايش300تا صفحة . تهاى من اس درس

دنبال آن چاپ  ده بودند، مجدداً بهاى را هم كه  از زندان اوين به بيرون فرستا  آيه24اى را كه پيش از دستگيرى نوشته بودند اول چاپ كردم و   آيه23آن , تصرف و تلفيق
  .كردم

 در منزل آقاى مهندس طاهرى كه در 1355اى بود در ماه رمضان سال  جلسه. شد اى مطرح مى   بحث انحراف يا تصحيح سازمان مجاهدين بسيار حاد بود و در هر جلسه
بعد از افطار .  و دكترعلى شريعتىسحابىآقاى دكتر, آقاى مهندس بازرگان, مطهرى اهللا آيت, االسالم باهنر حجت, اهللا بهشتى آن افطارى همة بزرگان جمع بودند؛ آيت

چند دقيقة آخر هم به مسائل روز . ساعت صحبت كردند دكتربهشتى به منبر رفتند و دربارة فلسفة نماز و روزة مسافر از ديد چهار مذهب اهل سنت، حدود يك
هايشان حاكى از نگرانى نسبت به تغيير موضع  صحبت.  و تندروى نكنندذيرنداى داريم بپ نان بايد حرف ما را كه تجربهخواستند بگويند كه جوا درپايان مى. پرداختند

عنوان اولين معترض بلند شدم و گفتم كه جناب آقاى بهشتى در اين شرايط شما نبايد در مورد فلسفة نماز و روزة  صحبت ايشان كه تمام شد، من به. مجاهدين بود
ما با , "اگر با ما باشيد”:  و تمام جوانان هم چشمشان به شماست كه در اين بالتكليفى چه بكنند و شما گفتيداند معدر اين جمعى كه همة بزرگان ج.  صحبت كنيدمسافر

  .كنيد، ما با شما هستيم شما نيستيم بلكه با اسالم هستيم و پيرو قرآنيم و شما هم اگر در همين روال حركت مى
طور وقتى  كه چه  اين من از آقاى بهشتى يك سؤال دارم و آن: "آقاى فريدون سحابى بلند شد وگفت رحال انتقاد تندى كردم و بعد از من هم ديگران ازجمله     به ه
  ."آيد زة مسافر درمى و رومازفلسفة ن, كنيد ولى وقتى شما قرآن را باز مى, آيد كند، پرتوى از قرآن از آن درمى اهللا طالقانى قرآن را باز مى آيت

آقاى بهشتى دين را به : "در آخر استاد مطهرى رو به ما كردند و گفتند." است“ اهللا افواجا يخرجون من دين”, اآلن وضعيت: "  مرحوم حاج على بابايى هم بلند شد و گفت
، اما خود دكتربهشتى خيلى تشكر "دهيد؟  او پاسخ مىبهگونه   بود و شما اينسوارى و قديم اى علمى و خوب تبيين كرده كه نگويند نماز مسافر مربوط به دوران االغ شيوه

  ."كه انتقاد صريحى كردند خوشحالم و اميدوارم كه در جلسات ديگر بتوانم مطالب بهترى به عرض برسانم من از شهامت دوستان و از اين:  "كرد و گفت
شد، در مورد  دكترتوسلى برگزار مى, فرد دكتر توانايان, مرحوم دكترسامى, مينارى هم با حضور دكترپيمان   در آن ماه رمضان ما در مسجد قبا برنامه داشتيم كه س

نفر در چهارجلسه درباره موضوع خاصى   يكردر آنجا هربا. روز بعد، جلسة انجمن اسالمى پزشكان در منزل دكتر كاظم يزدى بود. مسائل اقتصادى و مسائل مختلف ديگر
آن هم اين  علت . اش شهيد مطهرى به سختى به آقاى اصفهانى اعتراض كرد در جلسات گذشته. آن روز جلسه چهارم سخنان آقاى رضا اصفهانى بود. دكر سخنرانى مى

.  نسبت به مسائل اقتصادىخصوص دانند، به  كه امروز مجتهدان مسائل روز را نمىكرد ها و مبادى استنباط احكام اجتهاد انتقاد مى بود كه آقاى اصفهانى پيرامون شيوه
اش با آقاى اصفهانى عذرخواهى كرد و گفت كه ما با هم خيلى طلبگى بحث  اما در جلسة چهارم، شهيد مطهرى از برخوردهاى تند جلسات گذشته. آگاهى ندارند

اى ندارند و   در بيرون جلسه با هم دوست هستند و هيچ مسئلهاما. كوبند  كه در مدرسه كتاب هم به سر هم مىهاست طلبهكنم، به روش  كنيم، اگر هم تند برخورد مى مى
در آن روزها در مسجد قبا به دكتر مفتح نزديك بودم و . خواهم ها تندى كردم معذرت مى اگر هم ديشب نسبت به جوان. هاى علمى بوده است  پژوهش انتقاد من از جنبه

بله : "گفتند." هايى پيشنهاد كنيد حل كار اصلى اين است كه راه. اند اند و مردم نگران طور تغيير موضع داده نمجاهدين اي: "من گفتم. ديديم ها را مى  سخنرانىتداركات
 با مجاهدين همين بود كه اينها مطالعات مطهرىيكى از تضادهاى شديد استاد ." اتفاقاً ما هم نگران همين هستيم و آقاى مطهرى هم نگران مسائل ماركسيستى است

 .گفت كه شما از اصطالح ديالكتيك هم نبايد استفاده كنيد آقاى مطهرى مى.  داشتند و از منظر شهيدمطهرى علت انحرافشان اين بودماركسيستى
 

 هاى خارجى با كمى تغيير پذيرفتند؟ ديالكتيك را در عينيت“ روش رئاليزم” آقاى مطهرى كه در جلد دوم خود
ما علت را جاى ديگرى . كه از نظر ما علت انحراف، حتى مطالعة ماركسيسم هم نبود طهرى حساسيتش شديد بود، درحالى حتى سر اين هم اختالف داشتيم و استاد مما
  . ديديم مى
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, ىمهندس محمد توسل, مهندس عبدالعلى بازرگان, مهندس ميرحسين موسوى, نفره، مركب از آقايان دكترپيمان  ما گروهى شديم نه1356 و 1357هاى     در جريان سال
هايى   مجاهدين در بيرون فعاليتنمنظور پشتيبانى از سازما ما به. حمزه و خود من  حاج مهندس يزدان, مهندس حسين حريرى, دكترفريدون سحابى, مهندس صباغيان

هايى  اعالميه. گذاشتيم“ مسلمانان مبارز”بعد هم كه خواستيم  اعالميه بدهيم، چون احتياج به اسم پيدا كرديم با هم مشورت كرديم و اسم آن را . داديم انجام مى
كه يك روز مهندس بازرگان رو به من و فريدون سحابى  طورى به. شد  وسيع پخش مىخيلىكه اطالع پيدا كنند كه از كجا آمده،  بدون اين. داديم كه اتفاقاً مؤثر هم بود مى

بيشتر . “مسلمانان مبارز”دانم از كجاست و زير آن هم نوشته  ا دونفر شباهت دارد، ولى نمىكرد و گفت كه اعالمية بسيار خوبى به دستم رسيده و نثر آن به قلم شم
 . گرفت اين كار مخفيانه انجام مى. كردند نوشت و بقيه هم شركت داشتند و اظهارنظر مى ها را دكترپيمان مى اعالميه

 
) 1354(بارزى وجود دارد كه آن جنبش اصل و قاعده بود و مجاهدين اين جنبش را تا زمانى گفتيد كه يك جنبش مسلمانان م  شما از اين حركت چه بود؟ آيا مىتحليل

ولى بعد از تغيير ايدئولوژى سازمان، آيا شما معتقد بوديد كه بايد همان جنبش و حركتى را كه ايجاد شده و نيروهايى را كه آزاد شده سازماندهى , كردند نمايندگى مى
 كنيد؟

 
ولى آن جنبش , بلكه عواملى باعث شده كه اينها تغيير موضع بدهند, يك جريان انحرافى است و يك جريان  اصيل روشنفكرى نيست,  تغيير موضع اين بود كهتحليل

رفت كه   اميد فراوان مى از رضا رضايى كهدخصوص بع اند و يا در زندان هستند ـ به چون سران يا به شهادت رسيده. بايد هم ادامه پيدا كند. مسلمانان مبارز وجود دارد
. بتواند بيرون  زندان را هدايت كند و بعد از شهادت ايشان اميدها بسيار كم شد و ارتباطات نيز درپى آن محدودتر بود، غير از ارتباط داخلى خودشان كه ما خبر نداشتيم

شدت   خصوص كه رژيم به به. دم بدهد كه فكر نكنند همة مسائل تمام شدخواستيم كه هم يك جريان پشتيبانى وجود داشته باشد و هم اميدى به مر از اين جهت مى
  .آيند كنند و بيرون مى كرد كه اينها يك جريان ماركسيست اسالمى و انحرافى بودند كه دارند اعتراف مى تبليغ مى

قاى رضا براهنى و دكترغالمحسين ساعدى بود كه هر دو از موضع آزادى دكترشريعتى بعد از اعتراف تلويزيونى آ.    آزادى دكترشريعتى براى ما افتخار بزرگى بود
 هدف اصلى ما ـ آن گروهى كه مسلمانان ايدش. دكترشريعتى بدون اين اعتراف آزاد شد. ماركسيستى به زندان رفته بودند و به نفع دستگاه اعتراف كردند و بيرون آمدند

 . اى در ادامة آن جريان ايجاد كند اميدى و يأس از مردم كند و هم يك جريان تازهمبارز را تشكيل داده بودند ـ همين بود كه هم رفع نا
 

 كه اين بيانيه را خواندند چه بود؟ خصوص بعد از اين  به54 دكترشريعتى از ضربة تحليل
 

د يا در تلويزيون مصاحبه بكند و بگويد كه اصالً ماركسيسم  آن روزهايى كه دكترشريعتى در زندان بود، رژيم خيلى اصرار داشته كه او هم در روزنامه مقاله بنويسشنيدم
ـ سربازجوى ساواك ـ گفتم كه ما ) ارپوررضا عط(زاده  من به حسين«: من از زبان خود دكترشريعتى شنيدم كه گفت. اسالمى چيست و عليه ماركسيسم صحبت كند

ايشان خيلى هم ناراحت شد و گفت كه اينها ماركسيست اسالمى هستند و من گفتم كه ماركسيست سلطنتى داريم، ولى ماركسيست اسالمى نداشته و نداريم كه 
شود عليه  وجه حاضر نمى ايشان به هيچ. مطلبى كه شنيدم اين بود. دماى از ايشان دي من از دكترشريعتى مطلبى شنيدم و بعد از فوت ايشان هم نوشته» .شناسم نمى

ت كه چون رژيم خواستار اين است كه من عليه ماركسيسم صحبت كنم و اين را نوعى همكارى و اعتراف بگيرد و از آن گف در آن شرايط مى. ماركسيسم صحبت كند
  .طرف هم عليه مجاهدين اصيل باشد، من اين كار را نكردم

“ حج”در حسينية ارشاد مشغول تصحيح كتاب .  ببيندتلفن كرد و خواست كه مرا,  دكترشريعتى از حسينية ارشاد به من كه در شركت انتشار بودم ,1352   شبى در سال 
. به منزل ايشان رفتيم.  بيا به خانه برويمهحدود ساعت دوازده شب كارش تمام شد و گفت ك. صورت نوشته درآمده بود خيلى به اين كتاب عالقه داشت و تقريباً به. بود

آن اتاق را فقط در آن . ر از حسينية ارشاد بود كه ظاهراً متعلق به يكى از مديران حسينية ارشاد بودتمامى، باالت اتاقى براى ايشان تهيه كرده بودند؛ ساختمان نيمه
دانم كه از اول مهرماه ديگر  جعفرى من مى: " كه دربارة اميرمؤمنان كرده بود به من داد و گفتاهايى ر دكتر سخنرانى. ساختمان تكميل كرده بودند كه تلفن هم داشت

دانى كه من به مسائل  اند و مى بعضى از اين نوارها را پياده كرده. ولى تنها دغدغة من پياده نشدن اين نوارها و منتشرنشدن آنهاست, سينية ارشاد باز بشودگذارند ح نمى
آنها را كه ." برم آنچه كه دربارة اميرمؤمنان هست مىدكتر من وقت ندارم، اما : "گفتم." ها را داد وگفت كه اينها را ببر و  ويراستارى كن تمام سخنرانى.  دارمقهادبى هم عال

به ايشان توضيح دادم كه ." خواهد كه نظر مجاهدين را دربارة خودم بدانم من دلم مى. جعفرى تو در جريان مسائل سياسى هستى: "گفت. ده ـ يازده سخنرانى بود گرفتم
. گفتند كه يك مكان اشرافى در شمال شهر است  حسينية ارشاد را تحريم كرده بودند و مىخصوص حسينية ارشاد و رفتن به  به1349 و 1348مجاهدين در سال 

هاى مسلحانه به طرف  ها را منحرف كنند و از جريان كه جوان  است و براى ايناليىگيرد، سخنرانى كردن در اينجا به منزلة ال كه مبارزة مسلحانه دارد شكل مى درحالى
 بعد از دستگيرى، ديدند عدة زيادى از 1350ولى در سال , كردند از اين جهت افراد را از آمدن به حسينية ارشاد منع مى. طلبانه سوق بدهند آميز و اصالح مسائل مسالمت

دند كه ما دربارة از اين جهت من كه در بيرون زندان بودم، شنيدم پيغام دا. تأثير سخنان شما بودند افراد خود مجاهدين به حسينية ارشاد جذب شده بودند  تحت
من ." نستمدا جعفرى به خدا قسم من خود را موظف به تبليغ مسلحانه مى: "دكترشريعتى آهى كشيد و گفت. ها نياز داريم دكترشريعتى اشتباه كرديم و به اين سخنرانى

گونه تبليغات را  تواند در درون شهر تبليغات انجام بدهد، اين ىخواهد كار چريكى انجام بدهد و نم زمانى كه گروهى مى«: گفت» دكتر تبليغ مسلحانه يعنى چه؟«: گفتم
 تبليغ را براى اينها انجام بدهم و مخصوصاً سخنرانى اينمن كه ديدم كسى نيست، خودم را موظف دانستم كه . افراد يا سازمان ديگرى موظف است كه انجام بدهد, فرد

اى  سرخورده و حسين را به صورت مجسمه, نوشتم، در مشهد بودم و نااميد را مى“ حسين، وارث آدم”وقتى . ردمرا در همين راستا ايراد ك“ پس از شهادت”و “ شهادت”
پس از ” در سخنرانى 1351ولى در سال , شود داند چه كار كند و دست به دامن مجسمه مى  ـ نمىدمآيد ـ كه خودم بو تصوير كردم كه آن كسى كه از خانه بيرون مى

نفر  در مسجد نارمك يك. و ناگهان چراغ خاموش شد" اند  اند بايد زينبى باشند وگرنه يزيدى نها كه رفتند كارى حسينى كردند و آنهايى كه ماندهآ: "گفتم“شهادت
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ريكى بود كه مرا به بيرون در همان شلوغى و تا.  را قطع كرد تا جمعيت بتواند در تاريكى متفرق شود و پليس نتواند كسى را بازداشت كندقشيرپاك خورده فيوزهاى بر
.  مرا بگيردستخوا پليس هم به مسجد ريخته بود و مى. توانست حركت كند وردند و سوار ماشينى كردند، ولى ترافيك به قدرى سنگين بود كه ماشين ما نمى مسجد آ

: من از ايشان پرسيدم,  آزاد شد1354وقتى دكترشريعتى در آخر سال ." گفت  برو چرا معطلى زد و به راننده مى ولى به پشت ماشين مى, افسر پليسى مرا ديد و شناخت
بوتفليقه ـ وزير امورخارجه الجزايرـ  خيلى از شاه . امضا كند) 1354 (1975شاه به الجزاير رفته بود تا قرارداد الجزاير را در فورية : "گفت" علت اين آزادى چه بود؟"

كند كه  شاه هم فكر مى. خواهم گرى بين ايران و عراق را مى من شيرينى ميانجى: "گويد كند، بوتفليقه به شاه مى ا امضا مىبعد از اين كه شاه قرارداد ر. پذيرايى كرد
زادى خواهم كه همين اآلن پيش توست و آن آ گويد كه من چيزى مى مى. كنم ولى تهران كه رفتم تقديم مى.  پيشم نيستىگويد كه اآلن چيز مى. خواهد بوتفليقه پول مى

. جا دستور بدهيد  كند كه همين ولى بوتفليقه مصرانه خواهش مى." دهم گويدكه به محض ورود به تهران دستور آزادى او را مى خورد و مى شاه يكه مى." دكترشريعتى است
ن دستور شاه براى مقامات ساواك هم غيرمنتظره بود و چون اي. دهد كه دكترشريعتى را آزاد كنند گيرد و به تهران دستور مى اى قرار مى شده شاه هم در برابر كار انجام

. گفتند كه حتماً سازشى در كار بوده  بود و مىئلهبراى خود ما و مخالفان هم مس. كنند توانستند خالف دستور شاه عمل كنند، ناچار شدند دكترشريعتى را آزاد  نمى
  . گفت علت آن درخواست بوتفليقه از شاه بود دكترشريعتى مى

گفت تقريباً به اين مفهوم بود كه ماركسيسم يك    من نظر صريحى از دكترشريعتى در مورد تغيير ايدئولوژى سازمان نشنيدم، اما رفتارى كه داشت و سخنانى كه مى
دست نياورده باشد،   را بهعتقاداتاطور اساسى آن  اش محكم نباشد و به اگر كسى زيربناى اعتقادات اسالمى. مكتب است كه اينجا كمتر كسى آن را شناخته است

زيان مطالعه نكردن و از دور . اما نبايد ما نگران اين باشيم كه اين انحراف باعث شود كه ما اصالً ماركسيسم را مطالعه نكنيم, گيرد تأثير ماركسيسم قرار مى تحت
رسد و دست از  بست مى  با نخستين برخوردى كه با يك ماركسيست دارد به بنكند، مى زيرا مسلمانى كه ماركسيسم را نفهميده و انتقاد. انتقادكردن، بسيار بيشتر است

 .دارد اش برمى عقيده
 

شدن ايران، مذاكراتى را با  اند و همچنين از ترس كمونيستى ها خوشبين شده بود كه مذهبى مانده اى گفتند به حجتيه  و عملكرد مهندس بازرگان چه بود؟ مىموضع
  بود؟ روع كردهسفارت امريكا ش

 
دوم دكترعلى , اهللا طالقانى نفر را يكسان ديدم كه در برخورد با اين مسئله از موضع اولية خودشان عدول نكردند؛ يكى آيت اتفاقاً من سه. گونه نبود وجه اين هيچ به, خير

توده بدبين بودند و بسيارى  يسم را داشتند و از دورة دكترمصدق به حزبالبته اينها و مهندس بازرگان هميشه توهم خيانت كمون. شريعتى و  سوم مهندس مهدى بازرگان
 نظر مهندس بازرگان خيلى شديدتر شد، اما نه به اندازة شهيد 1354در اينجا پس از سال . آوردند تأييدكنندة نظرشان بود از قرائن و شواهد و داليلى را هم كه مى

علمى بودن "از اين جهت مهندس بازرگان كتاب .  داد و مهندس بازرگان  از نظر سياسى و عملىنشان بود و حساسيت  مطهرى از نظر ايدئولوژيك بسيار نگران. مطهرى
مسئلة مذاكره با امريكا به .  كه بيايد از ترس كمونيسم به دامن امپرياليسم بيفتد اما نه اين, و رد نظرية اريك فروم را نوشت كه براى رد ماركسيسم بود" ماركسيسم

كه به فرودگاه براى استقبال امام رفتيم در اتوبوس من پيش مسعود رجوى  روزى.  اين نداشت و نسبت به مجاهدين مسلمان نظرش برنگشته بودبهوجه ارتباطى  يچه
به او گفت كه من كمابيش آمد پيش مسعود نشست و مطالبى ." آقاى مهندس بازرگان به من گفت جايت را با من عوض كن، من با مسعود كار دارم. نشسته بودم

آن مذاكرات با امريكا كه مربوط به قبل از اين . كنند كه تغيير موضع ندهند و چنين و چنان بكنند و نسبت به انقالب سازگارى داشته باشند شنيدم؛ ايشان نصيحت مى مى
من چند بار از خود .  گذاشتند  در پاريس درميان مىمامتيجه را هم با اشهيد مطهرى و آقاى موسوى اردبيلى بود كه ن, جريان بود با پيشنهاد آقاى مهندس بازرگان

قاى مهندس بازرگان است ـ به خريتى دست بزند و با مردم طرف بشود  مهندس بازرگان شنيدم كه هدفشان از مذاكرات اين بود كه ما نگذاريم امريكا ـ اين تعبير خود آ
 كه يك حركت مردمى شروع شده و شما نبايد در مقابل آن بايستيد، اين را درك كنيد و  اگر از مردم ندمريكا هشدار بدهخواستند به ا مى. و جنگى خيابانى راه بيفتد

به نظر من مسائل ايدئولوژيك يا ترس از كمونيسم . پس محتاطانه باشيد و باعث جنگ و درگيرى نشويد. كنيد نبايد از شاه و ارتش هم پشتيبانى كنيد پشتيبانى نمى
اينها را كه گفتم مسائلى بود كه . كرده تر صحبت مى دانسته كه اينها خودشان موضع ضدكمونيستى دارند و با اينها راحت شايد امريكا مى.  استبودهت اين مذاكرات نعل

اهللا  رفتم آنجا ديدم كه آيت. قاى رضايى هستندمن شنيدم كه منزل آ. هاى مجاهد از زندان آزاد شدند  بچه1357كه در سال  تا اين.  اتفاق افتاد1350ـ 1357  بين سال
ام، تو  من تعريف ايشان را از محمد شنيده: "مسعود رجوى گفت. اهللا طالقانى رفتند، پرويز يعقوبى مرا به مسعود رجوى معرفى كرد وقتى آيت. كند طالقانى صحبت مى

ام دو نكته را به شما بگويم و  بينم و فقط آمده بار است تو را مى من كه اولين, رمبراد,  مسعود: "نژاد بود ـ من گفتم خواهد او را به من معرفى كنى ـ منظورش حنيف نمى
يكى از آن دو نكته مربوط به دكترعلى شريعتى بود و همان ." هاى شما داريم ما احتياج به نصايح و راهنمايى: "ايشان هم با زبان خوشى گفتند." بعد هم مرخص بشوم

گوييد و اآلن نظر ما در مورد دكترشريعتى  طور است كه شما مى  پرسيد به او گفتم و مسعود هم تأييد كرد و به من گفت كه همينندكترشريعتى از ماى را كه  مسئله
 و تصورتان از دوردى نادرست كنيمبادا با حركتى كه ايجاد شده برخ, هاى فراوانى كرده  ديديد، با ايران امروز تفاوت1350ايرانى كه شما در سال : "دوم گفتم. مثبت است

من هم ." هاى شما داريم كنيم و ما بيش از اينها احتياج به راهنمايى طور نيست و ما اين مطالب را درك مى وجه اين هيچ به, نه: "گفت."  باشد1350مردم همان حالت سال 
  . كردم و آمدمى بعد هم خداحافظ.شمارة تلفنى به ايشان دادم و گفتم اگر مايل بوديد با اين تلفن تماس بگيريد

اسالمى ـ كه هنوز پيروز نشده بود ـ انجام بدهند،  توقع و تصور ما اين بود كه اگر اينها بخواهند اآلن حركتى در انقالب. آزادى فعاليت داشتيم   ما آن روزها در نهضت
 ستادى انجام بدهيم و آن جنبش مسلحانه هم كارخواست با همكارى يكديگر  مان مىخواستيم عضو بشوند بلكه دل نمى, آزادى هماهنگى داشته باشند بيايند با نهضت
آنها با اين پيشنهاد موافق نبودند و انقالب پيروز شد و ما هم در دفتر كميتة استقبال كه براى امام تشكيل شده بود و بعد تبديل به . جاى خودش محفوظ اگر الزم شد به

كه از دولت  وآمد داشتند و توقعات فراوانى از ايشان هم داشتند، ازجمله اين اهللا طالقانى رفت اما مجاهدين بيشتر به دفتر آيت. ديمكر كميتة انقالب شد، همكارى مى
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كرد و واقعاً هم  خانم متحدين براى آنها غذا تهيه مى. جا بودندن آقاى متحدين و خانمش هم دائم آ. رفتيم   با تشكيل جنبش ملى مجاهدين، من و همسرم به ستاد آنها مى
موسى خيابانى و ديگر , پرويز يعقوبى,  رجوىدمن در ستاد با مسعو. آقاى دكتر رئيسى و آقاى رفيعى هم آنجا بودند. مثل يك خواهر خيلى خوب آنجا فعاليت داشت

دوستى در دانشگاه تريبت معلم داشت، , خانم من. بينانه باشد حكومت و انقالب بايد واقع, رد شما با دولتكردم كه برخو گرفتم و آنها را نصيحت مى دوستان تماس مى
من اينها را به . گويند گفت كه من خودم شاهد بودم و از دوستم هم شنيدم كه اعضاى سازمان مجاهدين خيلى به انقالب و امام بد مى رفت و بعد به من  مى پيش او مى

ديدم كه رفتار دانشجويان در  ولى بعدها مى, كنم چنين و چنان مى, كنم شان مى كنند، من مؤاخذه گفت كه بسيار كار بدى مى گفتم و او در برابر من مى  مىمسعود رجوى
كه به . ها داده باشند آن بچه د دستورالعملى هم به ها مخالفيم، اما شاي كند كه ما با اين رفتارها و  گفته بعد از مدتى فهميدم كه او وانمود مى.  شدترآنجا و در جاى ديگر بد

 . اى در او هست كردم كه شخصيت و روش دوگانه من احساس مى. اين شكل برخورد كنند و موضع خودشان را به ديگران اعالم كنند
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هدين با من بيشتر پرويز رابط مجا. داد ولى دولت جواب مثبتى نمى,  آنها بدهند شده را به دست هاى كشف يا اسلحه. ها را به آنها بسپارند زندان موقت بخواهند كه ادارة 
رسيد به  روز مشغول كار هستند و نكاتى را كه به نظرم مى اى واقعاً شبانه ديدم كه عده رفتم و در آنجا مى من به جنبش مجاهدين مى.   يا عباس داورى بودويعقوبى 

 از طرف راديو و 1358 در ايام عيد نوروز هك تا اين. شنيدم ى ضد و نقيض مىها  گفتم و گاهى هم جواب دادم يا به پرويز يعقوبى مى مسعود يا به موسى خيابانى تذكر مى
خواستيم در مورد مسائل  اهواز و شيراز و بعد هم به برازجان رفتم و در آنجا در منزل يكى از دوستان نشسته بوديم و مى, كردم به آبادان تلويزيون كه با آنها همكارى مى

حقيقت اين است كه ما . كازرون بودم و شنيدم كه تو اينجا هستى، آمدم كه با تو صحبت كنم: "تگف" كجا بودى؟: "گفتم. ن هم آمدشهر صحبت كنيم كه آقاى دكترپيما
رز بوديم، بعد اول مسلمانان مبا." همكارى كن"  جنبش مسلمانان مبارز"آزادى را رها كن و بيا با  شما نهضت. چند گروه مسلمان هستيم و بايد با هم همكارى داشته باشيم

آزادى  من در نهضت! آقاى دكترپيمان: "گفتم. آزادى فعال بودم ولى من همچنان در نهضت, را تأسيس كرد“ جنبش مسلمانان مبارز ”1357 تيرماه رآقاى دكترپيمان د
بنا شد بعد از تعطيالت عيد ."  معتقد به همكارى هستمآزادى گذشته، ولى معتقد نيستم كه دورة نهضت. من هم يك فرد هستم. كسى نيستم كه آن را منحل  يا رها كنم

) دكتر سامى(در تهران با مهندس سحابى تماس گرفتم و ايشان گفت كه اتفاقاً اين پيشنهادها به من هم شده  هم از طرف مجاهدين و هم از طرف جاما كه . مذاكره كنيم
آزادى مهندس سحابى و من  از نهضت. جاما و مجاهدين,  مبارزنجنبش مسلمانا, آزادى  يعنى نهضت به مذاكره نشستيم؛1358ما چهارگروه از اواخر فروردين . باشد

كردند و از جنبش مسلمانان  از مجاهدين مسعود رجوى و موسى خيابانى و گاهى هم عباس داورى از جاما هم  دكترسامى و دكترعسگرى شركت مى. كرديم  شركت مى
.  ادامه داشت1358اين مذاكره تقريباً تا تيرماه . اى از مسلمانان مبارز تشكيل بدهيم  ائتالف يا جبههانفر گردآمديم ت اين هشت.  زنديهمبارز هم دكترپيمان و آقاى دكتر

ديديم كه ايشان از  رفتيم .اهللا طالقانى برويم و اين كارها را انجام بدهيم آيت قرار شد كه خدمت . پيشنهاد شد براى كانديداى مجلس خبرگان ليست مشترك بدهيم
اساسى معرفى  كانديداى مشتركى براى مجلس خبرگان و قانون. كنيم از اين جهت گفتيم كه اشكال ندارد، خودمان در اين باره مذاكره مى.  و نيستفتهمنزل بيرون ر

براى مجلس : "من گفتم. تندالمى شوراها ـ در آنجا حضور داشـ سازمان اس“  ساش”نام  بود و گروهى هم به“ جنبش”سيدجوادى هم از طرف  اصغر حاج آقاى على. كنيم مى
ما كسى را كه براى اين امر . براى ما وابستگى حزبى و سازمانى مطرح نيست. بودن در قانون حقوق و مسائل اسالمى است خبرگان مسئلة ايدئولوژيك نيست، مسئلة خبره

نظر : "مسعود رجوى گفت." آزادى ايران باشد  اگرچه عضو نهضتكنيم، مى باشد و اگر صالح نباشد معرفى نجمهورى اسالمى كنيم، گرچه عضو حزب صالح بدانيم معرفى مى
كنم كه وابستگى به خودم داشته باشد، گرچه  كسى را معرفى مى. نظر من درست برعكس اين نظر است: "سيدجوادى گفت اصغر حاج دكترعلى." من هم عيناً همين است

سيدجوادى، جلسه به هم  با اين جمله آقاى حاج." باشد) ع(كنم، گرچه امام جعفرصادق  دارد معرفى نمىقرار و كسى را كه در نقطة مقابل من الجوشن باشد ذى شمربن
گفتم موافقم، اما بعداً . رسد بيا با هم كانديداى مشترك معرفى كنيم ها به جايى نمى دكترپيمان به من گفت كه اين صحبت.  رسيم ديديم كه ما اصالً به توافق نمى. خورد

 .آزادى ـ كانديداهايى را هم معرفى كرده بودند اى منتشر شد با امضاى آن چهارگروه ـ غير از نهضت ديديم اعالميه
 

به هرحال . ورمفيدى را معرفى كرديماهللا ن  مثالً در تهران  دكترباهنر و در گرگان آقاى محمدى گرگانى و آيت. افراد باصالحيت را معرفى كرديم) آزادى نهضت(  اتفاقاً ما 
در اينجا ائتالف . الوقت است ما فهميديم كه منظور دفع. گذشت هاى غيرضرورى مى اما بيشتر به فروع و شاخ و برگ, مذاكرات ائتالف اين چهارگروه ادامه پيدا كرد

از اين جهت اولين گروهى كه از اين . خصوص مجاهدين ش حاكم اصلى باشد بهخواهد خود هركس مى. صورت مساوى نظر بدهند نيست كه هر چهار گروه به معناى اين به
ديديم كه , آزادى جدا شديم عنوان نهضت بعد از چند روز ما هم به.  كنار بيايم لذا من نيستماتوانم با اينه وجه نمى هيچ گفت من به. مذاكره جدا شد دكترپيمان بود

 . ماه با دعوا و دشنام از هم جدا شدند اما بعد از يك. ما و مجاهدين اعالمية ائتالف دادنداى ندارد، ولى يكباره ديديم كه جا نتيجه
 

جمهورى  ديديم كه مجاهدين يا اعضاى حزب رفتيم و مى ها مى به سر صندوق. كرديم رفتيم و نظارت مى عنوان ناظر مى    ما در بسيارى از مسائل مثالً در انتخابات به
اما . گفتم  رجوى مسائل خودشان را مىدسو به دكترباهنر و دكتربهشتى و از ديگر سوى به موسى خيابانى و مسعو كنند كه من از يك لب مىآيند و تق اسالمى مى

 . را بگيريمخواستيم ميانه شود و  ما مى كنند و باعث اختالفات مى كرديم افراد غيرمسئول تخلفاتى مى هايى دارند، فكر مى دانستيم كه خود اينها برنامه نمى
 

 .آنها بسپارند ها را به دست   كه ادارة زندان آورند به آنها بدهند و دوم اين هايى را  كه مى كه اسلحه  كه دو خواهش از آقاى طالقانى داشتند، يكى اينگفتيد
 

من هم به دكترابراهيم يزدى و هم به مهندس . به دولت برسانماز من خواستند كه پيغامشان را . از دولت داشتند,  اين دو درخواست را از آقاى طالقانى نداشتندالبته
  .كه از پيشنهاد همكارى آنان تشكر كردند، گفتند كه فعالً چنين كارى مقدور نيست ولى آنها ضمن اين, بازرگان گفتم
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  شما پس از دستگيرى سعادتى چه بود؟برخورد
 

آزادى  ما در نهضت. شد ـ سخنانى گفته بود و روزنامه جمهورى آن را منتشر كرد يا بازجو و بازپرس نمى از مدتى كه سعادتى در زندان بود و حاضر به همكارى پس
 اگر واقعاً هم متعلق به سعادتى باشد، امهجمهورى اسالمى و روزنامة جمهورى اسالمى بايد توجه داشته باشند كه سخنان منتشر شده در روزن اى داديم كه حزب اعالميه

خواهيم كه در اين زمينه با  از آن طرف ما از برادران مجاهد هم مى. اينها جزو حقوق متهم و زندانى است كه بايد مخفى بماند.  محكوميت آن را منتشر كردنبايد پيش از
كه او بازجويى پس بدهد مطالبى را از  قبل از اين. دست بردارد و سخن بگويد“ تصاب سخناع ”نمقامات قضايى همكارى كنند تا حقيقت روشن بشود و آقاى سعادتى از اي

ولى به ما “ برادران مجاهد”اى  قول او در روزنامة جمهورى اسالمى نوشته بودند ـ آقاى ميرحسين موسوى سردبير روزنامة جمهورى اسالمى از من گله كرد كه تو گفته
عنوان  وجه از آنها طرفدارى نكردم ـ من به من به هيچ: "گفتم" ايد شما از آنها طرفدارى كرده: "گفت" چه اشكالى دارد؟: " گفتم“.مىجمهورى اسال”اى  فقط گفته

از مجاهدين  كه مهرحال ما متهم بودي به". و كار خالف قانون انجام ندهند.گفتم نه شخص خودم ـ بلكه ما از هر دو طرف خواهش كرديم كه همكارى كنند آزادى مى نهضت
آميز باشد و  خواستيم كارها طبق روال قانونى انجام بگيرد و مسالمت بلكه هميشه مى, كرديم و نه از طرف مقابل ولى حقيقتاً نه از مجاهدين دفاع مى, كنيم دفاع مى

خانم آقاى سعادتى آمده : " كه خانم ايشان آمد و گفتروزى من در منزل آقاى رضايى واقع در خيابان بهار خدمت آقاى طالقانى بودم. انقالب به تنش كشيده نشود
حقيقت را : "خانمش خيلى ملتمسانه پرسيد كه چرا؟ ايشان گفتند." خواهم به مالقاتم بيايد من نمى: "اهللا طالقانى عصبانى شد و گفت يكباره آيت." خواهد شما را ببيند مى

اهللا طالقانى خيلى به ايشان تشر زد و تند صحبت  از همان آغاز آيت.  كرد و ايشان اجازه داد كه خانم سعادتى بيايداصرارخانم آقا ." گويد تا من از او دفاع كنم به من نمى
 كرد به ها، شروع اهللا طالقانى بعد از اين تندى آيت." من غير از حقيقت چيزى خدمت شما نگفتم: "او گفت" گوييد تا من  از او دفاع كنم؟ چرا حقيقت را به من نمى"كرد كه 

شود و آن خانم هم  آزاد مى, شود اهللا درست مى شاء اش داد كه ان طور باشد و بعد هم مقدارى تسلى نبايد اين. نصيحت كردن كه شما دختر من هستيد و او پسر من است
 .رفت

 
  به اصل قضيه صحبت نكردند كه درست بوده يا غلط؟راجع

 
اگر اينها , رسيدم من هروقت كه خدمت ايشان مى. خواهم عرض كنم كه با اينها چگونه بود اهللا طالقانى را مى آيتفقط برخورد ,  موضوع مورد بحث قرار نگرفتاصل

 و  كه از آقا بخواه كه چنين و چنان كندگفتند مىكردند و  چند بار پرويز يعقوبى يا موسى خيابانى به من مراجعه مى. دادم پيغامى داده بودند و اگر درخواستى داشتند مى
ممكن بود كه من توجه . خواهد عمل كند يا به اينها توجه كند گفت كه من فهميدم كه نمى بسيار خوب و طورى اين را مى: "فرمود ايشان مى. گفتم من وقتى خدمت آقا مى

جايى داشتند  هاى آنها قرار بگيرد يا اگر درخواست نابه فتأثير حر اهللا طالقانى كسى نبود كه تحت  آيتاام, نداشته باشم و درخواست اينها را خيلى ساده و صادقانه بدانم
 . بپذيرد

 
  مرحوم طالقانى همزمان با محاصرة ستاد مركزى آنها چگونه بود؟وضعم
 

اهللا طالقانى بگوييد  به آيتشما . اند ستاد ما را محاصره كرده: "پرويز يعقوبى تلفن كرد و گفت, آزادى نشسته بودم ، من در دفتر نهضت1358 ماه رمضانى بود در سال عصر
اهللا طالقانى پرسيدم كه آقا كجاست؟  تلفن كردم به منزل آقاى رضايى و از همسر آيت." دانم ايشان كجاست من اآلن نمى: "گفتم." كه دستور بدهند محاصره شكسته شود
دكتر ابراهيم ,  سيدجوادى رفتيم و ديديم كه اتفاقاً  مهندس بازرگان جمن و فريدون سحابى به منزل صدر حا. سيدجوادى است گفت كه افطار منزل آقاى احمدصدرحاج

او تازه به دادستانى انقالب منصوب شده بود و آمده بود آنجا تا .  آنجا بودند و شهيد قدوسى هم بودانىاهللا طالق دونفر ديگر از وزرا و آيت مهندس صباغيان و يكى,  يزدى
شما دستور بفرماييد كه اينها . اند ستاد جنبش ملى مجاهدين را محاصره كرده: "اهللا طالقانى گفتم من رفتم به آيت. نى معرفى كنداهللا طالقا خودش را به دولت يا آيت

: لى قاطع گفتخي." اند نيروهاى مسلح اطرافشان را گرفته. كه خطرناك است، ممكن است تيراندازى كنند براى اين: "گفتم" چرا من دستور بدهم؟: "گفت." بشوندپراكنده 
 هم توقع دارند كه من از آنها فدايىهاى  فردا چريك: "گفت" كنيد؟ ممكن است بفرماييد چرا اين كار را نمى: "من تعجب كردم و گفتم." كنم من چنين كارى نمى. نه"

اينها مسلمانند و به شما وابسته هستند و توقعشان , ندهاى فدايى چه حقى دار آقا چريك: "گفتم." شان كردند دستور شكستن حصر بدهم اگر محاصره. پشتيبانى  كنم
آقا كسى كه به من : "گفتم. خواست ما را از سر خودش باز كند البته مى."  را برسانغامتو برو و همين پي: "ايشان اقامه بست و گفت. اتفاقاً موقع نماز مغرب بود." بجاست

در همين اثنا محسن رضايى ـ برادر شهيد احمد رضايى ـ . زدى بيرون اتاق ايستاده بوديم و مشغول صحبت بوديممن و  دكتري." شما بايد دستور بدهيد. كند اعتنا نمى
دهد، برو  اجازه نمى, اگر من بخواهم از ايشان اجازه بگيرم. آقا در حال حاضر عصبانى است: "من گفتم." خواهد ايشان را ببيند  مسعود مىر،از آقا اجازه بگي: "آمد و گفت

كردم، مسعود رجوى آمد و بدون اعتنا از كنار ما رد شد و  طور كه در بيرون از ساختمان داشتم با دكتر يزدى صحبت مى او رفت و همان." اش با من بقيه. گو مسعود بيايدب
ديدم سر من رفتم داخل، . اهللا طالقانى بلند شد يتآ كرديم، ديديم كه فرياد  طور كه من و دكتريزدى ايستاده بوديم و صحبت مى همين. اهللا طالقانى رفت طرف آيت به

وجه  هيچ ايد؟ من به چرا اين كار را كرده. ايد تفنگ جمع كرده. ايد  را يكى كردهانتمام راهت. ايد ها يكى شده شما با كمونيست. تقصير خودتان است"زند كه   مسعود داد مى
لذا من دوهفته به . متعلق به من كه نيست, محل ستاد شما متعلق به مردم است: "يم به مسعود رجوى گفتديدم كه آقاى مهندس بازرگان خيلى مال." كنم اقدامى نمى

." كه باالغيرتاً كارى نكنيد كه باعث درگيرى بشود: "آميزى گفت و با لحن گاليه" كنم كه جمع كنيد و از اينجا برويد  تلفن مىماآلن هم خدمت اما, دهم شما فرصت مى
 را شمن  پشت سر مسعود رجوى رفتم و دست. خيلى از موضع باال صحبت كرد و بلند شد كه خداحافظى كند و برود." توانم تضمين كنم من نمى: "هم گفتمسعود رجوى 

نه، من هر چه : "گفت." ازىبه دانشگاه نروى و فتنه كنى و سروصدا راه بيند: "گفتم. هايى داشت رمضان در دانشگاه تهران سلسله سخنرانى هاى ماه چون در شب. گرفتم



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@foin         693-  زمينه ها و ريشه   ها : 60 سى خرداد

 ا

 

ايشان ." باشد: "گفت." هرحال آرامش را حفظ كن به: "گفتم. اهللا طالقانى چيزى نگفته بود و فقط به آنها توپ و تشر زده بود آيت كه  درحالى." گويم اهللا طالقانى گفته مى آيت
كنندگان از اطراف ساختمان كنار بروند و اينان در فرصتى مناسب   بخواه كه محاصرهرفت و آقاى مهندس بازرگان به آقاى صدر گفت كه به امام تلفن كن و از ايشان

بعد از چند دقيقه احمدآقا . اند اهللا طالقانى را به امام داد كه اينها محاصره شده آقاى صدر تلفن كرد و احمد آقا پيام آقاى مهندس بازرگان و آيت. ساختمان را تخليه كنند
. چندى گذشت. آقاى طالقانى و مهندس بازرگان هم قبول كردند". ولى در همان محل ستادشان باشند, هايشان را تحويل بدهند اينها اسلحه: "ندفرماي گفت كه امام مى

. جا منزل آقاى صدر بماند اهللا طالقانى قرار بوده براى افطار منزل فرزندشان ابوالحسن برود و با اين پيشامدها مجبور شده افطار را همان  معلوم شد كه آن شب آيتبعد
 ساعت يازده بود كه ديدم تلفن زنگ زد و آقاى حدود. رود و بعد فهميدم ـ ما هم به خانه رفتيم دانستم كجا مى اهللا طالقانى رفت ـ البته من نمى يك ساعت بعد آيت

داشت و آمد از من  شدم كه حسين اخوان ماشين مرا نگه  ملى مجاهدين رد مىمن از جلوى ستاد جنبش: " اهللا طالقانى گفت آيت." آقا با شما كار دارد: "نگار گفت بسته
هاى فدايى در  ولى شما اآلن تلفن كن و به آنها بگو كه چريك, من هم گفتم بسيار خوب و آمدم اينجا. خواهش كرد كه آقا شما دستور بدهيد اين محاصره برداشته شود

آقا شما از : "من گفتم." كنندگان بگويم كه آنجا را ترك كنند هاى فدايى از آنجا بروند تا من هم به محاصره بگوييد كه چريكشما , كنند اطراف ساختمان از شما حمايت مى
عقوبى تلفن من به پرويز ي"“ سالم بر مجاهد ـ درود بر فدايى”دادند  بازوبند داشتند با آرم خودشان و شعار مى: "گفت." هاى فدايى هستند  اينها چريككهكجا فهميديد 
ما , چشم.  را بنويسند و پيامى بدهند،نشما از آقا بخواهيد كه ايها هم هستند،  خانواده. هاى فدايى هستند چريك, بله: "گفت." آقا چنين پيغامى داده:  "كردم و گفتم

 اين طرف تماس نگيرم تا هر وقت ايشان الزم دانستند تماس دانستم كه آقا كجاست و مخصوصاً هم از ايشان نپرسيدم، كه من از البته من نمى." گوييم كه بروند مى
خواندند و " خوانم، گوش كن ببين خوب است يا نه؟ برايت مى. ام من اين مطلب را نوشته: "داهللا طالقانى با منزل ما تماس گرفتند و گفتن ساعت دوازده مجدداً آيت. بگيرند

آنهايى كه حرف شما را . آقا شما اين را خيلى ماليم فرموديد: "گفتم. كنم كه اينجا را ترك كنند طراف هستند خواهش مىكه در ا  كسانى در آنجا گفته بودند كه من از همة
: گفت." كنند خواهند اين ساختمان را بگيرند آنجا را ترك نمى اند مى ولى آنهايى كه مسلح, آنها ممكن است ترك كنند و بروند. كنند دوستان ما هستند گوش مى

فرستد ولى هنوز   مىيامشما گفتيد كه آقا عنقريب پ: "شب بود كه خانم مفيدى زنگ زد و گفت ونيم بعد از نيمه تقريباً ساعت دو." اند كه همين كافى است دشان گفتهخو"
حتى متنش را هم براى من , ام من پيام را نوشته": فقط تلفنى گفتند." دانم آقا كجاست، تلفنش را هم ندارم من نمى: "گفتم." نرسيده است و اين محاصره هم ادامه دارد

به منزل آقاى . اهللا طالقانى نرسيده  و متوجه شدم كه هنوز پيامى از آيتمصبح تحقيق كرد." دانم چه شد خواند و من هم خواهش كردم كه هرچه زودتر بفرستند ولى  نمى
." هيچ نگران نباش. شود طورى نمى هيچ: "گفت." آيد بارمى آقا فاجعه به:  "گفتم." نه، نفرستادم: "گفت" ؟پيام نفرستاديد: "گفتم. آقا آنجاست رضايى تلفن كردم و ديدم كه 

ولى آنها دست از , استفاده كنند، پيام بدهد اينها متفرق بشوند خواهند از آقا سوء بعد فهميدم كه مجاهدين مى.  استرميانمن احساس كردم كه مسئلة خاصى د
 و باشدآقا هم خوب فهميده و حاضر نشده كه دربست در اختيار اينها . المصالحه بشود اى كه دارند برندارند و آقا هم در اينجا وجه و كارهاى مخفىانباركردن اسلحه 

  .هرچه خواستند انجام بدهد
تو پيامى بنويس و در اين پيام . اند كه پيامى بدهم از من خواسته: "اهللا طالقانى به من گفتند آيت. ،  مجاهدين مراسمى در ترمينال خزانه گرفته بودند1358  چهارم خرداد 

به آقا تلفن . من به خانه آمدم و اين را نوشتم."  دهندهاول از مؤسسان تجليل كن و در آخرش هم بنويس كه اميدوارم مجاهدين كنونى راه مؤسسان را بدون انحراف ادام
شما اين نوشته را ببريد و . ولى مجاهدين آمدند و پيام را به صورت نوار از من گرفتند. خيلى خوب است"، ايشان گفتند كه خواندم. كردم و گفتم كه اجازه بفرماييد بخوانم

 .آزادى دعوت كردند، رفتم و نوشته را هم بردم عنوان نهضت  هم كه از من بهقتىاتفاقاً و." آزادى بخوانيد عنوان نهضت در آنجا به
 

  خوانده شود؟ هم پذيرفتند كهها نهضتى
 

خيابانى نشسته بودند و  مسعود رجوى و موسى. كه من رفتم، هنوز سخنرانى شروع نشده بود وقتى.  فقط با آقاى مهندس سحابى مشورت كردم و ايشان هم پذيرفتندمن
: من به شوخى گفتم" منظورش كيست؟: " گفتموسى خيابانى. جمهورى در آغاز جلسه، مسعود رجوى شروع كرد به بيان خصوصيات رئيس. من هم كنار آنها نشستم

آقاى . گويد اهللا طالقانى را مى  دارد خصوصيات آيت: "گفتم." دانم نه نمى: "گفت." گويد دانى كه منظورش چه كسى است؟ خيلى روشن دارد مى مگر تو نمى. خودتى"
مسعود رجوى در آخر صحبتش شعار ." جمهورى بشود  طالقانى كه نبايد رئيساهللا آيت: "گفتم" .گويد دارد جدى مى, نه: "گفت." ها را درنياورد بگوييد كه اين بازى! خيابانى
بعد از من خواستند كه  . ملت هم در پايين خيلى كف زدند و شايد حدود دويست ـ  سيصد هزارنفر آنجا جمع شده بودند“ جمهور طالقانى رئيس, رهبر خمينى”داد كه 

اهللا طالقانى نوشته بودم  آزادى را كه به توصيه آيت كه من پيام نهضت وقتى. هورا كشيدند و تجليل كردند,  كف زدندهديدند، يكپارچكه جمعيت مرا  وقتى. صحبت كنم
 ى آنها خداحافظاز. دانم نمى, چگونه همه اين احساس را داشتند. خواندم و مخصوصاً در آخر كه آن جمله را گفتم، احساس كردم كه شايد دوهزارنفر هم براى من كف نزد

 ."بسيار كار خوبى كردى: "پيام را خواندم گفت: "اهللا طالقانى هم گفتم كردم و آمدم و به آيت
 

 اى بود؟  پيام ايشان در چه زمينهنوار
 

اما اصالً . گناه به شهادت رسيده بودند بىاالخدود تشبيه كرده بود كه  گذاران را به اصحاب االخدود كه در سوره بروج وضعشان آمده، اشاره كرده و بنيان  به اصحابايشان
. بود“ با قرآن در صحنه” در سيماى جمهورى اسالمى برنامة ددوشب بع. اين پيام آمده باشد“ از آزادى تا شهادت”احتماالً در كتاب . ذكرى از مجاهدين كنونى نكرده بودند

از : "آقا اول شوخى كرد و گفت" نظر شما چيست؟. اند جمهورى كانديدا كرده عنوان رئيس ما را بهآقا مجاهدين ش: "دكتراحمد جاللى مجرى برنامه به آقاى طالقانى گفت
ما را چه به . ها دست برداريد از اين بازى: "و ناگهان تغيير حالت دادند و با عصبانيت گفتند"  به چشمانم نرفتهبام از خوشحالى خوا پريروز تا به حال كه اين را  شنيده

 شتندبعد هم در كوچه و خيابان روى ديوارها نو." كار را بايد به كاردان سپرد و ما بايد برگرديم به منبر و محراب خودمان و ارشاد و نظارت داشته باشيم. ىرياست جمهور
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ها بوده كه اين يك عمل  ا ماركسيست تحليلى كه كرده بودند هماهنگ ب1357 شهريور 17من شنيدم كه اينها بعد از قيام . “جمهور طالقانى رهبر خمينى ـ رئيس”كه 
 .كار بسيار اشتباهى است و با شكست قطعى مواجه خواهد شد. زودرس است و هنوز مردم ايران آمادگى انقالب ندارند

 
 اساسى تبديل شد؟  شد كه مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان قانونچه

 
, هاشمى رفسنجانى,  ولى آقايان مهندس سحابى, ممكن است همة اعضاى شوراى انقالب نبودند, وداى تشكيل داده ب  انقالب در منزل آقاى موسوى اردبيلى جلسهشوراى
آقاى هاشمى . موسوى اردبيلى بودند، مهندس بازرگان در آنجا اصرار داشتند كه بايد مجلس مؤسسان تشكيل بشود و كار من تمام بشود و به پايان برسد, اى خامنه

نويسند كه   اى مى اساسى ريزند و قانون اگر مجلس مؤسسان تشكيل بشود، دويست ـ سيصد تا آخوند به اينجا مى! آقاى مهندس بازرگان ":كرد و گفت رفسنجانى مخالفت 
نه مجلس مؤسسان مهندس ": گفت گرفته و   طالقانى وسط را اهللا آيت. گرفت  خيلى باال تالببعد كه اخ." اساسى را به رفراندوم بگذاريم بهتر است كه قانون, به نفع ما نيست

شصت ـ . اساسى را بررسى كنند اى خبره بنشينند و قانون بهتر است كه عده. جا نرسد و نه رفراندوم بازرگان كه بخواهند چهارصد ـ پانصد نفر جمع بشوند و به هيچ
 .د كه نظر آقاى طالقانى درست است آن جلسه را پيش امام برده بودند و امام پذيرفته بود و گفته بوشبعد گزار." هفتاد نفر باشند

 
  دستگيرى مجتبى طالقانى چه بود؟ماجراى

 
.". نه: "گفت" آقا اينجاست؟: "گفتم. در زدم و نگهبانى آمد. رفتم به ستاد آقاى طالقانى در خيابان هدايت، ديدم در بسته است, اند  شنيدم مجتبى را دستگير كردهوقتى
شود كه مجتبى با  دهند معلوم مى طور شنيدم كه وقتى به آقا خبر مى من جريان را اين. به منزلشان رفتم، ولى آنجا هم نبودند." دانم نمى: "گفت" كجاست؟: "گفتم

ده بودند و ولى سرنخى پيدا كر, اند دانست كه آنها را كجا برده كسى نمى. ربايند كنند و بعد مى ابوالحسن رفته بودند به سفارت فلسطين، كه ماشين آنها را تعقيب مى
بابايى تيمسار امير رحيمى را  آقاى على. غرضى و دانش بود, آن سپاه هم دست محمد منتظرى. ديده بودند) بهشتى كنونى(آباد  ظاهراً ماشين آنها را جلوى سپاه عباس

آقاى دانش را هم .  سروش به تفصيل آورده است  اين مورد در مجلةبابايى خاطراتش را در مرحوم على. اند حل بوده درواقع دنبال راه. رود خواهد و ايشان هم به آنجا مى مى
به هرحال تا : "گويد كند و مى سرتيپ اميررحيمى تهديد مى. گويد من هيچ خبرى ندارم و ارتباطى هم به من ندارد كند و مى اطالعى مى   اول اظهار بىايشان. آورند مى

دانيد مجتبى كجاست،  گويد من در چنين موقعيتى هستم و اگر شما مى گيرد و مى ش  با آقاى غرضى تماس تلفنى مىآقاى دان." تو اينجا هستى.وقتى كه مجتبى بيايد،
اند و معلوم شد كه محمد  اهللا طالقانى از تهران بيرون رفته من بعد فهميدم كه آيت. كنند  اين كشمكش تا صبح ادامه داشته و صبح اينها را آزاد مى ظاهراً. آزادش كنيد

مجتبى به گروه جدا شده از . اند هايى با مجتبى داشته اند، احتماالً درگيرى كرده  مىتآقاى غرضى و آالدپوش كه در خاورميانه يعنى در بيروت و دمشق فعالي, منتظرى
اهللا طالقانى  ن گرفت و گير، يك روز من خدمت آيتقبل از اي. هرحال از مسلمانان هم جدا شده بود ولى به, مجاهدين پيوسته بود و خودش گفته بود كه عضو پيكار نيستم

اهللا طالقانى به من  آيت." هايى كرده و گفته چه جريانى شد كه با اينها رفتم و اآلن هم ماركسيست نيستم مجتبى با من درددل: "گفت"  است؟ورط مجتبى چه: "رفتم و گفتم
 ولى آقا اميد داشت كه شايد م،البته من ديگر مجتبى را نديدم و صحبتى هم با او نكرد." م شود و راه بيايدرسد كه نر توانى تو با او صحبت كن، به نظر مى اگر مى: "گفت

  .ايشان از آن راه برگردد
كه  وقتى , جود آمدهو ومرجى است كه در كشور به نظمى و هرج دليل بى بلكه به, به خاطر فرزند خودم نيست"اهللا طالقانى از تهران رفتند و اعالم هم كردند كه     آيت

داستانش را ." هايى نباشد ً  چنين ناامنىصالخواهم كار به جايى برسد كه ا من مى. كنند، نسبت به ديگران چه خواهند كرد نسبت به فرزند من اين چنين رفتار مى
كه آقا نبودند، مجاهدين  وقتى.  گرفتند و بعد به تهران برگشتندسيداحمد آقاى خمينى واسطه شد و ايشان رفتند قم نزد امام و قول تشكيل شوراها را دانيد كه حاج مى

: من گفتم, اهللا طالقانى آمدند وقتى آيت. و در خيابان تظاهرات كردند. گذاريم  طالقانى مىاهللا اعالم كردند كه ما براى جنگيدن با مخالفين يك لشكر در اختيار آيت
آميز  اى آرام و مسالمت كه بعد خودشان هم اعالميه" من به لشكرى احتياج ندارم. غلط كردند: " اين مضمون گفتند كهايشان نزديك به." اند مجاهدين چنين كارى كرده"

  . كه لشكركشى بشود و دو گروه بخواهند مقابل هم قرار بگيرند ها پيش نيايد، نه اين كردم براى اين بود كه درگيرى  مندادند كه كارى كه 
آزادى فرستاده بوديم و هم  در انتخابات مجلس خبرگان هم ما ناظرانى از طرف نهضت. جايى بود دين در اينجا حركتى نسنجيده و قدرتنمايى بى   به نظر من اقدام مجاه

, هاى مجاهد خيلى تقلب  گزارش دادند كه هم بچهابه م. ادعايى بودند كه مايل بودند انتخاباتى قانونى و درست اجرا بشود آزادى جوانان بى ناظران نهضت. كسانى ديگر
گزارش جمهورى اسالمى را به حزب جمهورى اسالمى نزد .گزارش كتبى به من داده بودند. هاى حزب جمهورى اسالمى كردند و هم بچه اعمال نفوذ و كارهاى ناشايست مى

 را نوشته بودند و دقيقاً اين گزارش مستند بود كه چه كارهايى حوزه و همة اينها, صندوقشمارة . هاى شماست دكتر باهنر بردم و به ايشان گفتم كه اين گزارش بچه
آقاى دكتر باهنر من از شما توقع نداشتم كه اين تلقى را از من : "من با ناراحتى گفتم." گويى آقاى جعفرى چرا تخلف مجاهدين را نمى: "دكتر باهنر خنديد و گفت. اند كرده

هاى  همچنان كه تخلفات بچه. گويم، نه به شما گويم و تخلفات مجاهدين را به مسعود رجوى مى المى را به شما مىهاى جمهورى اس  بچهخلفاتمن ت. داشته باشيد
 و خالصانه طرفانه بىدانم كه شما  واقعاً مى. نه، من شوخى كردم: "بعد خنديد و گفت." خواهم كار اصالح بشود من مى. گويم جمهورى اسالمى را هم به مسعود رجوى نمى

اين : "گفتم." كنم چنين و چنان مى. آورم اند پدرشان را درمى او گفت كه اگر به من گزارش رسيد كه تخلف كرده: "به مسعود رجوى هم گفتم." دهيد  كار را انجام مىاين
اما من , كه ايشان پذيرفت با اين." اى است طرفانه  اين گزارش بىكهولى مطمئن باش , دهند كه ما خالف كرديم افراد خودتان مسلماً گزارش نمى. گزارش مستند است

  . دانستم كه هيچ ترتيب اثرى نخواهد داد مى
ها مخصوصاً  من شنيدم كه مسعود رجوى دستور داده كه بچه. ايستادند گرفتند و در خيابان مى دست مى را به, "مجاهد"هايى بود كه نشرية     جريان ديگر، جريان بچه
 چاقو هم زدند هيچ مقاومتى از خودشان نشان ندهند اكردند، حتى اگر به اينه طور بايستند و وقتى مخالفان اينها را اذيت  ست بگيرند و هميندختر و پسر روزنامه را به د
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. وده و مردمى نبوده استخواهم با خون اين جوانان به دنيا ثابت كنم كه انقالب خمينى خونين ب از يكى ديگر از دوستان مطمئن شنيدم كه گفتند مسعود گفته كه من مى
  . ها را تسويه كنند  داده بودند كه خرده حسابقراركردند و اينها را وسيله  استفاده مى ها سوء يعنى از اين جوان

آمد  جتهد شبسترى مىكسان ديگرى هم بودند آقاى م. شود  گفته مى اهللا طالقانى من مسئول بررسى شعارها و مطالبى بودم كه پيش از خطبه هاى آيت    در نمازجمعه
  . بشوديرىگفتند نگاه كن كه مطلبى نداشته باشد كه باعث تشنج و درگ دادند، آقا به من مى اى مى كرد يا ديگران نوشته سخنرانى مى

اهللا طالقانى  نشگاه تهران، پيش آيتديدم پدر و برادر شهيد عراقى در همان كانتينر محل برگزارى نمازجمعه در دا.   روز عيدفطر، چند روز پس از شهادت شهيد عراقى،
اى  برادر شهيدعراقى نوشته.  برد و تجليل كردسمايشان به آنها تسليت گفت  و خيلى هم از شهيد عراقى تجليل كرد، چنان كه در خطبة نمازجمعه هم از ايشان ا. آمدند

من نگاه كردم ديدم شديداً به دولت حمله كرده كه چرا . رفت و به من داد و گفت كه نگاه كنجا از او گ اهللا طالقانى همان آيت. خواهم  اين را بخوانم داشت كه گفت من مى
زيرا اوالً شهيد عراقى نمايندة امام در روزنامة كيهان بود و خود , اى است  ديدم كه حرف غيرمنصفانهمن. دولت براى شهيد عراقى محافظ نگذاشته و باعث ترور او شده

كه دولت آن روز   ضمن آن. خواست نكرده بود كه برايش محافظ بگذارد و خودش هم نمى د و به محافظ نياز نداشت و از دولت هم تقاضا  ايشان هم شخص شجاعى بو
نه : "گفت." ند استمطالب عليه دولت خيلى ت: "اهللا طالقانى گفتم من به آيت. شهيد عراقى را ترور كرد و ربطى به دولت نداشت" فرقان" و جريان اشتامكاناتى در دست ند

يك از  نه عليه هيچ, ولتنه عليه د. در اينجا مصلحت نيست كه عليه دولت سخن گفته شود: "آقا گفت" چرا خوانده نشود؟: "برادر شهيد عراقى گفت." خوانده نشود
ما : اهللا طالقانى گفت تند شد و با عصبانيت رو كرد به آيتپدر شهيد عراقى خيلى ". خواهيم درگيرى و تنش ايجاد شود كنند، براى اين كه ما نمى افرادى كه كار مى

نه، : " اهللا طالقانى هم خيلى باماليمت گفت  شايد منظورش من بودم ـ آيتهگذارند كه حرف حق اينجا زده شود ـ ك اند و نمى ها دور شما را گرفته دانيم كه كمونيست مى
هرحال آنها با ناراحتى از آنجا  به." دانم كه اين حرف زده شود من خودم مصلحت نمى. نيست و نه غيركمونيستنه كمو, كس هم دور مرا نگرفته هيچ. چنين چيزى نيست

اگر الزم بشود من خودم . خواهند براى ما تكليف روشن كنند ها مى جوجه كمونيست":  در دانشگاه تهران گفته بودنداى رانهاهللا طالقانى در سخنرانى روشنگ آيت. رفتند
 بود دهولى قسمتى را كه ايشان از شهيد عراقى تجليل كر, ها را منتشر كرده بودند  بعد ديدم كه مجاهدين مجموعة اين خطبه."جنگم نشينم و با اينها مى تانك مىهم در 

 شهريور 17 شهداى  زهرا بر سر قطعة هشتجا اعالم شد كه نمازجمعه هفتة آينده در ب همان. و بعضى از اين مطالب را حذف كرده بودند، يعنى برخورد گزينشى داشتند
اى هم  خطابه.  نمازجمعه آقاى مجتهد شبسترى بودهاى هزهرا رفتيم و آنجا اتفاقاً ناطق قبل از خطب از اين جهت ما به بهشت.  شهريور بود16چون جمعه . شود برگزار مى

ام كه شوراها بايد تشكيل شود كه مردم باور  بارها من گفته"ى مسئله شوراها را مطرح كردند كه اهللا طالقان آيت.  شهريور نوشته بودم و خواندم17من خودم دربارة شهداى 
گويند ما  وقت مى چون آن, دهند دانم كه چرا انجام نمى من مى"البته بعد گفتند ." دانم چرا، نمى. كنند  نمىاام, اند و كارشان به دست خودشان افتاده كنند آزاد شده

زهرا  پس از خطبه قرار شد غسالخانة جديد بهشت." بگذاريد مردم خودشان سرنوشت خودشان را به دست بگيرند. شما برويد دنبال كارتان. ايد كاره ا هيچايم؟ شم كاره چه
رفتيم و غسالخانه را افتتاح . ودزهرا ب آقاى خسرو منصوريان از طرف مهندس توسلى كه شهردار تهران بود مسئول بهشت. اهللا طالقانى رفتيم به اتفاق آيت.  شودتاحافت

و بعد هم آنجا را افتتاح " اهللا كه شما زنده باشيد شاء خدا نكند، ان: "او گفت!" ها بابا جان من آمدم زيردستت، مرا ماليم بشويى: "اهللا طالقانى به غسال آنجا گفت آيت. كرديم
خواهيم مراسم  مرتبه مجاهدين آمدند و گفتند ما مى ولى يك, هم سوار شدم كه همراهشان برومايشان سوار ماشين خودشان شد، من , موقع برگشتن. كردند و برگشتيم

توانم، تو از جانب من  گفت كه خيلى خسته هستم و مريضم نمى. ايشان. من به آقا اطالع دادم. سالگرد مهدى رضايى را برگزار كنيم و شما به آقا بگوييد كه شركت كند
ولى  ايشان . ام كه آقا اجازه بده من بروم آقاى طالقانى گفته فكر كردند كه من به . اما آنها خيلى سرد برخورد كردند و اصالً اعتنايى نكردند. تممن پياده شدم و رف. برو
كردند، نه   اين طرف به ما اعتنا مىما هم پادرميانى كرديم، ولى نه. هاى شديدى با مخالفان پيش آمد عصر آن روز در مراسم مهدى رضايى، درگيرى.  خسته شده بودقعاًوا

 به ميدان شهدا بيايند و مردم نماز ظهر و عصر را القانىاهللا ط  شهريور بود آيت17قرار بود روز شنبه كه . اهللا طالقانى نرفتم من به خانه آمدم و ديگر خدمت آيت. آن طرف
 .پشت سر ايشان اقامه كنند

 
كردستان و امام صحبت كردند، واكنش مجاهدين چه بود؟ ما شنيده بوديم كه آنها گفته بودند آقا رگ , ها  درباره كمونيستاهللا طالقانى  از خطبة عيدفطر كه آيتبعد

 .اش گل كرده است آخوندى
 

درست برعكس . گفتند نمىاين مطالب را به من .  بودند خيلى ناراحت شده“ ها جوجه كمونيست”مخصوصاً از واژة . ولى از خودشان نشنيدم,  هم غيرمستقيم شنيدممن
مردم زيادى جمع شده بودند و تمام خيابان ). ژاله(روز شنبه من همراه آقاى منصوريان رفتم به ميدان شهدا . دادند كردند و خودشان را خيلى موافق نشان مى وانمود مى

مردم منتظر هستند تا : "من از تلفن عمومى با منزل آقا تماس گرفتم و گفتم. وداهللا طالقانى خبرى نب اما از آيت,  شهريور كنونى و خيابان پيروزى مملو از جمعيت بود17
ما هم بلندگو ." به مردم بگوييد كه خودشان نماز را به جماعت بخوانند و پراكنده شوند. و خيلى خسته هستم. من بيمارم: "ايشان گفت."نماز را پشت سر شما اقامه كنند

. اند اهللا طالقانى همان شب براى استراحت عازم شمال شده بعد شنيدم كه آيت. رسيد به آنها ابالغ كرديم ديديم و صدايمان مى  مىولى تا آنجا كه مردم را, نداشتيم
وستايى رفته بودند كه هتلى هم پيدا نكرده بودند، به كلبة يك ر. شناسند ببرند خواستند جايى كه ايشان را مى  را ظاهراً اطراف تنكابن برده بودند و نمىنىاهللا طالقا آيت

ولى ديده بود كه سيدبزرگوارى آمده و به خودش و همراهانش جا داده بود و تا صبح هم نشسته بود و , البته آن شخص هم نشناخته بود كه ايشان چه كسى هستند
ولى از كرج تا تهران ,  شهريور بود18ح برگشته بودند كه مصادف با روز يكشنبه صب." حالم بدتر شده، به تهران برگرديم:  "گويد اهللا طالقانى مى  صبح آيت. كرد درددل مى

شده و به راننده  طورى كه سه ـ چهارساعت در اين ترافيك معطل شده بودند و ايشان سخت خسته  كه پايان تعطيالت بوده ترافيك سنگينى بوده است، به خاطر اين به
 .اند و از آنجا هم به خانه رفته بودند ظاهراً نيم ساعتى در مجلس خبرگان بوده. روم اى بروم و بعد به خانه مى گويد كه مرا به در مجلس خبرگان برسان چند دقيقه مى

 
 اند؟  سفر شمال چه كسانى با ايشان بودهدر
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از آنجا كه روز بعد قرار بود آقاى مجتهد . اند سه نفر بيشتر نبوده. شناسم عنوان محافظ ايشان بود، راننده را هم نمى  فرزندان خودشان ابوالحسن بود و يك نفر بهاز

سفير . آيند  بود ـ شب اين دونفر به منزل آقا مىوىموقع جزو اتحاد شور شبسترى و آقاى دكتر گلزاده غفورى براى شركت در كنفرانس اسالمى به تاشكند بروند ـ كه آن
نكات . ام هايشان را يادداشت كرده ولى من نكاتى از صحبت. ه به من گفت كه ما ضبط نداشتيمزاد آقاى اسماعيل. هر سه نشستند و صحبت كردند. روسيه هم آمده بود

شال بلندى ." ام من چاييده: " بعد از رفتن آنان، آقا خيلى خسته بود و گفت.  مهمانان رفتند12 تپور ـ صاحبخانه ـ براى من تعريف كرد، گفت ساع آقاى چه. جالبى بود
آقا مثل : "صدايش زدم و گفتم. كند اى گذشت، برگشتم ديدم آقا سخت خرخر مى چند دقيقه. اين را ببند دور سينه و پشتم كه وضعم بدتر نشودداشت و به من گفت كه 

دم ايشان خرخر شديدى آمدم دي. شايد سه ربع طول كشيد كه باز صداى خرخرش بلند شد. ايشان تأييد كرد و به پهلو خوابيد." كنيد  خرخر مىايد هكه طاقباز خوابيد اين
 قلب را بياور، مثل دكترتلفن خانه دو روز بود كه قطع شده بود، از اين جهت به كسى گفتم كه برو بيمارستان . كند و هرچه صدايشان زدم بيدار نشد و جواب نداد مى
ونيم، خانم  ساعت دو. دقيقه است كه تمام كرده است وپنج  چهلوقتى دكتر آمد گفت كه. رفت و يك ساعت طول كشيد كه دكتر را آورد. كه قلب آقا ناراحت است اين

حركت كردم و ديدم . گفت كه آقا فوت كرد كه تلفن از دست من افتاد و نفهميدم كه چه شد" اى؟ چه قضيه: "گفتم" ايد؟ قضية آقا را شنيده: "مفيدى به من زنگ زد و گفت
يكى از . توانستم حرف بزنم و به حالت گريه افتادم نمى. گذاشتند من به داخل بروم پاسداران نمى. هستندمردم در آمدورفت . كه نزديك منزلشان خيلى شلوغ است

  . من رفتم داخل و ديدم كه چه مصيبتى است. پاسداران مرا شناخت و گفت كه بگذاريد ايشان برود
فردا صبح كه آفتاب بلند . ايشان هم كه چندين بيمارى داشت. ها بود ها و خستگى  شهريور تا شب نوزدهم، پشت سر هم اين گرفتارى16يعنى درواقع ,    اين چند روز

اى از مسجد  نشسته و منتظر  آقاى مسعود رجوى و مهندس بازرگان در گوشه, اعضاى دولت, صدر آقاى بنى. همه آمده بودند. شد، جنازه را به مسجد دانشگاه بردند
  .به داخل مسجد آمد و تسليت گفت. ريخت بسيار متأثر بود و فقط اشك نمى. سفير شوروى هم آمددر لحظات آخر بود كه ديدم . تشييع بودند

پدر  ما حاال ديگر واقعاً بى: "آنگاه رو به من كرد و گفت. من يادداشتى داشتم كه خواندم و بعد مسعود رجوى صحبت كرد.   روز سوم در دانشگاه تهران مراسمى برپا شد
  .من فهميدم كه حرف ايشان چقدر مصداق داشت". همه پدر و پشت و پناه خودشان را از دست دادندبله، : "گفتم." شديم

. البته من فقط فيلم حادثة امجديه را ديدم. اهللا طالقانى، حادثة مهمى كه پيش آمد و شايد نقطة عطفى براى مجاهدين بود، حادثة امجديه بود    بعد از شهريور و فوت آيت
كرديم به من   كه با هم فيلم را تماشا مىىآقاى مهندس غرو. كند دهد و حمله مى  كس ديگرى در ميان جمعيت رفته و سخت به مجاهدين فحش مىيك نفر روى دوش

است و اين هم يكى ام،  اين شخص از مجاهدين  من هم تحقيق كرده: "گفت." او را در جنبش ملى مجاهدين ديدم: "من گفتم" شناسى؟ خوب نگاه كن ببين او را مى: "گفت
اى  خواستند زمينه كردند و  مى تقصير بود، اما خودشان هم تحريك مى  كه طرف مقابل بىگويم من نمى." اهللا درگيرى ايجاد كنند نام حزب هاى خودشان است كه به از بازى

كم  كم.  با خودشان در نجف را توضيح داد و از آن تلقى نفاق كرد1351ال بعد از آن روز بود كه امام مالقات مجاهدين در س. فراهم كنند كه حتماً به كشت و كشتار برسد
من رفتم . اتفاقاً بعد از حادثة امجديه يك روز آقاى محسن رضايى آمد و گفت كه بيا خانة ما من با شما كار دارم. شد گرفت و ارتباط مجاهدين با ما كم مى مسائل اوج مى

ماه تمام  شما شش.  يك پيشنهاد دارمنهپرسيد، من خالصانه و برادرا اگر از من مى: "گفتم" كار كنيم؟ به نظر شما ما چه: "پرويز گفت. آنجا ديدم كه پرويز يعقوبى هم هست
ن تحريكات از طرف ما هايتان را تعطيل كنيد و به امام بگوييد كه ما براى اثبات حسن نيت خودمان فعاليت اين جنبش را موقتاً تعطيل كرديم تا معلوم بشود كه اي فعاليت

توانيد با در دست داشتن   ماه شما مى بعد از شش.  و ديگر شما بايد خودتان قضاوت كنيدكنيم بلكه صادقانه عمل مى, خواهيم كه منافقانه عمل كنيم نيست و ما هم نمى
وجه حاضر  هيچ ما به: "گفت." دهند مسلماً ايشان هم اجازه مى. ه فعاليت كنيمدهيد ك گونه فعاليتى نكرديم و حاال شما اجازه مى برگ برنده بگوييد كه  ما در اين مدت هيچ

و از هم " پذير نيست اين امكان: "گفت" رسد اگر با من مشورت كرديد، تنها همين راه به نظر من مى: "گفتم." حل ديگرى بگو  از صحنه كنار بكشيم و راهرانيستيم خودمان 
  . كه با من كردند همين بودشايد آخرين مشورتى هم. جدا شديم

اى   طى نامه1358 آذر29آزادى پيش آمد كه در  سپس جداشدن خود ما از نهضت.   البته من با مهندس سحابى خيلى صحبت كردم و خيلى هم نگران وضع اينها بوديم
اما كمابيش در جريان كارهايشان بوديم كه . تماس داشتيمما اين مدت بيشتر گرفتار مسائل خودمان بوديم و كمتر با مجاهدين . عملى شد و بحث مستقلى دارد

در . ملى بود قبل از اين، انتخابات مجلس شوراى. ها بود و جنگ تحميلى هم شروع شد در اين سال هم كه آن درگيرى. 1359كارهايشان اوج گرفت تا  رسيد به سال 
) مسعود رجوى(اى داد و توصيه كرد كه به او  مهندس بازرگان اعالميه. اً به مرحله دوم افتاده بودمسعود رجوى ظاهر, 1358ملى در اسفند  جريان انتخابات مجلس شوراى

دكتر حبيبى و من منتشر شد كه در آن نوشته , اى هم به امضاى مهندس سحابى در تأييد نظر مهندس بازرگان، اعالميه. رأى بدهند كه انتخاب بشود و به مجلس بيايد
ايد، ما گفتيم اگر آقاى مسعود رجوى در مجلس باشد دنبال   بعدها كه از ما پرسيدند چرا شما اين كار را كرده. ها و افراد مختلف به مجلس بيايند هبوديم بهتر است سليق

 هم اش رنامهماند و اگر ب رد كه ساكت مىاگر هم ندا. اگر برنامة مفيدى دارد بايد تأييدش كرد و به او رأى داد. داند تشنج نيست و خودش را يكى از نمايندگان اين مردم مى
گفتند  پذيرفتند و مى شود كه البته تعبير صادقانه و خالصانة ما را نمى اگر ايشان را كنار بگذارند و در مجلس نباشد، تشنج ايجاد مى. شود درست نيست با آن مخالفت مى

موقع كرديم و قصدمان ايجاد  اين اقدامى بود كه آن.  بكشاندفبيشتر متشنج كند و به آن طركه منظور شما اين بوده كه مسعود رجوى هم بيايد به مجلس و مجلس را 
  .وگوهاى دوجانبه بود سوى دموكراسى و گفت آرامش و كشاندن كشور به

. كه آقاى رجايى مطرح بشود ز اينپيش ا.وزيرى بود جمهورى اسالمى بر سر نخست صدر و حزب اختالف شديدى بين بنى. وزير مطرح بود    پيش از جنگ مسئلة نخست
آقاى , صدر پيش از همه آقاى بنى. پذيرفت صدر نمى كردند آقاى بنى آن طرف معرفى مى پذيرفت و افرادى را كه  كرد اين طرف نمى صدر معرفى مى آقاى بنى افرادى را كه 

صدر مخالفت  وقتى هم نام آقاى محمدعلى رجايى مطرح شد آقاى بنى. ا نپذيرفتندوزيرى ر دكتر حبيبى و  مهندس سحابى پيشنهاد نخست. سالمتيان را مطرح كرده بود
صدر بودند و هم  نفر ديگر بودند واسطه شدند كه هم مورد قبول آقاى بنى آقاى محمد جواد حجتى و يك, كه آن سه نفر هيئتى كه شهيد محالتى تا اين. كرد و مقاومت مى

آقاى رجايى رأى اعتماد  خواستند به  اى كه مى البته در آن جلسه. صدر هم با اكراه پذيرفت  آقاى رجايى را مطرح كردند و آقاى بنىجمهورى اسالمى كه اينها باالخره حزب
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اساسى هست  انوناما آن دو شرطى كه هم امام فرمودند و هم در ق, خوانم اش نماز مى من پشت سر آقاى رجايى و همه اعضاى كابينه: "گفتم. مبدهند، من از مخالفان بود
البته من با ." ولى مدير و مدبر براى ادارة جامعه نيستند, هاى خوبى هستند اين مجموعه آدم. وزير بايد هم مدير و هم مدبر باشد، در وجود اين مجموعه نيست كه نخست

وزير  وقتى هم كه ايشان رأى اعتماد گرفت و نخست. ر بشودوزي دانستم كه نخست ولى در آن شرايط مصلحت كشور نمى, خود آقاى رجايى بسيار نزديك و دوست بودم
به . اما بعد كه ايشان انتخاب شد،,  كانديداى ما دكترحبيبى بودوصدر هم مخالف بوديم  جمهورى آقاى بنى طور كه ما با رياست همان. شد، بيش از همه، ما همكارى كرديم

صدر هم من  در ماجراى عدم كفايت سياسى بنى. پذيرفتيم و با كمال خلوص و صداقت ايستاديم, مهورى باشيدج احترام رأى ملت و توصية امام كه فرمود پشت سر رئيس
هايى از جريان  جمهور است نبايد با او مخالفت كرد و مثال باز صحبت مخالف كردم و آنجا هم استداللم همين بود كه به گفتة امام با ايشان همكارى كرديم و حاال كه رئيس

  .و اميرالمؤمنين گفتم كه داستانش مفصل استعثمان 
بعد كه جنگ شروع شد گفت كه . كند وزيرى دوماه بيشتر دوام پيدا نمى گفت كه اين نخست صدر مدام مى آقاى بنى.  و بعد از جنگ پيش آمد1360   اين جريان در سال 

ايشان به پايگاه وحدتى در نزديك . گردم ىبعد به تهران  برم. كه جنگ به نتيجه برسد نجا هستم تا اي روم در جبهه و همان من به خاطر جنگ ديگر حرفى ندارم و مى
وقت  آن. اى و دو تا از پاسدارهايش آنجا ماندند قاى خامنه بار كه براى بازديد جبهه رفته بوديم، در مسير برگشت ديديم كه آ يك. دزفول رفته بود و آنجا ساكن شده بود

من در كنار آقاى هاشمى نشسته . آقاى هاشمى رفسنجانى و آقاى رجايى هم در هواپيما بودند  كه تيمى و احتماالً خانم طالقانى با هواپيما برگشمن و آقاى محمدى گرگان
ورد حل اختالفات صحبت كرده صدر در م در پايگاه وحدتيه هم با بنى. بردن اختالفات بودم و از  همان دزفول اين مسائل را مطرح كرديم و خواهش و التماس براى از بين

دنبال انجام وظيفه در جنگ است و نيروى نامنظم تشكيل داده و كارى هم به   چمران هم كه صحبت كرديم، ديدم كه ايشان خالصانه فقط بهصطفىبا دكترم. بوديم
 كه فردا بياييد تفرستيد؟ گف ژاد  تلفن كرد كه چرا اسلحه نمىفقط درخواست اسلحه داشت كه خانم طالقانى به تيمسار ظهيرن. اختالفات سران و مسائل سياسى ندارد

توانستم حرف بزنم، دو هواپيما كالشينكف از  من با تلفن نمى: "گفت" قولى كه ديروز دادى چه شد؟: "وقتى روز بعد به دزفول برگشتيم، به ظهيرنژاد گفتم. بگيريد
ما ديديم كه چمران بدون آن كه كسى به او كمك كند ". من اسلحه ندارم كه به شما بدهم. اند، برويد از آنها بگيريد شمالى آورده بودند كه همه را به مراكز سپاه برده كرة

ولى اختالف من با حزب . من با آقاى چمران هيچ مشكلى ندارم،: "ايشان گفت. صدر و با ايشان هم صحبت كرديم رفتيم پيش آقاى بنى. آنجا مشغول فعاليت است
همين ." دهم ام را كه تا جنگ تمام نشده به تهران برنگردم، انجام مى ام و وظيفه اما اينجا نشسته, شود  نمىفهاى شما برطر اى است و با اين حرف مى ريشهجمهورى اسال

دادند و لجبازى و  جانب خودشان مى هايى داشتند و حق را به گفتيم كه آنها هم هركدام استدالل مسائل را با آقاى هاشمى رفسنجانى و آقاى رجايى در هواپيما مى
هاى   ما اين بود كه در اين جنگ همه متحد باشند و دست به دست هم بدهند و بر دشمن پيروز شوند و درگيرى تمام كوشش. دادند  به مخالفشان نسبت مىامخالفت ر

. كنند كه اينها نبايد باشند  مخالفت مىااى با اينه اما معلوم شد كه در جبهه هم عده, گفتند كه ما بايد اينجا بجنگيم مجاهدين هم به جبهه رفتند  و مى. داخلى پيش نيايد
خواهم  نتيجه بگيرم كه درگيرى اين دو گروه، هر  مى. ها به جايى نرسيد متأسفانه صحبت. ها را بدزدند كنند و قصد دارند اسلحه گفتند اينها براى عراق جاسوسى مى مى

گفتند ما بوديم كه زمينة انقالب  مى. دانستند  فهميدم كه خودشان را صاحب اصلى انقالب مىطور رواقع از مجموعة رفتار و گفتار مجاهدين ايند. طلبى بود دو براى قدرت
مجاهدين .  دست ما باشدگفتند كه انقالب بايد در بلكه مى, گفتند كه ما هم بايد در ادارة انقالب شريك باشيم نمى. را فراهم كرديم و انقالب به اينجا رسيده است

گفتند كه مجاهدين كجا بودند، موقعى كه  رقبا هم مى. توانند انقالب را اداره كنند و روش آنها انحصارطلبانه است  ارتجاعى و روش واپسگرا نمىوشگفتند اينها با ر مى
كه انقالب را در اختيار   ايناارند كه بخواهند در اداره امور شركت كنند يبنابراين آنها هيچ حق و سهمى ند. خمينى حركت كردند مردم تظاهرات كردند و پشت سر امام

خواستيم كه  كرديم و از هر دو طرف مى شايد بتوان گفت ما كه پا در ميانى مى. آرايى كرده بودند و براى يكديگر نقشه داشتند هر دو طرف در برابر يكديگر صف. بگيرند
براى خود من ثابت شد كه هر دو طرف قدرت را منحصراً . كرديم اما اشتباه .  دارند،تكرديم كه هر دو طرف حسن ني  بوديم و فكر مىانديش اختالف را كنار بگذارند، ساده

الم كردند ملى عليه قصاص پيش آمد كه امام وارد ميدان شدند و صحبت شديداللحنى كردند و  اع  خرداد بود كه تظاهرات جبهة25بعد از مسئلة . خواهد براى خودش مى
ايم و مخالف اليحة قصاص  ما هرگز با اينها نبوده: "من با آقاى مهندس بازرگان تماس گرفتم كه نظر شما چيست؟ گفت.  اعالم كنديستآزادى هم با اينها ن كه اگر نهضت

اى دادند و به  اتفاقاً روز بعد اعالميه." خودمان راه مستقلى داريماما به اين شكل كه اعالم كنيم ما نبوديم درست نيست، ما . ايم هم نيستيم و راهپيمايى هم اعالم نكرده
طور كه مخالفينشان   خرداد چه بود؟ اما اين25دانم نقش مجاهدين در جريان  نمى. ولى درگيرى را هم محكوم كردند, ملى را رد كردند صورت غيرمستقيم كار جبهه

 .اشتندتحريك كردند و در راهپيمايى هم نقش اساسى دملى را بيشتر  گفتند آنها جبهه كردند، مى تعريف مى
 

, صدر نيست صدر مطرح شد كه ما جزو مخالفان بوديم و اعالم هم كرديم كه مخالف بودن به معنى طرفدارى از بنى خرداد همان جريان عدم كفايت سياسى بنى      روز سى
تان را مشخص كنيد كه اين طرف  متشكرم، اما شما بايد موضع: " من، آقاى هاشمى رفسنجانى گفت اىه بعد از صحبت. بلكه با اين جريان به اين شكل ما مخالف هستيم

موضع ما حق : " طور كه پشت تريبون مجلس ايستاده بودم سرم را بلند كردم به طرف آقاى هاشمى كه در صندلى رياست نشسته بود و گفتم همان." هستيد يا آن طرف
خاطر شخص عثمان  كرد، نه به  و گفتم كه اميرالمؤمنين وقتى از عثمان دفاع مىمدر ضمن صحبت من اشاره كرد. شود گفت كه نمى." آن طرفاست، نه اين طرف است و نه 

 تمام شد و تنفس وقتى صحبت من. اى به من كردند اى كه نماينده بودند، اشاره آقاى خامنه. كشى باب نشود خواست كه خليفه بود، بلكه براى حفظ نظام اسالم بود و مى
اى و در طرف چپم آقاى هاشمى  من كه رفتم چاى بردارم، ديدم در طرف راستم آقاى خامنه. خوردند رفتند و چاى مى  مىسنمايندگان به زيرزمين مجل, داده شد

 دااسم عثمان را آورديد، گفتم مبا: "گفت". شاره كرديد؟پس چرا ا: "گفتم." خوب بود: "گفت" طور بود؟ صحبت من چه: "اى كردم و گفتم رو به آقاى خامنه. رفسنجانى است
" طور بود؟ چه! آقاى هاشمى: "گفتم." كنم من خودم بيشتر رعايت مى. گوييد جعفرى سنى شما كه به من مى: "به شوخى و جدى گفتم." به نمايندگان اهل سنت بر بخورد

صدر باطل مطلق  نه بنى. ايد و نه باطل مطلق آقاى هاشمى نه شما حق مطلق: "گفتم." ا مشخص كنىطور كه گفتم شما بايد موضع خودت ر  ولى همان ,خوب بود: "گفت
خواهيم درگيرى ايجاد  انقالب و ايران است و مى, هاى باطلى هم هست و موضع ما طرفدارى از اسالم هاى حقى هست، حرف در هركدام از شما حرف. است و نه حق مطلق
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نگران آن نباشيد، با يك فتوا : "گفت." توانيد آن را بگيريد و كنترل كنيد  هم نمىتانشود، خود ايد و اين مار اژدها مى ى به زمين انداختهآقاى هاشمى شما مار. نشود
كردن و به خيابان  آنهايى كه اهل شلوغ. كردن و به خيابان ريختن نيستند آقاى هاشمى آنهايى كه گوششان بدهكار فتوا است، اهل شلوغ : "گفتم." كنيم درستش مى

طور كه بين هر دوى آنها ايستاده بودم، سرم را بلند كردم و  وقتى اين را گفت، همان." كنيم آن را هم درست مى: "گفت." ريختن هستند، گوششان بدهكار فتوا نيست
 رفداراننفر ط بعد ديدم كه اسم ما را جزو دوازده." متشكريم": باز هم آقاى هاشمى گفت. و آمدم كنار" ام خدايا تو شاهد باش من به وظيفة خودم عمل كرده: "گفتم
گيرى شركت نكرده  اصالً در رأى. ها هم صحبت نكرده بودند بعضى. نفر بوديم كه اصالً رأى نداديم و مخالف اين جريان بوديم كه ما يازده صدر اعالم كردند، درحالى بنى

آقاى , آقاى يوسفى اشكورى.  صحبت نكرده بودندهى كه در مخالفت طرح صحبت كرديم و چه شش نفر ديگرى كنفر نه رأى كبود داديم و نه سفيد، چه پنج, بوديم
صدر رأى داد آقاى بيانى  تنها كسى كه به نفع بنى. آقاى رمضانى و چند نفر ديگر در مخالفت هم صحبت نكردند و رأى هم ندادند, آقاى مصطفى تبريزى, محمدى گرگانى
دهند  اند و شعار مى ديدم جمعيتى جلوى مجلس جمع شده.  داشتم و نه ماشين ضدگلولهحافظبعد خواستيم كه از مجلس بيرون برويم،  من نه م. بودنماينده قائنات 

من . اند از بازار آمدهمعلوم شد كه . نقى خاموشى بود ولى بوق بلندگو دست آقاى سيد على, ما را كه ديدند بيشتر شعار دادند“ صدر مرگ بر بنى«, “مرگ بر ليبرال”
نزديك غروب بود و .  كه ديگر من نماينده هم نبودم، روزى بانك ملى اعالم كرد بياييد كوپن بنزين بگيريد1365در سال .  كردم و رفتمرلبخندى زدم و از كنارشان عبو

 آمد و به من يشاللهى با اوركت و ر  كه شكست، ديدم آقاى بلندقد حزبصف ." چون وقت گذشته، برويد فردا صبح بياييد: "كارمند بانك گفت. ما در صف ايستاده بوديم
صدر مطرح بود، جمعيتى جلوى مجلس  آن روزى كه جريان بنى: "گفت." چرا شما را ببخشم: " گفتم ."بخشى مرا مى: "گفت.". چرا هستم: "گفتم" تو جعفرى نيستى؟: "گفت

من هم جزو : "گفت."  به يادم دارم ولى شما را به ياد ندارمرالبخندم : "گفتم" لبخندى زدى و از كنار جمعيت گذشتى؟داد، يادت هست كه  آمده بود و عليه شما شعار مى
قالب  بود به نفع ان صدر را از فرماندهى كل قوا عزل كرده خاطر امام كه بنى ام و اين جريان را ما صرفاً به و فهميدم كه فريب خورده.دادم آن جمعيت بودم كه شعار مى

  ." ايد  بخشش است كه راه درست را پيش گرفتهترين  بزرگايد،  همين كه شما درك كرده: "گفتم." ديديم مى
خواسته پيش امام برود، ولى مجاهدين  گفتند مى صدر اسير دست مجاهدين بود يا نه، چرا كه مى دانم كه واقعاً بنى خرداد درگيرى پيش آمد و نمى    همان  روز سى

 جنگ، دشمن هم از اين موقعيت ريانشد و در ج پيش آمد و كشور را به مسيرى كشيدند كه نبايد كشيده مى, آمد هرحال آنچه نبايد پيش مى به. اند تهگذاش نمى
واريم كه ما از اين حوادث هم اميد. توانست حركت خيلى بهترى كند و انقالب را به مسير بهترى ببرد اما مى. الحمدهللا كه ملت باز هم يكپارچه شد،. استفاده كرد سوء

ان من صرحت له «فرمايد  را نقل كردم كه مى) ع( كه در آغاز، سخن  اميرالمومنينطور نقاط قوتش را در پيش بگيريم و همان. درس بگيريم و همه را تجزيه و تحليل كنيم
كسى كه از حوادث به روشنى عبرت بگيرد، يعنى آموزش ببيند، پرواپيشگى ) 16ه خطب: البالغه نهج(» الشبهات العبر عما بين يديه من المثالت حجزته التقوى عن تقحم

رساند؛ آن هم تقوايى كه ميزان و معيار است،  گرفتن  از حوادث تاريخى و اجتماعى انسان را به تقوا مى در واقع درس. شود  شبهه مىهاى لهمانع افتادن كوركورانة او به چا
 . بدهدصروشنى تشخي  تواند مواضع حق و باطل را به شود و تنها به اين شيوه است كه مى ها مى ع افتادن انسان در شبههبخش است و مان روشنگر و آگاهى
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