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 دهيگز

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

آقايان بهزاد نبوى، مهدى حمسى و صادق نوروزى فعاليت كردند تا اين جدايى پيش نيايد و به من اصرار كردند تا من هم دخالت كنم و من گفتم چون دوطرف را 
اى نرسيدند و در آخر  آنها هم به نتيجه. كنم اشند، دخالتى نمىتوانند در كنار هم ب گاه نمى كنند و هيچ دانم كه هر دوطرف براى حذف يكديگر كار مى شناسم و مى مى

  گفتند هم طرفداران مسعود رجوى به اينها گروه جوشكار مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

خوانند   گويند و نمازى هم كه مى گفت مجاهدين ماركسيست هستند و دروغ مى دانست و قاطعانه مى طور كل اينها را ماركسيست مى طيف امثال آقاى الجوردى به
دانند و بايد خودشان را تحت شاگردى  اند، اما از اسالم چيزى نمى گفتند كه مجاهدين مسلمان تر بودند و مى آقايان بادامچيان و عسكراوالدى كمى ماليم. ظاهرى است

  . و تعليم علما قرار دهند و دين را از آنها ياد بگيرند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

 ازسويى احساساتى هم نسبت به جوانان و مجاهدين داشت و حتى من يادم است كه وقتى عراقى را از بند يك آوردند،  فيق بود،كه با مؤتلفه ر عراقى ضمن اين حاج
  آمد كه آنجا من، مسعود، محمد حياتى و ضابطى بوديم بيشتر به اتاق سه مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

تعدادى از روحانيون هم به ساواك گفته بودند كه اگر شما به . اند يد و بگوييد كمونيست شدهساواك به اين آقايان گفته بود كه شما بياييد و مجاهدين را محكوم كن
  گذاشتند مسائل به اينجا كشيده شود آورديد، آنها نمى كرديد و فشار نمى ها امكانات داده بوديد و آنها را محدود نمى مسلمان

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  آمد شد و بيرون مى از زندانش مانده بود و رژيم تغيير نكرده بود، منفعل مىاعتقاد من اين است كه اگر مسعود يك سال ديگر 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

در هر صورت . گذاشتند جا مى اى تاريخى به عنوان يك گروه مبارز سابقه شدند، در جامعه ما به ماندند و حتى دستگير و اعدام مى من معتقدم اگر مجاهدين اينجا مى
 كه اينها مخالف حكومت بودند و حكومت هم اينها را دستگير و اعدام كرد و يك روز هم ممكن بود حكومت را به خاطر اين مسئله محكوم ماند گونه در يادها مى اين

  كنند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

. گرفتند يد حكومت را هم مىزدند، شا البته من معتقدم اگر اينها دست به حركت مسلحانه نمى. كردند قدرت اول هستند امر بر مجاهدين مشتبه شده بود و فكر مى
اى هم كه  چون جو جامعه طورى بود كه كشش نسل جوان و احساسات آنها نسبت به اينها زياد بود و قشر مردمى با اينها همكارى داشت و حتى بعد از آن ضربه

   باز هم توانستند نيرو جذب كنند1354خورده بودند، بعد از تغيير ايدئولوژى سال 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

شناسم، اينها   جلوگيرى از خشونت و درگيرى به آقاى بهشتى پيشنهاد كردم ـ آن زمان آقاى بهزاد نبوى در روابط عمومى كميته بود ـ و گفتم من مسعود را مىبراى
شوند كه  د و روى آنها كار كنيد حاضر مىداري چون آن زمان هم در زندان به مذاكره افتاده بودند، در شرايط كنونى هم اگر امثال مسعود را دو ـ سه ماه بگيريد و نگه

  خودى كشته شوند نظر قطعى من اين بود چون حاضر نبودم جوانان بى. شود كوتاه بيايند و مصاحبه كنند و جلوى درگيرى حتمى گرفته مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  
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بعد كه از پيش امام برگشتند . صيحت كرده بود كه اين كارها را نكنيدامام آنها را ن. مسعود و موسى و ديگر سران مجاهدين پيش امام رفته بودند و صحبت كرده بودند
  جا تصميم به حذف يكديگر گرفتند از همين. توانند با حكومت و روحانيت كنار بيايند به اين نتيجه رسيدند كه نمى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  ريختند نمك و فلفل هم در چشم و صورت مى. سيارى را با آن زخمى كردندبرى داشتند كه ب بيشتر تيغ موكت. اى نديدم  هم من از اينها اسلحه60 خرداد 30در 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

كه پنجاه يا  گذاشتند شاه از ايران برود، ولو اين شوند، نمى شود و آقاى خمينى و يارانش حاكم مى گونه مى دانستند كه حكومت اسالمى اين اگر مى) امريكا و غرب(آنها 
  حتى صدهزارنفر كشته شوند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

تمام اين مسائل دست به دست هم داد و اين . كنند، حاال يا آلت دست بودند يا مزدور دانستند چه مى كه در رأس بودند مثل مسعود، موسى و اكبر گودرزى مى كسانى
  همه تلفات ايجاد شد و هم حكومت و هم آنها ضرر كردند، اما آنها بيشتر ضرر كردند

  

  اهللا ميثمى لطف

  

دوران ابتدايى را در همين . دنيا آمد  در يك خانواده مذهبى در خوانسار به1325ر سال د) مطهرى(اهللا شاهى  عزت

 براى يافتن كار به 1340وى در سال . دليل شرايط سخت مالى نتوانست ادامه تحصيل بدهد شهرستان گذراند، ولى به

. التحرير و صحافى شد  وارد كار لوازمسازى مشغول شد و سپس به بازار آمده و ابتدا در يك كارگاه دروپنجره. تهران آمد

 در 1341در سال . دليل اختالف بين فقير و غنى و ظلم و جورى كه وجود داشت به مسائل سياسى گرايش پيدا كرد به

وى در . تدريج به مؤتلفه آن زمان پيوست به. كرد على شركت مى پيوند با شهيد صادق امانى در جلسات مسجد شيخ

)  خرداد12 (1342در راهپيمايى عاشوراى . دنبال آن نهضت روحانيت فعال بود لتى و واليتى و بههاى ايا قضيه انجمن

 خرداد شركت فعال داشت، 15شد و همچنين در قيام  كه از مسجد حاج ابوالفتح شروع و به كاخ گلستان ختم مى

 بسيارى از اعضا 1343ر در سال پس از ترور منصو: "گويد وى مى. كه چند مجروح را به بيمارستان رساند طورى به

آنها كه ماندند، به كارهاى فرهنگى و خدماتى مانند . ازجمله خوِد او چون از فاز نظامى مطلع نبودند، دستگير شدند

در . دنبال كارهاى حادترى رفتيم الحسنه روى آوردند و من و امثال من به هاى قرض تدريس در مدارس و كار در صندوق

 به صورت پراكنده در جهت مبارزات سياسى و نظامى 1348نصرت آتش زديم و تا سال  عدادى طاقزمان تاجگذارى، ت

فعاليت زيادى ) شهيد شيرودى( در ورزشگاه امجديه 1348در مسابقات فوتبال آسيايى سال . اقداماتى انجام داديم

داران   با آمدن سرمايه1349 ارديبهشت در. توسط گروه ما عليه امريكا، رژيم و اسراييل و به نفع فلسطين انجام داديم
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 تندى عليه آنها، دوستان من دستگير شدند كه بعدها در  امريكايى به رهبرى راكفلر به ايران و با چاپ و پخش اعالميه

ال ـ "نام گروه   و لورفتن آن، نام گروه به1348در سال ) ال ـ عال(زدن دفتر هواپيمايى اسراييل  دادگاه به علت آتش

اى ازجمله آقايان لشكرى، ميرهاشمى، حاج اميرى، احمد كروبى، مقدم و كالهدوز  در اين رابطه عده.  معروف شد"عال

بعد از آن با گروه . دستگير شدند ولى من از ماشين ساواك فرار كردم كه در آن زمان از راديو بغداد هم اعالم شد

آقايان جواد منصورى، محمد مفيدى، محمد باقر عباسى و اهللا آشنا شدم و مدتى هم با آنها همكارى كردم؛ با  حزب

اسفند ( از آنها جدا شدم و با مجاهدين خلق پيوند خوردم و تا زمان دستگيرى 1350در سال . رضا سپاسى على

رضا زمرديان، وحيد افراخته، محسن فاضل، عباس جاويدان، محمد  با آنها فعاليت كردم و با آقايان على) 1351

 در محاصره پليس قرار گرفتم و پس از اصابت 1351پنجم اسفند . حسن ابرارى و بهرام آرام آشنا شدميزدانيان، 

صورت مفصل در  ها به داستان اين مبارزات و بازجويى. هفت گلوله به بدنم دستگير و به بيمارستان شهربانى منتقل شدم

چاپ و تدوين آقاى محسن كاظمى آمده " سوره مهر"توسط انتشارات " اهللا شاهى خاطرات عزت"كتاب خاطراتم باعنوان 

 .است

   

هدف ما اين است كه . ايم  آغاز كرده60خرداد   يابى سى وگوهايى را پيرامون ريشه  نشريه گفت12دانيد از شماره  طور كه مى  همان

وگو   وقايعى جلوگيرى شود و گفتهدف ديگر اين است كه از تكرار چنين. ناپذير بفهميم اين واقعه قابل پيشگيرى بود يا اجتناب

ها  وگوها نوعى تاريخ شفاهى است تا نسل حاضر و آينده را با وقايع اين سال ازسويى اين گفت. جاى خشونت و اسلحه را بگيرد

هاى نهفته در سينه افراد  در نمايشگاه مطبوعات شخصى گفت اين كار نشريه گامى در جهت عدالت است چرا كه تجربه. آشنا كند

وگوها نوعى  برخى هم معتقدند اين گفت. شود كند و نسل جوان نيز از نظر تجربه با نسل گذشته برابر مى ا به نسل جوان منتقل مىر

بينيم كه عوامل بسيارى  اى است، ولى حاال مى كرديم طراحى استراتژى كار ساده گويند ما فكر مى تمرين استراتژيك است و مى

گرى در دو طرف تعديل شده و تاكنون از اين جهت  وگوها افراط گفت رسد درنتيجه اين به نظر مى. اشدتواند در آن نقش داشته ب مى

هر چه در اين مسير جلو . خواهيم به قطعيت برسيم و يا مقصرتراشى كنيم يابى همچنان باز است و ما نمى موضوع اين ريشه. بسيار مفيد واقع شده است

اش براى آنها تازگى دارد و هم  اى وجود دارد كه براى بسيارى ـ ازجمله نخبگان جامعه كه معتقدند هم وقايع ناگفته ن و ناگفتهبينيم زواياى پنها   مى رويم، مى

 با سازمان 1350وگو اين بود كه شما از پيش از سال  علت انتخاب شما براى انجام اين گفت. هايى كه در آن نهفته بوده ـ تازگى دارد ها و نكته تحليل

 هم كه سازمان وارد فاز نظامى شد، در عمليات نظامى شركت داشتيد، ازجمله اعدام انقالبى شعبان جعفرى و انفجارهاى 50كارى داشتيد و پس از سال هم

ت را از سر شدن با زنجير به تخ هاى فراوان چون بسته ترين زمان انفرادى و شكنجه بعد از دستگيرى هم در كميته مشترك ضدخرابكارى طوالنى. اصفهان

هايى كه  و درگيرى) كه كانون تحوالت بود( و رسيدن خبر بيانيه تغيير ايدئولوژى به زندان 1354در زندان اوين هم در جريان آشكارشدن ضربه . گذرانديد

از آزادى شما از زندان . ب آزاد شديدپس از آن هم به زندان قصر آمديد و در جريان پيروزى انقال. وجود آمد، قرار داشتيد ميان نيروهاى مذهبى در زندان به

در دوران . ها و حضور شما در كميته مركز را مرحله ديگر شمار آورد و بعد از پيروزى انقالب و تشكيل كميته توان يك مرحله به تا پيروزى انقالب را مى
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خواستيم نقش خود را در هريك از اين مراحل  مى. يد را پشت سرگذاشت60خرداد  داشتن مسئوليت در كميته مركز، هم جريان فرقان و هم جريان سى

هاى امروز نگاهى به گذشته داشته باشيد و بگوييد كه چه كارهايى  هايى را كه در آن زمان داشتيد بيان كنيد و در پايان هم با ديدگاه مطرح كرده و تحليل

  هايى وجود داشت؟  چه راه60خرداد   توانست انجام شود كه نشد و براى پيشگيرى واقعه سى مى

بند  هاى طوالنى در حضور شما باشم ممنونم؛ چرا كه يك زمانى ما با هم هم كه فرصتى پيش آمد تا من توانستم پس از مدت ابتدا از اين. ترين مهربانان نام مهربان به

. اميدوارم بتوانم در حد توانم مطالبى را بگويم. دل نظر داشته باشيمهاى يكديگر را به هم انتقال دهيم و تبا گاه فرصتى پيش نيامد كه بتوانيم حرف بوديم، اما هيچ

، روزى آقاى محمد 1350در اوايل سال . باز دنبال كارهاى متفرقه بودم...) محمد مفيدى، محمدباقر عباسى، عليرضا سپاسى و(اهللا  پس از جدايى از حزب

البته . جا بود كه ايشان، آقاى عليرضا زمرديان را به من معرفى كرد همان.  و كاراته داريم، تو هم بياگفت كه ما در خانه ورزش و تمرين جودو) مهرآيين(داودآبادى 

اى كه با او  چندجلسه. دانستم كه ايشان در ارتباط با گروهى هست يا نه؟ آقاى داودآبادى گفت، عليرضا پسر خوبى است و شما با ايشان كار كنيد من آن زمان نمى

. بينى داشتم، هم از لحاظ تقوا و هم ديگر جهات تر است و من از خيلى جهات احساس خودكم م از نظر تئورى و مسائل سياسى بسيار از من آگاهصحبت كردم، ديد

مين زمان در ه. يك از ما قرار است ديگرى را عضوگيرى كند هاى دانشجو او را بيشتر بشناسم تا ببينم كدام پس از چندين جلسه تصميم گرفتم از طريق بچه

 با آنها قطع شد تا 1350پس از دستگيرى، فهميدم او با چه گروهى بوده و ارتباط من هم اواخر پاييز .  پيش آمد و ايشان دستگير شد1350قضاياى شهريور 

زاده  سر كوچه امام)  خرداد15(نو  وذرجمهرىقرارمان را در خيابان ب." شناسم يك نفر با شما كار دارد، اما من او را نمى: "كه يك روز آقاى الويرى به من گفت اين

من هم دوساعت با آقاى افراخته صحبت كردم و پياده از بوذرجمهرى تا ميدان . در آن قرار او مرا به وحيد افراخته معرفى كرد و خودش رفت. يحيى گذاشتيم

خواستيم از اين طريق شما را پيدا كنيم، الزم به تذكر است كه نحوه  د و مى ما با شما قطع شده بو ايشان به من گفت كه ارتباط. گمرك رفتيم و دوباره برگشتيم

از اينجا به بعد . افراخته بعد از دستگيرى به نحوه ارتباط اعتراف كرد.  كه وحيد افراخته دستگير شد، مشخص و معلوم نبود1354ارتباط من با مجاهدين تا سال 

چون من .  محسن فاضل و حسن ابرارى ارتباط پيدا كردم  بهرام آرام،  ايشان با محمد يزدانيان، عباس جاودانى،من با آقاى افراخته ارتباط داشتم و از طريق

درضمن از آنجا كه آمادگى داشتم، بيشتر كارهاى عملياتى مانند تهيه مواداوليه، ساختن . گذاشتم كپى، مالى و نيروى انسانى در اختيار آنها مى امكاناتى مثل پلى

گذارى هتل  آباد تهران و بمب در ميدان حسن) جعفرى(مخ  از عمليات اصلى ما ترور شعبان بى. دادم و نيترات آمونيوم را من انجام مى) رات، شكر و گوگردكل(بمب 

 30/1 كه بمب ساعت ما طورى ترتيب داديم. وزيران كشورهاى اروپاى شرقى مهمان استاندار اصفهان بود عباس اصفهان بود كه درآن روز يكى از نخست شاه

همچنين من و . ها گذاشتيم، اما بمب منفجر نشد عباس در چمن صبح آن روز من، وحيد، محسن فاضل و ابرارى بمب را جلوى هتل شاه. بعدازظهر منفجر شود

ج اين انفجارها را بررسى كنم و گزارش خواستم نتاي من مى.  جلوى شهربانى يك بمب كار گذاشتيم و اتوبوس شهربانى منفجر شد جهان، ابرارى در ميدان نقش

خواستم به سمت  آباد مى فرداى آن روز من از طريق نجف. توانستم از نظر امنيتى بمب را بردارم عباس خبرى نشد و من هم نمى شاه ازسويى از بمب هتل. بدهم

جا  از همان. ونيم صبح صداى انفجارى را شنيدم  اصفهان ساعت حدوداً دههاى دروازه صارميه خوانسار و گلپايگان بروم و از آن مسير به تهران بيايم كه نزديكى

نظافتچى بمب را پيدا كرده و در "هاى اصفهان نوشتند كه  فردا در روزنامه. ها ريخته برى ها شكسته و گچ تاكسى كرايه كردم و رفتم ديدم بمب منفجر شده و شيشه

   .وداو هم در بيمارستان فوت شده ب" دستش منفجر شده

  بعدها در بازجويى اين كارها مشخص شد؟

طور اتفاقى با حسن ابرارى قرار بيرون  روز به يك. شدم اگر اينها رو شده بود، در همان روزهاى اول من اعدام مى. كه وحيد دستگير شد كدام رو نشد تا اين نه، هيچ

دقيقه بيشتر  ده. من هم قبول كردم. برويم خانه كته و ماستى درست كنيم. نيستام خوب  سرچهارراه كه رسيديم حسن به من گفت وضع مزاجى. گذاشتيم

هايت سراغت آمده بودند،  بقال به من گفت رفيق فرنگى بگيرم،  وقتى برگشتيم، من رفتم از بقالى ماست و گوجه. شد كه ما از خانه بيرون آمده بوديم نمى
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او هم فرار كرد و من هم آمدم تا . توى اتاق رفتم و به حسن گفتم عجله كن كه اوضاع خراب است. ايم من فهميدم كه لو رفته.  نفر بود4ـ5تعدادشان هم 

 روز 3مأموران . بام فرار كردم من از پشت. درنهايت در را شكستند و داخل ريختند. ها را از بين ببرم كه مأمورها رسيدند، ولى هرچه در زدند من باز نكردم جاسازى

   .ها را هم پيدا كردند سرى از جاسازى تند و سنگر گرفتند و يكدر آن خانه نشس

  اين مربوط به چه سالى است؟

اى و مجيد معينى روى جواد منصورى فشار آورده بودند و بازجوها هم او را كتك زده  از قرار معلوم آقايان گنجه.  بود1351اين قضيه مربوط به تابستان سال 

ظاهراً در آنجا از نظر امنيتى . ها بمبى درست كرده بودند تا در شركت نفت بگذارند دو يا سه روز بعد، دو تا از بچه. ه اعتراف كرده بودبودند و جواد در مورد خان

ى از آنها با تاكسى گويا كليد اتصال بمب را قطع نكرده بودند و وقتى يك. مشكل پيش آمده بود و اينها از هم جدا شده بودند تا بمب را در شب ديگرى كار بگذارند

شوند و چون آن فردى كه بمب  شان ببرد، در چهارراه استانبول در داخل تاكسى منفجر شده و راننده تاكسى و آن شخص كشته مى رود تا بمب را به خانه مى

از راديو و تلويزيون هم . ام ين بود كه من در تاكسى بودههمراهش بود از نظر قيافه شبيه من بود و اينها شناسنامه مرا از توى خانه پيدا كرده بودند، استنباط آنها ا

 اعالم كرد و 2خانه در بازار مسگرها با حسن ابرارى نشسته بودم، اخبار ساعت  روز بعد من در يك قهوه. شاهى كشته شد نام عزت اعالم كردند كه خرابكارى به

الحرمين و مسجدشاه سابق به طرف خيابان  بعد از ناهار از بازار بين. دانست رى اسم مرا نمىتا آن زمان حسن ابرا. دانم حسن پرسيد اين كيست؟ و من گفتم نمى

و شروع " عزت جان كجا بودى؟: "كرد مرا ديد و بغل كرد و گفت نيا كه با حزب ملت ايران كار مى ناصرخسرو حركت كرديم، در مسجد شاه سابق آقاى محمد خليل

.  است اش عزت بعد به سازمان گفته بود كسى كه در تلويزيون اسمش را اعالم كردند، نام اصلى.  فهميد كه اسم من عزت استحسن ابرارى از آنجا. به گريه كرد

 .اى زندگى كرديم اى اجاره  محمد يزدانى و عباس جاودانى را از طرف سازمان به مشهد فرستادند، ما حدود سه ماه در خانه براى همين هم من، وحيد، حسن ابرارى،

عمليات انفجار، به مناسبت  ، من، وحيد و حسن ابرارى براى ده1351ششم بهمن . سرى كارها را انجام دادم در اين فاصله من يكى ـ دوبار به تهران آمدم و يك

ها   من تعدادى را به بچهسرى بمب درست كرديم و در آن خانه يك. حسين شعبانى بودم من در تهران مستأجر حاج. دهمين سال انقالب سفيد به تهران آمديم

   .دادم و تعدادى را هم خودم بردم به فروشگاه سپه، در خيابان سپه و در فروشگاه شهربانى سر خيابان خيام كار گذاشتم

   انجام شد حضور داشتيد؟1351آيا در عملياتى كه براى آمدن نيكسون به ايران در سال 

. تهران برايمان امن نبود، براى همين هم من، وحيد، محسن فاضل و حسن ابرارى به اصفهان رفتيم. در اصفهان بوديمآن زمان ما . خير، ما در آن عمليات نبوديم

 كيلو 30 كه دستگير شدم، در حدود 1351حتى در پنجم اسفند . بعدها دوباره در كوچه امامزاده يحيى اتاق گرفتم و مشغول ساخت بمب و موادمنفجره شدم

جمشيد  دو روز قبل از آن هم دو تا بمب در خيابان تخت. هايش كه فقط ساعت آنها وصل نشده بود  عدد بمب هم با چاشنى12. ام بود  خانهنيترات آمونيوم در

رو زير پل  هيك بمب را پشت پنجره شركت و ديگرى را هم در پياد. پاسال متعلق به ثابت" طيور"نام  آنجا شركتى بود به.  كار گذاشتم7كنار كالنترى ) طالقانى(

ها شكسته شد، اما بمب دوم كه  اولين بمب منفجر شد و كمى خسارت ايجاد كرد و شيشه. جهت از بين نرود روز جمعه را هم انتخاب كردم تا كسى بى. پنهان كردم

آنها هم ." يك بمب زير پل كار گذاشته شده"م كه عباس تكرار نشود، خودم به كالنترى تلفن زد كه قضيه هتل شاه براى اين.  دقيقه بعد منفجر شود، نشد5قرار بود 

به من فشار زيادى .  بمبى كه در خانه من بود مشابه بوده است12اما دو روز بعد كه من دستگير شدم، ساواك متوجه شد كه آن بمب با .  بودند بمب را خنثى كرده

زمانى كه مرا در چهارراه سيروس، .  ساعت مقاومت كردم ولى خانه را لو ندادم48 بار نرفتم و ام كه البته زير ها را من كار گذاشته آوردند تا اعتراف كنم كه آن بمب

ات  نام خانعلى مرا نشان داد و لو رفتم ـ اتفاقاً شب قبل از آن روز وحيد منزل ما بود و به من گفت اسلحه من خراب شده، تو اسلحه كوچه رودابه گرفتند ـ فردى به

 پيش آقاى 10ساعت . خود در خيابان نگردم من هم وقتى ديدم اسلحه ندارم، تصميم گرفتم بى. دهم ات را پس مى  قرار آمدى، من اسلحه كه سر2را بده، ساعت 
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آقا  ينوقتى نشسته بودم، آقايى آمد و كمى به من نگاه كرد و گفت شما حس.  سرقرار باشم2 راه بيفتم تا ساعت 30/1عبداهللا مهجوم رفتم و تصميم داشتم ساعت 

 كه راه افتادم سر 30/1ساعت . خواندم تونگ را مى مائوتسه" زردهاى سرخ" همان موقع من زير چرخ برشكارى دراز كشيده بودم و كتاب  داريد؟ گفتم نه و اتفاقاً

بعد . هر چه نگاه كردم، ديدم كسى در كوچه نيست. م گلوله خوردم و بعد هم زمين افتاد5 يا 4در رگبار اول من . رو مرا به رگبار بستند قرار بروم، از شكاف در روبه

كم داشتم  كم. ام را بلند كردم و به طرف قبله دراز شدم با دستم پاى تيرخورده. توانستم تكان بدهم شروع كردم به شعاردادن و گفتن شهادتين پايم را هم نمى

دست دونفر يوزى بود و بقيه كلت .  نفر به طرفم حمله كردند18، 17ناگهان ديدم . شدم، چون هم خونريزى زيادى داشتم و هم سيانور خورده بودم بيهوش مى

كه آنها را وادار به تيراندازى  من براى اين. ات را بيرون بينداز هايت را روى سرت بگذار و نارنجكت را توى جوى آب پرت كن و اسلحه  به من گفتند دست. داشتند

دستم را به كمرم بردم كه آنها از ترس مرا به . تكه كنم گوييد جلو بياييد تا با نارنجك شما را تكه ه دروغ گفتم اگر راست مى ب كه چيزى همراهم نبود، كنم، با اين

كوچه بعدها يك مدرسه راهنمايى در . كرد با گلوله مأموران كشته شد  نام اعظم فرد اميرى كه آنجا بازى مى ساله هم به10در اين ميان يك دختر . رگبار بستند

اهللا منتظرى در اتاق  ونيم بعد ـ آيت سال اين قضايا را در زندان ـ در حدود يك. (يك خانم هم گويا زخمى شد. نام او كردند ميرزا محمود وزير در سرچشمه به

آيد كه  يادم مى.  آوردند و من باال آوردمرو بردند و شلنگ آب را در گلوى من گذاشتند و فشار بعد كه سيانور خوردم، مرا به خانه روبه.) بازجويى به من گفتند

 ساعت چيزى نگويم؛ كه من تا 12قرار بود كه تا . شب در بيمارستان شهربانى به هوش آمدم ونيم ده. بردند چهار دست و پاى مرا گرفته بودند و به طرف ماشين مى

   .ها را در خانه من پيدا كردند ايت هم بمبهاى متفرقه شهرستان را به اينها دادم و درنه فقط آدرس.  ساعت چيزى نگفتم48

  چه كسى قرار بود خانه را تخليه كند؟

 قرار داشتم و در منطقه بازار 2چون من ساعت . همان لحظه هم آنها فهميدند كه من دستگير شدم. شناختند چون آنها خانه را مى. وحيد افراخته و حسن ابرارى

دانم روى چه حسابى خانه را تخليه نكرده  من نمى.  دستگير شد1353رضا كبيرى پيش من بود و فرار كرد و بعدها در سال ازسويى علي. شناختند هم همه مرا مى

ا  من به ساواك طورى وانمود كرده بودم كه كار مسلحانه نكرده و ب تا سالى كه وحيد دستگير شد،. ها و موادمنفجره نرفتم وجه زير بار پذيرش بمب هيچ من به. بودند

. نام حسين محمدى انداختم كه وجود خارجى نداشت بعد هم همه كارها را به گردن شخصى به. كنم آن موافق نيستم و فقط در حد اعالميه و كتاب فعاليت مى

ز كوچه كه وارد خيابان  وقتى از خانه بيرون آمديم و ا خواستيم شعبان جعفرى را ترور كنيم، روزى كه ما مى. قضيه حسين محمدى براى خودش يك خاطره است

من ترمز دوطرف موتور را با هم گرفتم و موتور . يك پيرزن از جلوى ما رد شد و نزديك بود زير موتور برود. آلود بود انداز بود و خيابان هم لغزنده و گل  دست شديم،

سه ـ چهار . كند تيم و برگشتيم، من متوجه شدم كه كتفم حركت نمىبعد كه سر عمليات رف. آنجا چيزى نفهميدم. من و وحيد با هم به زمين افتاديم. زمين خورد

من رفتم و دكتر . شما برو پيش او و آشنايى هم نده. به مشهد كه رفتم، محسن فاضل به من گفت شوهرخواهر من دكتر اعصاب است. ماهى به همين حالت بودم

ها را كه گرفتم دكتر گفت بايد آمپول بگيرى  عكس.  مرا به اسم حسين محمدى نوشتنسخه. پرسيد اسمت چيه؟ گفتم حسين محمدى. گفت بايد عكس بيندازى

من پاكت عكس را نگه داشتم و . كند اما هنوز هم گاهى درد مى. آمپول را كه زد، دستم را باال آوردم و تقريباً به حالت طبيعى برگشت. ات تزريق كنم تا من به شانه

اما به خط من . گذاشتيم كرديم را در اين پاكت مى كرده بوديم و كسانى كه براى آنها اعالميه پست مى   براى ترور شناسايى به تهران آوردم و اسامى افرادى كه

وقتى من در بيمارستان بودم، احتمال دادم كه خانه را خالى نكنند و حدس زدم ساواك پاكت را پيدا كند و تصميم گرفتم روى حرفم بايستم و گفتم كه . نبود

تا زمانى كه وحيد دستگير شد، همه اين مسائل . ها را اين شخص در خانه من گذاشته است ها و كارتن نام حسين محمدى مسئول من هست و كيسه صى بهشخ

   اتهامى من اختفاى مواد،موارد.  بود، نه تهيه مواد "اختفاى مواد"به همين دليل اتهام من در دادگاه . كردم اطالعى مى مربوط به حسين محمدى بود و من اظهار بى

البته من در دادگاه هم اختفاى مواد و هم .  سال حبس محكوم كردند و دادگاه دوم هم تأييد كردند15جعل شناسنامه و كمك مالى به گروه برانداز بود كه مرا به 

اين مسائل سبب شد كه اينها نسبت به من . روه كمك كردمهزار تومان به اين گ جعل شناسنامه را رد كردم و فقط كمك مالى را پذيرفتم و گفتم كه من پنج

در بيمارستان و كميته ـ كه در آن زمان در زيرزمين ساختمان . حدود شش ماه زير بازجويى بودم و فشارهاى زيادى را تحمل كردم. حساسيت پيدا كردند
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دوماه پس از محكوميت من در دادگاه، فردى را از همدان .  زيادى روى من بود به اين شكل درآمد ـ فشارهاى1352شهربانى بود و بعدها در ارديبهشت و خرداد 

دنبال آن،  به. مراد را از قصرآوردند و او هم مجبور شده بود كه بگويد اسلحه را به من داده است. آوردند كه اعتراف كرده بود اسلحه را به مراد نانكلى داده است

در كميته از طريق نگهبانان فهميدم كه با . ل را با هم از قصر به كميته آوردند كه بعد آنها را به اوين بردند و اعدام كردندمن، كاظم ذواالنوار و مصطفى جوان خوشد

   . هايش پاره شده و به شهادت رسيده است اند و روده لگد به شكم مراد زده

  . به شهادت رسيد53مراد اوايل شهريور 

مدتى هم به من فشار . داشتند و بعد اعدام كردند ها را هم همان زمان آنجا آوردند و مدتى نگه ذواالنوار و بچه.  به آنجا آوردندبله، مرا آن زمان از زندان قصر

گرفتم تا وحيد، ها به من گفته بود كه بر سر مراد چه آمده، لذا من گردن ن چون يكى از نگهبان. گويد آوردند و من همه را گردن مراد انداختم و گفتم كه او دروغ مى

پناه ـ معاون زندان   محمدآقا آدرس سرهنگ زمانى ـ رئيس زندان سياسى قصر ـ و سروان ژيان من به على. زاده و على محمدآقا را گرفتند كچويى، حسن حسين

  .ودم تا به خواهر مراد بدهد كه او به محسن فاضل برساند پرونده خودم را هم به او داده ب15ـ را داده بودم تا از زندان به بيرون ببرد و آنها را ترور كنند و خالصه 

من هم چيزى به كسى وصل نكردم، خيلى چيزها را به . كس نبود اسم من هم در پرونده هيچ.  اسم مستعار در پرونده من بود كه وجود خارجى نداشت6 يا 5در كل 

بعدها پس از . گرفتم و به مفيدى دادم كه هم شاهچراغى مرده بود و هم مفيدى اعدام شده بودكپى را از شاهچراغى  براى نمونه گفتم پلى. ها وصل كرده بودم مرده

رو  مرا چندبار با افراخته روبه.  فضا باز شد، من اعدام نشدم بشر و فشار سازمان ملل شدن حقوق اما چون همزمان با پررنگ. دستگيرى وحيد پرونده من سنگين شد

كنند، كه رسولى گفت براى چه، او كه از پرويز نيكخواه بدتر  به وحيد هم گفتم هر كارى بكنى تو را اعدام مى. هايم را بزنم ه حرفكردند و او مرا نصيحت كرد ك

يد  شا من گفتم اگر وحيد هم به شاه تيراندازى كرده بود،. كند نيكخواه به جان اعليحضرت سوءقصد كرد، االن هم بخشيده شده و با دولت همكارى مى. نيست

   .توانيد عفوش كنيد ها و قانون كاپيتوالسيون درگير شده، شما نمى  اما چون با امريكايى شد برايش كارى كرد، مى

  ها شركت داشت؟ يك از امريكايى وحيد در ترور كدام

همه اين مسائل موجب شد كه پرونده من . اف بودند وحيد، محسن خاموشى و صمديه لب اگر اشتباه نكنم،. كنم جك ترنر و شفر جويز پور و فكر مى در ترور زندى £

   .بشر موضوع اعدام من منتفى شد دليل قضاياى حقوق سنگين شود و بعد هم به

  عباس، هيچ اعترافى نكرديد؟ هاى هتل شاه گذارى يعنى شما پيش از اعتراف وحيد مبنى بر بمب

. آوردم ام كه حتى پس از اعتراف وحيد هم، من هنوز اسم حسين محمدى را مى كتاب خاطراتم نيز آوردهدر . هايم هم هست نه، اعتراف نكردم و در پرونده بازجويى

   . نام حسين محمدى را برده است خواسته اسم مرا نگويد، ام، اما چون مى گويد كه حسين محمدى وجود خارجى ندارد و منظور او من بوده پس از آن، وحيد مى

  ا گفته بود؟وحيد، اسم حسن ابرارى ر

 الهوتى،  آقايان اسداهللا تجريشى، حسن ابرارى،. چون اسداهللا تجريشى و حسن ابرارى با هم بودند. اسداهللا تجريشى را گفته بود بله، وحيد اسامى ابرارى و حاج

  . كنند  و اينها را دستگير مىدهد خواستند جدا شوند و گروهى انشعابى را درست كنند كه وحيد همه را لو مى دكترصادقى و سرگرد محبى مى



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info         384-  هايى كه صورت گرفت تالش : 60 سى خرداد 

هاى فدايى  كردم اينها به چريك چون من احساس مى. هايى با وحيد بر سر مسائل ايدئولوژى و مسائل مذهبى داشتم  درگيرى1350هاى پيش از  البته من از سال

ها بانكى را مصادره كرده بودند و اين موضوع را با قافله كفار و قريش  فدايى. هايى چاپ كرده بودند اعالميه. دهند كنند و كارهايى براى آنها انجام مى كمك مالى مى

  .كردند اين موضع را مجاهدين تأييد مى. كردند كردند و ميان مستضعفين تقسيم مى و صدر اسالم مقايسه كرده بودند كه اموال را مصادره مى

  . است1350اين موضوع مربوط به اوايل سال

كردند، شامل  طرح مى) ص(هاى توبه و محمد اى كه در جزوه سوره الگوهاى شهادتى و انقالبى.  بود كه آن را پخش كرده بودند1351 هم سال بله، در مورد اعالميه

ح كنيم و به صدر ها را مطر من گفتم ما هم اين همه شهيد مثل سلمان، ابوذر، عمار ياسر و بالل داديم ـ حاال اگر نخواهيم جديدى. شد ها مى گوارا و ماركسيست چه

   .اند كردند كه اينها مربوط به امروز هستند و آنها قديمى شده كنيد؟ آنها توجيه مى ها را مطرح مى اسالم اشاره كنيم ـ چرا شما چپى

  !آن زمان كه فضا، فضاى شهداى فلسطينى بود

ها  در زندان هم مقدارى مشكالت دررابطه با ماركسيست. كردند ريكاى التين كار مىگوآرا بودند و روى الگوهاى ام مينه و چه آنها بيشتر دنبال افرادى مثل هوشى

   . بينى داشتند كم ها نوعى خود داشتيم و استنباط من اين بود كه نسبت به ماركسيست

   سال زندان محكوم شديد، به زندان عمومى منتقل شديد؟15كه شما در دادگاه به  پس از اين

بردند، شايد  اگر آن زمان مرا به كميته نمى. ذواالنوار و مسعود، اختالفاتى پيش آمد  قصر رفتم كه درآنجا هم مسائلى مطرح شد و با كاظمبله، من به زندان

بگويد اگر آنها من به او گفتم كه با آنها صحبت كند و . آقاى محمد محمدى هم در جريان هستند. شدم بودم و از آنها جدا مى" ها جدايى"موقع من هم جزو  همان

كه اگر چيزى  ام مشخص شود، براى اين خواستم پرونده البته نمى. روم نمى" ها بريده"من تهديد كردم كه جزو . شوم اين مسائل را رعايت نكنند، من از آنها جدا مى

گفتم حرفى  من هم هميشه مى. زدند ، دائم مرا كتك مىها گفته بودم با اين وجود به خاطر گفتن بعضى چيزهاى جزيى كه به بچه. رفت ام لو مى گفتم پرونده مى

 بسته  ونيم مرا به تخت بعد كه به كميته آمدم، دوماه. به همين دليل در زندان فرصتى نشد ما با هم بحث و مناظره داشته باشيم. ام هايم را زده ندارم و همه حرف

   .ها به خاطر اعتراف ديگران بود بودند؛ اين شكنجه

   سال در كميته بوديد؟3شد حدود  گفته مى

 مرا به 1354كه بعد از اعدام وحيد در بهمن ماه   تا اين .دفعه دوم، همزمان با خوشدل و ذواالنوار در زندان كميته بودم. بله، من نزديك به سه سال در انفرادى بودم

 2مدتى در بند .  بردند2ها و فشارهاى زياد، دوباره مرا به زندان اوين بند  د از بازجويىبع. بعد به زندان كميته برگشتم. زندان اوين بردند و مدتى در انفرادى بودم

 و از آنجا بند يك و پس از مدتى به زندان قصر بردند كه در اين ايام قضيه فتوا و پاك و 2بعد از مدتى مجدداً بند . كه دوباره به زندان كميته برگرداندند بودم تا اين

 حسن محمدى، خراسانى، حسن محرابى، جواد منصورى،  در آنجا آقايان غيوران،. ها بردند تى اعتصاب غذا كردم كه مرا به زندان عادىمد. نجسى پيش آمد

   .ها هم بودند مشارزاده و چندتن از فدايى

   كه شما را به اوين بردند، تا چه زمانى آنجا بوديد؟1354سال 
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 بودم و 2كه فتوا صادر شد، من بند  زمانى.  بود1355 كه به نظرم سال  بعد از فتوا به بند يك رفتم،.  اوين بردند2مرا به بند بعد . من مدتى در انفرادى اوين بودم

ربانى، گفتند، كه ما از  مجاهدين به آقايان محمدى و طالقانى خيلى بد و بيراه مى. بعد ايشان را به بند ما آوردند. گرگانى در بند يك بود آقاى محمد محمدى

   .توانستى جلوى فتواى اينها را بگيرى گفتند كه تو مى به محمدى هم مى. منتظرى و طالقانى توقع نداشتيم

  زدند؟ ها را چه كسانى مى اين حرف

   . گفتم و اعتراض هم كردم، اما مورد قبول واقع نشد آمد، گفت كارى از دست من برنمى محمدى مى. اى ديگر مسعود رجوى و عده

  مسعود در بند يك بود؟

ازجمله آقايان الجوردى، عسگراوالدى و حيدرى كه اينها يك جمع جداگانه درست . اى را از بند يك به بند دو آوردند بعد از فتوا عده. نه، آنها در بند دو بودند

ها  آقايان در بند يك چنين نظراتى داشتند و شما بايد از ماركسيستبعد در بند دو نقل فتوا كردند كه . محمدى هم با حاج مهدى عراقى به اين بند آمدند. كردند

حتى . به نظر من هر دو طرف اشتباهاتى داشتند، بنابراين من در اين مسائل دخالت نكردم. هايى شد و برخوردهايى بين دوطرف رخ داد گيرى موضع. جدا شويد

 تا اين جدايى پيش نيايد و به من اصرار كردند تا من هم دخالت كنم و من گفتم چون دوطرف را آقايان بهزاد نبوى، مهدى حمسى و صادق نوروزى فعاليت كردند

اى نرسيدند و در  آنها هم به نتيجه. كنم توانند در كنار هم باشند، دخالتى نمى گاه نمى كنند و هيچ دانم كه هر دوطرف براى حذف يكديگر كار مى شناسم و مى مى

بعد هم مرا به زندان قصر بردند و در . خواهند بين انقالب و ارتجاع را جوش بدهند گفتند، چرا كه مى جوى به اينها گروه جوشكار مىآخر هم طرفداران مسعود ر

  . زاد شدم روزهاى آخر كه صفر قهرمانى را آزاد كردند من هم آ

وگوهاى   باز كنيد؟ چرا كه اين قضيه در مسائل بعد از انقالب هم ـ براساس گفتتوانيد ابعاد اين قضيه را بيشتر شما به خط حذف در زندان اشاره كرديد، آيا مى

  .قبلى ـ تأثير گذاشت

گفت اينها  دانست و قاطعانه مى طور كل اينها را ماركسيست مى طيف امثال آقاى الجوردى به. در هر طيف، دو سه نوع فكر وجود داشت. هاى گوناگونى بودند طيف

گفتند كه مجاهدين  تر بودند و مى آقايان بادامچيان و عسكراوالدى كمى ماليم. خوانند ظاهرى است  گويند و نمازى هم كه مى روغ مىماركسيست هستند و د

كه با مؤتلفه  نعراقى ضمن اي حاج. دانند و بايد خودشان را تحت شاگردى و تعليم علما قرار دهند و دين را از آنها ياد بگيرند اند، اما از اسالم چيزى نمى مسلمان

آمد كه   ازسويى احساساتى هم نسبت به جوانان و مجاهدين داشت و حتى من يادم است كه وقتى عراقى را از بند يك آوردند، بيشتر به اتاق سه مى رفيق بود،

رفت كه  ى زمان غذاخوردن به اتاق دو مىعراق اما حاجى. آمدند موسى و مهدى افتخار هم بيشتر اتاق سه مى. آنجا من، مسعود، محمد حياتى و ضابطى بوديم

زمان با وجود مسائل و جوى كه در زندان بود و  آن. خواست بگويد كه هر دوطرف را قبول دارد عراقى مى گاهى حاجى. عسكراوالدى و چندتن ديگر در آنجا بودند

هاى مذهبى و  من وقتى در زندان كميته بودم گاهى بازجوها به بچه.  بودحالت زندان در زندان ايجاد شده زدند،  هايى كه مى كردند و تهمت هايى كه مى توهين

نام سيدمحمدعلى قريشى ـ كه هنوز هم زنده است ـ در  يادم هست كه آخوندى به. فرستيم تا مجاهدين حساب شما را برسند  مى2گفتند شما را به بند  بازارى مى

توانيد كارى بكنيد ـ سر همان قضاياى فتواـ اگر خمينى هم به زندان   فكر نكنيد كه شما مى: "گفت  او مىكرد، به وقتى محمد حياتى با او صحبت مى.  بود2بند 

. نويس هستند، سياسى نيستند و بورژوا هستند گفتند اينها بريده و نامه آنها مى. گونه بود برخوردها اين." كنيم بيايد و ضوابط ما را رعايت نكند، ما بايكوتش مى

اهللا   پس برخى از روحانيون مانند آيت اند، مينه كه ماركسيست و منكر خدا هستند كافر و نجس گوآرا و هوشى اگر بنا باشد بگوييم امثال چه: "گفت مسعود مى

كرد و همديگر را بايكوت و  اين مسائل تضاد را تشديد مى." ترند، چون اصالت با مبارزه است خوانسارى و ديگران كه مبارزه مسلحانه را قبول ندارند از اينها نجس
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در ) ميثمى(اى درست كرديد و من به ياد دارم اولين عبارتى كه درباره شما  خود شما وقتى به زندان قصر آمديد، انتقاداتى داشتيد و جمع جداگانه. كردند حذف مى

هايى به زندان  ها هم پيغام از طرف مالقاتى. ها را بزند  ندارد اين حرفاوين مطرح كردند واژه اپورتونيست بود و گفتند ما ايشان را قبول نداريم و دروغگوست و حق

آنها مطرح . در آخرين مرحله هم ـ يا با همكارى ساواك و يا غيرساواك ـ سعادتى را در بندها گرداندند و جمع شما را به اين شكل درآوردند. دادند قصر مى

خواهد براى ما ايدئولوژى  اش هم سيمين صالحى و ناصر جوهرى است و حاال آمده مى  هم پرونده است،كردند كه ايشان اصالً مذهبى نبوده و ماركسيست  مى

   . درست كند

  هاى مسعود بود؟ اين صحبت

حاال : "نژاد گفته بود  احمد حنيفطلبانه بعد از اين قضايا به  يا مثالً بهزاد نبوى انتقاداتى به اينها كرده بود و به نظر من ايشان هم به صورت ناشيانه يا فرصت بله،

." بهترين موقعيت است كه تو بيايى و اعالن موجوديت كنى و بگويى كه من مسعود را قبول ندارم و بگويى من وارث برادرم هستم و سازمان مجاهدين، ما هستيم

آيند و روحانيت و بازارى هم پشت شما قرار   كه همه پشت شما مىاى است گونه اگر شما چنين چيزى را مطرح كنى، جو به: "نژاد گفته بود بهزاد به احمد حنيف

زند، تشكيالت را هم  نژاد به او لبخند مى كه به نظر من او سادگى كرد و فكر كرد اگر آقاى احمد حنيف درصورتى." شوند گيرند و مسعود و امثال اينها منزوى مى مى

مسعود هم بهزاد را بايكوت كرد و گفت تو اصالً مسلمان نبودى و . ها را به مسعود منتقل كرد فت و اين صحبتنژاد ر احمد حنيف. گيرد كند و طرف او را مى رها مى

بهزاد . كه اين اواخر بهزاد از آنها جدا شد اين بود كه آنها جدايش كردند و او را بايكوت كردند علت اين. كنى دست ما مسلمان شدى، حاال به ما اعتراض مى به

ه جريان مجاهدين جاافتاده و هر گروه مذهبى هم ـ حتى در آينده ـ اگر بخواهد مبارزه كند بايد با نام مجاهدين كار كند و حتى شايد يكى از داليلى معتقد بود ك

 به بعد اينها 1355از سال . خواستند از آن موضوع استفاده كنند كه سازمان مجاهدين انقالب را تشكيل دادند اين بود كه مسئله مجاهدين جاافتاده بود و آنها مى

 بايد پاكى و   معتقد بودند كه كامال2ًآقايان اتاق .  ازجمله مسئله پاكى و نجسى بازى شده بود، خيلى از مسائل تبديل به بچه. وقت همديگر را تأييد نكردند هيچ

ها كارگر بودند و   بايد مسلمانان بشويند و اگر روزى كمونيست ا حتماًديگ و سماور ر. طور كامل از مسلمانان جدا شوند ها بايد به نجسى رعايت شود و كمونيست

من چند بار به آنها گفتم كه اين كار را نكنيد، چون اينجا . به نظر من اين كار درستى نبود. كشيدند رفتند و دوباره ظروف را آب مى ها مى  مسلمان شستند، آنها مى

 ديگ و  شوند و معلوم نيست كه كدام رود قاطى مى هشت سماور و هشت ديگ شبيه هم دارد و وقتى به آشپرخانه مىچهاربند است و هر بند آن دو طبقه دارد و 

آوردند و  البته آنها توجه نكردند و حتى اواخر كترى مى. شود به آنها گفتم اين كارها به نفع دشمن تمام مى.  است3يك متعلق به بند   و كدام2سماور متعلق به بند 

ها  شد و چپى ديدم كه نظافت هم رعايت نمى البته من مى. هايشان عالمت زده بودند كه كس ديگرى آنها را به پا نكند يا به دمپايى. گرفتند ش جداگانه مىآب جو

شد   شايد بهتر بود مطرح مىاعتقاد خود من اين بود كه. كردند چنان توجهى به مسئله طهارت نمى ريخت و آن كردند و روى شلوار و كفششان مى سر پا ادرار مى

  زدن هايى مثل عالمت كارى شد و من به افراط با اين حال، نبايد چنين كارهايى مى. نجاست فكرى و سياسى دارند، اما من متنجس بودن آنها را قبول داشتم

يى و مجيد معينى گفتند آنها رفقاى تو هستند و بهتر است  بيندازند و حتى مهدى بخارا2مسعود و دوستانش خيلى تالش كردند تا مرا به اتاق . اعتقادى نداشتم

احساس . خواستند مرا جدا كنند من هم در اتاقى كه مسعود بود، بودم و آنها مى. كنم در جمع آنها باشى كه من گفتم به شما ربطى ندارد، من هر كارى بخواهم مى

نام محمدعلى ملكوتيان كه چپى و  كردن من شخصى به حتى براى اذيت. ويند اينها بريده هستند بفرستند تا بعد بكوبند و بگ2كردم قصد دارند مرا به اتاق  مى

من . هاى غذا كرده بودند تا من به خاطر اين مسئله تحت فشار قرار بگيرم و از اتاق بروم كردن ظرف ضدمذهب بود به اتاق سه آورده بودند و او را مسئول خشك

ديگر آن طمأنينه سياسى وجود . خواهد از اين قضيه سوءاستفاده كند، ما نبايد چنين كارهايى بكنيم تم در شرايطى كه دشمن مىوقت اين كار را نكردم و گف هيچ

اسى  سي  بودند كه واقعا2ًچند نفرى هم در اتاق . خواهند آزاد شوند اند و مى چسباندند كه آنها بريده ازسويى وصله مى. بازى پيش آمده بود نداشت و حالت بچه

رفتند به  نوشتند و بيرون مى ، اگر صدنامه هم مى هايى كه با گروه دكتر اعظمى از لرستان دستگير شده بودند و يك نامه كه هيچ نبودند؛ رعيت بودند مثل بچه

ها هم وصله    بودند و آن طرفى2 هم در اتاق اينها. توانستند تحمل كنند كه آنها شش ماه هم نمى ها حبس ابد داده بودند، درحالى به اين بيچاره. خورد جايى برنمى



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info         384-  هايى كه صورت گرفت تالش : 60 سى خرداد 

عنوان گروه جوشكار مطرح شده بودند، چند بار سراغ  حتى امثال بهزادنبوى هم كه به. دادند ها هم گاف مى گاهى اين طرفى. اند چسباندند كه اينها بريده مى

استنباط اين شده بود كه . اگر آنها همه ضوابط را هم رعايت كنند، ما بايد جدا باشيممهدى گفته بود كه  مهدى عراقى رفته بودند و بنا به گفته خود بهزاد، حاج حاج

دانستند ـ به مراسم سپاس رفته باشند و در آن  من اعتقاد نداشتم و ندارم كه اينها بدون اطالع قبلى ـ حاال شايد شكل قضيه را نمى. مسئله آزادى مطرح است

شدند و بيرون  ديدند، بايد بلند مى اگر آنها مراسم را به آن شكل مى. اى من اين قضيه چندان پذيرفته و قابل قبول نيستبر. مراسم هم بنشينند و چيزى نگويند

  .كردند آمدند و سروصدا مى مى

ان آمدند، ديگر كسى سراغ هاى فدايى و مجاهد به زند  به بعد كه بچه50 سالى كه اينها در زندان بودند، مخصوصاً از سال 13ـ14. البته شرايط خاصى هم بود

از آن طرف هم به اينها . رفتند ها و مجاهدين مى بيشتر جوانان طرف فدايى. شد اينها نرفت و جوانان به گروه آنها اضافه نشدند و از جمع آنها در زندان كاسته مى

 روحيه  شدن سازمان، شدن، ماركسيست  شده بودند و هم بعد از علنىشدند و اينها هم خسته شد كه اينها بورژوا و خرده بورژوا هستند و بايكوت مى وصله زده مى

توانيم مردم را  بسيارى به اين نتيجه رسيدند كه ماندن در زندان گناه است و اگر به بيرون برويم، حداقل مى. بست كشيده شدند بسيارى از آنها خراب شد و به بن

  .گفتند از زندان بيرون برويم و گروهى تشكيل دهيم كه ديگر اشتباهات گذشته را تكرار نكنند اى ديگر مى عده. روشن كنيم كه آلت دست اينها نشوند

اى كنند تا در تلويزيون  اى عليه مجاهدين بنويسند تا در روزنامه رستاخير چاپ شود و يا مثالً مصاحبه در رابطه با روحانيون خيلى فشار آورده بودند كه آنها مقاله

) ربانى شيرازى(شدند، اما در مالقاتى كه با يكى از اين آقايان  هايشان به اين خط كشيده مى  شايد بعضى خواستند با آنها برخورد كنند،    مىتك اگر تك. پخش شود

مهندس . ه مسلحانه رفتندسوى كمونيسم و مبارز ها به روحانيون به ساواك گفته بودند كه فشارهاى شما باعث شد كه اين بچه.  گفتم كه اين كارها را نكنيد داشتم،

هاى بعدى دنبال كار  گروه. كنيد كنند و شما محاكمه مى  گفته بود كه اين آخرين گروهى است كه كارهاى قانونى مى1343بازرگان هم در دادگاهش در سال 

  .روند مسلحانه مى

تعدادى از روحانيون هم به ساواك گفته بودند كه اگر شما . اند نيست شدهساواك به اين آقايان گفته بود كه شما بياييد و مجاهدين را محكوم كنيد و بگوييد كمو

ساواك گفته بود اينها همه . گذاشتند مسائل به اينجا كشيده شود آورديد، آنها نمى كرديد و فشار نمى ها امكانات داده بوديد و آنها را محدود نمى به مسلمان

شناسيد و   اينها را مى ساواك گفته بود اگر واقعاً.  هستند دانيم بچه مسلمان شناسيم و مى  ما اينها را مىبعضى از آقايان هم گفته بودند. ماركسيست هستند

من از اين .  نفر را داده بودند10ـ20آنها هم سادگى كرده بودند و اسامى . دانيد مسلمان هستند، ليستشان را بدهيد تا در مواقع خاص آنها را آزاد كنيم مى

اند، به همين زودى آنها را آزاد  كنيد كه اگر بگوييم اينها مسلمان گفتم شما فكر مى. دم و در مالقاتى با آقاى ربانى به تندى با او برخورد كردمموضوع مطلع ش

  شما نبايد اين كارها را بكنيد،. دها برو مسلمان شود آبروى بچه اين كارها موجب مى. كنند كنند؟ تا اينها را به لجن نكشند و وارد ساواك نكنند، آنها را ول نمى مى

هايى مثل مهدويون در بيرون  دانستم كه گروه من آن زمان مى. ام اند؟ اين مسائل را من در كتاب خاطراتم نيز مطرح كرده بلكه بايد ببينيد چرا اينها كمونيست شده

ع ايدئولوژيك كه تقى شهرام نوشته بود هم به آنها داده شده بود و هم به مسعود جزوة تغيير مواض. گفتم برويد و اشكاالت آنها را بگيريد  مى كنند، كارهايى مى

خواندند و  نشستند و اين كتاب را با هم مى ها با موسى خيابانى، محمد حياتى و مهدى افتخارى مى  آورده بود و شب3 اتاق  ،2رجوى هم جزوه را به بند . رجوى

هاى من روى آقايان اثر گذاشته  شايد همين حرف. داد و هم به آقايان هاى بيرون را هم به مسعود مى اعالميه. كرد ر مىساواك روى اين مسائل كا. كردند تحليل مى

تك ما كارى نداشته باشد و اگر كارى دارد با آقاى هاشمى  هاى مرا به آقاى طالقانى و ديگران گفته بود و آنها گفته بودند ساواك با تك بود و آقاى ربانى صحبت

آنها گفتند درست است كه ما . گوييم تا به ساواك منتقل كند صحبت كند ـ آقاى هاشمى را سخنگوى خود كرده بودند ـ و اگر ما هم صحبتى داشتيم به ايشان مى

  شما مقاله بنويسيم يا مصاحبه كنيم،ما اگر در زندان بياييم و براى . كنيم ماركسيسم و مجاهدين را با اين شرايط قبول نداريم، اما از بلندگوى شما استفاده نمى

ما اگر هم بخواهيم حرفى بزنيم، از بلندگوى خودمان . توانيم ديگر سرمان را بلند كنيم خورد و نه ما مى شويم كه نه به درد شما مى مثل دكتر الشايى و نيكخواه مى
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اين مسائل باعث شد كه ساواك . كنيم كه كارهاى اينها اشتباه بوده است رح مىاگر هم بيرون برويم از طريق منابر و مساجد و ارتباطى كه داريم مط. زنيم مى

با برخوردهاى غلطى هم كه با اينها شده بود . اينها كسانى بودند كه مدت زيادى در زندان مانده و خسته شده بودند. آزاد كنداى از اين آقايان را  تصميم بگيرد عده

   .  بماند حاال اين كه به چه قيمتى،. به اين انگيزه رسيده بودند كه بهتر است بيرون بروند و فعاليتى بكنند

  . اند  امام خمينى مجوز داشتهشد كه براى آزادى از زندان از گفته مى

آقاى دعايى در خاطراتش . طور كلى قبول نداشت آقاى خمينى مجاهدين را نيز به. در اين رابطه اصالً آقاى خمينى هيچ نظرى نداشت. چنين چيزى نبود نه، اصالً

كه خيال مرا راحت  اما ايشان براى اين. ى در تأييد مجاهدين بگويداى هم براى ايشان گريه كردم تا مطالب گفته كه من با آقاى خمينى صحبت كردم و چند دقيقه

بعد آقاى دعايى گفته بود كه امام اين تيزبينى و تيزهوشى را داشت كه گفت . اهللا را دارند و بقيه ايدئولوژى آنها مادى است  كند گفت كه اينها از اسالم تنها بسم

هاى زيادى به اسالم چسبيده شده و اسالم واقعى به دست   سال است كه پيرايه1400 به اين دليل كه ما معتقديم  دهم، اى عليه اينها نمى من اعالميه و اطالعيه

شناس و   حق آقايان تراب. كنم به همين علت من آنها را محكوم يا رد نمى. اينها نيفتاده و كسى اين اسالم را براى اينها پياده نكرده تا آنها از اسالم چيزى بفهمند

البالغه صحبت كرده بودند، امام خوانده بود و  هايشان و همچنين نهج شان را مطرح نموده در مورد كتاب سين روحانى هم مدتى به نجف رفته بودند و ايدئولوژىح

البته ايشان مشى . وردهمشروح اين مطالب را حسين روحانى در خاطراتش آ. در آخر به حسين روحانى گفته بود كه اين كارهاى شما ربطى به اسالم ندارد

  .مسلحانه را هم قبول نداشت و گفته بود جامعه ما پذيراى اين مسائل نيست

   درست است؟ گويند امام در زندان به ما پيغام داد كه مصاحبه كنيد و بيرون بياييد، كه مؤتلفه مى اين

امام . ام امام چنين ديدگاهى نداشت و من كم و بيش از آن مطلع.  به امام تهمت زده استكنم و اگر هم كسى در اين رابطه چيزى بگويد،  تكذيب مى نه، من شديداً

گاه خودش هم  كرد و به همين دليل هيچ از ابتدا مواضع ضد حكومت و ضد سلطنت داشت و هرگونه سازش و برخورد ضعيف و ذليالنه در برابر دشمن را محكوم مى

شود كه بيشتر شاهد چنين مسائلى كسانى  متأسفانه در حال حاضر موارد زيادى در خاطرات مطرح مى. ييد نكردچنين برخوردى نداشت و چنين چيزى را تأ

  .گفتند اگر امام چنين چيزى گفته بود، اين آقايان حداقل به ما كه در زندان با آنها رفيق بوديم مى. اند و در ميان ما نيستند هستند كه اكنون مرده

  .لطفاً در مورد ارتباط مسائل زندان با مسائلى كه پس از پيروزى انقالب رخ داد هم توضيح دهيد. ن گفته شدتا اينجا مسائل زندا

هاى  دانستند و آنها را حركت ها را قبول نداشتند و يك نوع شورش مى ها اين حركت  شهريور، در زندان بحث شد اما مجاهدين و ماركسيست17بعد از قضاياى 

اى براى صليب سرخ  ما در زندان از اين آقايان خواستيم كه نامه. اندازد گفتند اين كارها انقالب را عقب مى دانستند و مى بند مى بورژوايى و نيم بورژوايى و خرده

مت را قبول نداريم و سرخ اين امكانات را فراهم كند؛ چون ما اين حكو اند خون بدهيم و صليب كه زخمى شده كه ما حاضريم براى كسانى بنويسند پيرامون اين

اما اين آقايان حاضر نشدند . ها را به مجروحان بدهد سرخ اين امكانات را فراهم كند و اين خون ترسيم خون ما را به مصارف ديگر برسانند، بهتر است صليب مى

عنوان  من رونوشت آن نامه را در كتاب خاطراتم به. دندها حاضر شدند اين نامه را امضا كنند، اما مجاهدين مذهبى راضى نش ماركسيست. اى بنويسند چنين نامه

ها و  شفيعى بعد از بيانيه تغيير ايدئولوژى، امثال كاظم حاج. كنند آورند و داخل گروهشان عضوگيرى مى مى ديدم مجاهدين افراد ماركسيست را مى. ام سند آورده

االسالم و محمد دماوندى تغيير   افرادى مثل حسن راهى، محمود طريق1353ل در سا. هاى زندان مشهد بيشترشان چپ كردند و ماركسيست شدند بچه

چون هنوز قضاياى بيرون علنى نشده . رود كه اگر نماز نخوانيد آبروى ما مى گفتند شما نماز بخوانيد و چيزى نگوييد، براى اين ايدئولوژى داده بودند، ولى به آنها مى

بعد كه در بيرون تقى شهرام و امثال او تغيير مواضع را اعالم . بردارى و سوءاستفاده كند  مطرح نكنند، مبادا جناح راست بهرهخواستند اين قضايا را بود و اينها مى
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ون سازمان كنيد، آنها هم گفتند چ نها گفتند چرا چنين كارهايى مى بعد هم كه به آ. هاى مشهد، شيراز و قصر مواضع خود را اعالم كردند كردند، اينها هم در زندان

گفتند اين شما هستيد كه اپورتونيست هستيد و  ها مى به مذهبى. اش را اعالم نكرده بود، اما حاال كه اعالم كرده، ما هم اعالم كرديم تا به حال تغيير ايدئولوژى

 نظامى و  براى نمونه موسى خيابانى واقعاً. دى داشتند مجاهدين درون خود اختالفات زيا ،1357پيش از سال . خواهيد قبول كنيد، شما بايد تابع سازمان باشيد نمى

اعتقاد من اين است كه اگر مسعود يك سال ديگر از زندانش مانده بود و رژيم . داد خشك و مستقل بود، ولى مسعود آدمى سياسى بود و ناگهان تغيير موضع مى

بردند در اتاق بازجويى و جزوات بيرون و تغيير  اى يكى ـ دو روز او را مى ر اوين بود، هفتهاين اواخر كه مسعود د. آمد شد و بيرون مى تغيير نكرده بود، منفعل مى

  .داد دادند و متقابالً به آنها تحليل مى مواضع را به او مى

  شد، پس از انقالب به دست شما رسيد؟ هايى كه شما مدعى هستيد با مسعود مى آيا پرونده صحبت

جا نكرد و بعد  هاى دادرسى ارتش را جابه كه من در كميته بودم كسى پرونده مطمئنم تا زمانى. اواك مركزى و برخى در دادرسى ارتش بودها در س نه، اين پرونده

 كردند، اما هاى دادرسى ارتش را به سپاه منتقل پرونده. اهللا مهدوى كنى نامه آوردند اى براى آيت اهللا خامنه آقايانى از سپاه از طريق شوراى انقالب و آيت

ها  كه در كميته بوديم، وقتى خالصه پرونده ساواكى زمانى. دست انجمن حجتيه افتاد ها به متأسفانه اداره ساواك مركزى و آن پرونده. هاى ساواك را نبردند پرونده

حتى بعد كه خود طرف . ا از طريق اطالعات مردمى بوده همه اين دستگيرى. ها توسط ما از طريق پرونده نبود دستگيرى ساواكى. دادند خواستيم به ما نمى را مى

دادند اين بود كه ايشان در فالن تاريخ  داديم كه سوابق آنها را بگيريم، تنها چيزى كه به ما مى كرد كه ساواكى بوده است، ما به مركز اسناد نامه مى اعتراف مى

  .دادند در چه عملياتى بوده و چه كار كرده را به ما نمىكه طرف  استخدام شده، چقدر وام گرفته و چقدر بدهكار است و اين

هاى قلعه گالبى هم بودند كه ادعاى  در زندان بچه. ها منتقل شود خواستند پرونده ها ارتباطات زيادى با ساواك داشتند، شايد نمى از آنجا كه خود انجمنى

  .  از زندان آزاد شده و بيرون كار كنندكردند و آنها هم به اين ديدگاه رسيده بودند كه بايد گرى مى خليفه

رفت و با همه پاى مذاكره  كه مسعود اين طرف و آن طرف مى درحالى. موسى خيابانى آدم خشك و متعصبى بود و وقتى بيرون آمد روش خودش را داشت

شدند، در جامعه  ماندند و حتى دستگير و اعدام مى ينجا مىمن معتقدم اگر مجاهدين ا. داد كرد و هر روز مواضع خود را تغيير مى نشست و سياسى برخورد مى مى

ماند كه اينها مخالف حكومت بودند و حكومت هم اينها را  گونه در يادها مى در هر صورت اين. گذاشتند جا مى اى تاريخى به عنوان يك گروه مبارز سابقه ما به

   . ين مسئله محكوم كننددستگير و اعدام كرد و يك روز هم ممكن بود حكومت را به خاطر ا

  . چرا كه شما خود در متن قضايا بوديد.  منجر شد60 خرداد 30اگر ممكن است به جرياناتى بپردازيد كه پيش و پس از انقالب به درگيرى 

دنبال امام تا  كراوالدى و عراقى بودند، بهآقايانى كه زودتر آزاد شده بودند و از خط فكرى آقايان عس. دنبال كار خود رفت ، هركس به57پس از آزادى در بهمن 

. جمهورى را تشكيل دادند كم از اطرافيان امام شدند و حزب پاريس رفتند و با ايشان برگشتند و بعد در مسائل كميته استقبال امام و شوراى انقالب بودند و كم

گفتند اين فتوا را رسولى بازجو و ساواك داده و از موضع تند برخورد  كه بودند مىكه همين افراد در زندان  سرى آقايان اطراف آقاى طالقانى رفتند، درحالى يك

در . كرد ؟ حداقل اگر قبول نداشت امضا نمى دانستند، چرا امضا كرده فهميده و آنها نمى كه او مى دليل اين تر است، به گفتند طالقانى از آنها هم خائن كردند و مى مى

من اواخر كه در زندان بودم با آقايان طالقانى، . دادند  بيفتك مى طر كسالتى كه از نظر جسمى و روحى داشت، روزى دوبار به جاى برنج،اوين به آقاى طالقانى به خا

 سر سفره از غذاى همه. هاى بغلى بودند آقايان هاشمى و الهوتى و امثال اينها هم در اتاق. ما چهار گوشه اتاق را گرفته بوديم. منتظرى و نفرى در يك اتاق بوديم

ها را  گفتند ايشان اين بيفتك كردن آقاى طالقانى مى اما آنها براى خراب. خورد خوردند، آقاى طالقانى به خاطر كسالتى كه داشت غذاى تجويز پزشك مى زندان مى
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كه آزاد شدم در كميته استقبال بودم و بعد   من پس از اين.همين آقايان وقتى از زندان بيرون آمدند، همكار آقاى طالقانى شدند. خورده و چنين فتوايى داده است

 كسى از 1360 ما از اولين افراد كميته بوديم و تا شهريور  .كه حكومت موقت مستقر شد و كميته تشكيل شد، آقاى مهدوى كنى در رأس كميته قرار گرفت از اين

گذاشتند و درگيرى  انداختند و يا در جاهايى مثل خزانه ميتينگ مى ها مى ها را در ماشين وزنامهكردند و ر وقتى با مردم برخورد مى. هاى مجاهدين را نگرفتيم بچه

ايم، چه كار كنيم؛  زدند كه اينها را گرفته سيم مى حتى وقتى بى. كردند رفتند و اينها را جدا مى هاى گشت كميته مى گرفتند و بچه نها را مى ايجاد مى كردند، مردم آ

ها  خواستم اين بچه كه من نمى نخست اين: اين كار به دو دليل بود. نها را از معركه بيرون ببريد و با كمى فاصله از آنجا پياده كنيد و به كميته نياوريدگفتم اي من مى

شاهى در رأس است و  نام عزت هگفتند كه در كميته فردى ب هايشان مى كه آنها تحليلى داشتند و به بچه دستگير شوند و برايشان سابقه درست شود و ديگر اين

 به مجاهدين سمپاتى داشتم و گاهى تلفنى احوال آنها را هم 60من حتى تا سال ... زنند و برند و شالق مى ساواكى است و ضد مجاهد و فاشيست است و مى

 ما آنها را از دست مردم  زدند، آوردند و مى ند و به كميته مىكرد وقتى برخى از آنها را مردم دستگير مى. كردند گونه برخورد مى پرسيدم، اما اينها با ما اين مى

من كمال احترام را به . شاهى ساواكى گفتند عزت  مى يا مثالً. مرگ بر خمينى ـ درود بر رجوى: زدند برديم، آنها فرياد مى گرفتيم، بعد كه به اتاق بازجويى مى مى

داشتيم، از آنجا كه  مى  اگر هم يك يا دو روز نگه. بايد كارى كنيم تا تحليل مركزيت آنها غلط از آب دربيايدكردم و معتقد بودم  گذاشتم و توهينى نمى اينها مى

شد، به مهدى   نفر مى20 يا 10رو وقتى تعداد اينها  از همين. رفتند خواستيم آنها را بيرون كنيم بيرون نمى دانستند ما با اينها كارى نداريم، وقتى مى مى

گفتند اسمم مجاهد است و وقتى  پرسيدم، مى حتى وقتى از بعضى آنها اسمشان را مى. گفتم بياييد اينها را ببريد زدم و مى  محمد حياتى تلفن مىابريشمچى و

گويند،  چيز را مى  همهدانستيم اگر يك سيلى به گوش اينها بزنيم ما مى. گفتند ايران پرسيدم مى وقتى اسم پدرشان را مى. گفتند خلق پرسيدم مى فاميلشان را مى

  .خواستيم آن تحليل پياده شود اما نمى

وقتى او را به كميته و جلوى . نوشتند، از او گرفته بودند هاى ريز كه روى كاغذهاى نازك مى سرى از دستخط  ساله را دستگير كرده و يك16ـ17يك روز دخترى 

هر چه به او گفتيم بلند . توانستيم به او دست بزنيم و خانمى هم بين ما نبود تا از او كمك بگيريم ا نمىحاال دختر هم بود و م. اتاق ما آوردند، روى زمين دراز كشيد

گويد و  آقا اين دختر چيزى نمى حاج: ما دنبال آقاى باقرى كنى برادر آقاى مهدوى كنى رفتيم و گفتيم. داد كرد و فحش مى شو و روى صندلى بنشين، او گوش نمى

دختر همچنان فحش . ساعت با محبت و پدرانه با او حرف زد آقاى باقرى هم نيم. شما با او صحبت كنيد، بلكه موضوع حل شود. شود  بلند نمىاز روى زمين هم

م و به دختر من هم وقتى آقاى باقرى رفت، رفت.  اصالً بفرستيدش به اوين خواهيد بكنيد، هر كارى مى. آقاى باقرى گفت من كارى از دستم ساخته نيست. داد مى

بعد گفتم اين . همين االن چه حرف بزنى و چه نزنى چهل ـ پنجاه تا شالق بايد بخورى. گفتم اين آقا كه آمده بود حاكم شرع بود و ما حكم تعزير تو را از او گرفتيم

هاى مرا  تا حرف.  بلندت نكردم، خودت روى صندلى بنشينيك لگد با كفشم به پايش زدم و گفتم بلند شو تا با دست. دختر را به اتاق عقبى ببريد تا شالقش بزنند

نام . قبول كرد و بلند شد. گوييم تو را زديم اصرار كرد و من گفتم بلند شو و ما هم به آن آقا مى. خواهم چيزى بگويى من گفتم نمى. زنم شنيد گفت حرف مى

من گفتم به خدا، نه به او توهين كرديم و نه به او . ايد  شما او را زده قبول نكرد و گفت حتماًمن هم به آقاى باقرى گفتم، ايشان . خودش و نام پدر و آدرسش را گفت

من داستان را به او گفتم كه ايشان گفتند از قديم گفتند . ايشان آمدند و از دختر پرسيدند كتك خوردى گفت نه. دست زديم، اما از وجود شما سوءاستفاده كرديم

كنند   گفتند اين افرادى را كه در حد كتاب و روزنامه و اعالميه فعاليت مى آنها مى. كرد حتى دادستانى انقالب هم اينها را قبول نمى. داند زبان خر را صاحب خر مى

د كه موارد تندترى پيش آمد،  خردا30در مورد مسائل . توانيم كارى كنيم اگر اسلحه يا بمبى از آنها گرفتيد تحويل دادستانى بدهيد، اما در مورد اينها نمى. نياوريد

برخالف . كرديم گفتند كه ما با آنها كارى نداشتيم و با شماره آنها را صدا مى كردند و حتى اسمشان را هم نمى  نفر را گرفتيم كه خيلى اذيت مى10ـ15ما 

  .  كسى كشته نشد و اعدام هم نشد60هاى آقاى شاهسوندى پيش از خرداد  صحبت

  .ها هم منتشر شد وندى كسانى است كه در تظاهرات كشته شدند و در روزنامهمنظور سعيد شاهس
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اهللا بودند آنها  هاى حزب فهميدم كسى شخص ديگرى را زده و حتى اگر از بچه من حتى اگر مى. كدام از نهادهاى دولتى كسى را نكشتند  هيچ60تا پيش از خرداد 

هاى مجاهدين به  واقعيت اين بود كه وقتى بچه. كرديم آورديد تا ما رسيدگى مى گرفتيد و مى دارد و بايد آنها را مىگفتم به شما ربطى ن كردم و مى را بازخواست مى

به همين دليل دعوا و . دادند هايى نشان مى شدند و واكنش عده جوان هم ناراحت مى  چون آقاى خمينى تقدسى داشتند، يك دادند، آقاى خمينى فحش مى

آمدند و با آقاى مهدوى كنى و باقرى كنى  آقايان مسعود و موسى به كميته مى. زدند، اما آنها طلبكار بودند د و هر دو طرف همديگر را مىش كارى هم مى كتك

. كردند رى مىآنها هم با مجاهدين همكا. دانستند كردند و خودشان را در دولت سهيم مى خواهى مى رفتند و ادعاى سهم كردند و به شوراى انقالب مى مذاكره مى

بنياد (از بنياد پهلوى . ها بردند ها و امكاناتى است كه آنها از شركت  بابت پول هاى دولت ما به امريكا كه جزو قرارداد الجزاير است، سرى از بدهى در حال حاضر يك

اما .  قطعه را پس گرفتيم70دها ما فهميديم و بع. هاى بزرگ توسط پدر آقاى ضابطى كه در بازار، فرش فروش بود بردند  قطعه فرش80ـ90حدود ) علوى

اينها اموال داخلى . اى كه شما پيدا كرديد بيشتر است  قطعه60ـ70 قطعه كه آنها به خارج فرستادند، از اين 4ـ5هاى شركت فرش گفتند كه قيمت آن  كارشناس

   . كردند ها را مصادره مى و خارجى شركت

  كردند؟ كارها را مىهر گروهى از نيروهاى انقالب اين 

پس اگر قرار شود حكومتى در كار باشد و هر گروهى بخواهد ادعاى حكومت . يك زمان نيروهاى انقالب با حكومت هستند و يك وقتى مخالف حكومت هستند

 اگر اينها دست به حركت مسلحانه البته من معتقدم. كردند قدرت اول هستند امر بر مجاهدين مشتبه شده بود و فكر مى. شود ومرج مى داشته باشد هرج

چون جو جامعه طورى بود كه كشش نسل جوان و احساسات آنها نسبت به اينها زياد بود و قشر مردمى با اينها همكارى . گرفتند زدند، شايد حكومت را هم مى نمى

ها مثل  براى نمونه در بعضى ميتينگ.  هم توانستند نيرو جذب كنند باز1354اى هم كه خورده بودند، بعد از تغيير ايدئولوژى سال  داشت و حتى بعد از آن ضربه

   . خزانه توانستند جمعيت زيادى جمع كنند

  هاى مجاهدين در مذاكرات با شوراى انقالب چه بود؟ خواسته

حتى . هران را هم بدهند كه مسعود قبول نكرداند كه حاضر شدند به مسعود پست شهردارى ت حتى خود همين آقايان هم گفته. خواستند  وزارت مى كه يكى اين

   .كردن مسعود، شهردارى تهران را به او بدهند كه راضى نشد خود آقاى بهشتى گفته بود براى ساكت

اى داده   هيچ پست كليدىاى در كار بود كه به اينها اند كه اجماع نانوشته زاده گفته شوندگان ازجمله آقاى موسوى تبريزى و حتى آقاى تاج ولى بعضى از مصاحبه

  .نشود

بعضى آقايان چون در حال حاضر خودشان نسبت به حكومت موضع دارند، يك سرى مسائل . وزيرى و وزارت، اما نه مديركلى و شهردارى بله، در حد پست نخست 

 1363از سال .  جايى هم مشغول نيستم و پست و مقامى هم ندارمدر. من هم خودم در حال حاضر انتقاد دارم. گونه نبود اما واقعاً اين. كنند غيرواقعى را مطرح مى

من حتى خودم براى جلوگيرى از خشونت و درگيرى به آقاى بهشتى پيشنهاد كردم ـ آن زمان آقاى بهزاد نبوى در . هم از كميته مركزى و حكومت كنار كشيدم

 آن زمان هم در زندان به مذاكره افتاده بودند، در شرايط كنونى هم اگر امثال مسعود را دو ـ شناسم، اينها چون روابط عمومى كميته بود ـ و گفتم من مسعود را مى

نظر قطعى من اين بود چون . شود شوند كه كوتاه بيايند و مصاحبه كنند و جلوى درگيرى حتمى گرفته مى داريد و روى آنها كار كنيد حاضر مى سه ماه بگيريد و نگه

   .دى كشته شوندخو حاضر نبودم جوانان بى

  گفتيد آنها را بازداشت كنند؟ يعنى مى
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اينها االن يك طرف قضيه . دارند تا مسئوالن با آنها مذاكره كنند تا خودشان متوجه مشكالت شده و به اشتباهات خود پى ببرند من گفتم اينها را در جاى امنى نگه

  .اند نشسته

  .آنها محافظ داشتند و اين خود شروع يك درگيرى بود. دستگير كنيدراحتى  توانستيد آنها را به شما كه نمى

هاى كميته و  من در آن زمان مسئول كارت كامپيوترى كميته مركزى بودم و براى بچه. رفتند ها به خانه ابريشمچى مى آنها شب. براى ما گرفتن آنها كارى نداشت

چون من مسئول . هاى مجاهدين هم كارت مجوز اسلحه بدهيد كنى برايم نوشتند كه به بچه صدر و مهدوى آقايان بنى. كردم پاسدارها كارت مجوز اسلحه صادر مى

خواهند تا ما  وقتى دليلش را پرسيدند، گفتم كه بايد مشخص شود كه اينها چندنفرند و براى هر نفر هم چند محافظ مى. صدور كارت بودم، با اين كار مخالفت كردم

وقت ما كارت  ما گفتيم تعداد و اسامى مشخص شود، آن. هايشان را عوض كنند و دائم كارت صادر كنيم كه هر روز محافظ ت صادر كنيم، نه ايننام آن محافظ كار به

سرى كارت  ايد يكدهيم و شما هم ب گفته بودند ما اسامى نمى. هاى ما را به آنها منتقل كرده بودند، كه مجاهدين نپذيرفته بودند اينها هم صحبت. كنيم صادر مى

   .بدون نام بدهيد و فقط نام مجاهد داشته باشد، ما هم نپذيرفتيم

  صدر و مهدوى كنى قطعاً موافقت كرده بودند؟ يعنى آقايان بنى

  .بله، من نامه آنها را هم دارم

  نامه آنها در خاطرات شما چاپ نشده است؟

ضامن هم يا بايد جواز كسب داشت يا كارمند بود تا آن فرد . گرفتيم داديم، از آنها ضمانت مى كه كارت مى ، به كسانىنامه اين بود آيين. سرى مسائل خير، بنا به يك

ها دست چه  نوشتم تا بدانم اسلحه دادم در كارت مى اى به فردى مى حتى اگر خود من هم اسلحه. شد شماره اسلحه فرد هم در آن كارت نوشته مى. را بشناسد

آنها به آقاى مهدوى كنى فشار آورده بودند كه اسلحه ما را . حتى يك روز در خزانه دو ـ سه اسلحه از اينها گرفته بودند و به كميته آورده بودند. كسانى است

ترسد، تا  ند حكومت از اينها مىرو اينها فكر كرده بود از اين. ايشان هم به ما فشار آورد كه اسلحه اينها را پس بدهيد و ما هم اسلحه را برگردانديم. اند گرفته

آقاى بهشتى هم گفت صالح نيست ما كارى بكنيم، . اند تا ما اينها را بگيريم كه بهزاد نبوى گفت قصاص قبل از جنايت نبايد كرد، اينها كه كارى نكرده جايى

   .گيريم بگذاريد به مرحله حاد برسند، بعد اگر خواستيم آن زمان تصميم مى

  يرى از شما بود؟پيشنهاد دستگ

داريد و با آنها صحبت كنيد و شرايط انقالب را به آنها بگوييد، شايد خودشان به  گفتم آنها را بگيريد، مدتى نگه. بله، اما من در حد دستگيرى پيشنهاد نكردم

اما .  پيش نيايد60خرداد  شان انتخاب كنند و قضاياى سىكنيم، تا راه را خود اگر هم نپذيرفتند، آزادشان مى. اى برسند كه به اشتباهشان اعتراف كنند مرحله

   .دارند و با آنها مذاكره كنند مسئوالن حاضر نشدند حتى براى دو ـ سه ماه هم آنها را نگه

  اين كار اصالً شدنى بود؟

  .بله
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  چه سالى اين پيشنهاد را داديد؟

كشيد يا آنها شما را  اگر اين كار را نكنيم، در آينده نزديك درگيرى حتمى است، يا شما آنها را مىمن حتى گفتم كه . خرداد بود ، پيش از سى60همان سال 

كلى هم اين . ساعت ديرتر آمدند من سر ساعت رفتم، اما آقايان نزديك يك. قبل از اين قضيه، آقاى پرويز يعقوبى مرا به مغازه خليل رضايى دعوت كرد. كشند مى

خليل رضايى، محسن رضايى و پرويز يعقوبى  در آن نشست حاج. نزديك دوساعت نشستيم. ام يا نه دند تا ببينند من مأمورى را گذاشتهطرف و آن طرف گشته بو

ر من زياد خواهم در كار دولتى باشم و همين كار هم از س من گفتم نمى. اى و بايد وزير و وكيل بشوى خود در كميته مانده اينها به من گفتند تو بى. حضور داشتند

آن زمان . ام در حال حاضر هم چون كارها لنگ است، مانده. شوم روم و به كار آزاد خودم مشغول مى كه حكومت سروسامان بگيرد به بازار مى به محض اين. است

ايد آيا خيلى  رى كه شما دنبالش افتادهصد من هم گفتم اين آقاى بنى. كند گفتند كه بهشتى ديكتاتورى مى. صدر خيلى قاطى شده بودند هم اين آقايان با بنى

اين كارهايى كه . صدر را كنيد، هم بنى تر است يا رجايى؟ گفتم شما هم خودتان را بيچاره مى صدر خودخواه تر است يا بهشتى؟ بنى صدر خودخواه قانونى است؟ بنى

كنم آنها را تأييد  فكر نكنيد چون من با حكومت كار مى. نم، نه به صالح حكومتدا شود و من اين مسئله را نه به صالح شما مى بست كشيده مى كنيد به بن شما مى

كردن بلد نيستند، تازه وارد هستند، اما خائن و  حكومت) نظام(معتقدم اينها ) شاهى عزت(من . اما انتقاد من با شما فرق دارد. كنم، من هم انتقاد دارم مى

من براى اصالح اينها انتقاد . كنيد تا آنها را نابود كنيد وخودتان به جايشان بنشينيد انتقاد مى) مجاهدين(ا شما ام. كنند فروش نيستند، بلكه اشتباه مى وطن

زندان از آنجا كه من و پرويز در . كند صدر قانونى است و قانونى فكر مى ايم كه بنى آنها گفتند ما به اين نتيجه رسيده. كنيد كنم، اما شما براى نابودى فعاليت مى مى

خوبى ." زنند هايى مى آيند و چنين حرف هاى شما به كميته مى شناسى، بچه تو مرا مى: "كرديم، به او گفتم  قصر در يك اتاق بوديم و در زندان كلى با هم درددل مى

دانيم با اين عزت چه كار كنيم و چگونه با او   در زندان اوين پرويز يعقوبى به بهزاد گفته بود ما نمى55ـ56در سال . قضيه اين است كه بهزاد نبوى زنده است

شناسيد، آن زمان  شما مرا مى: "اش خراب است و نه مسائل بدى دارد كه ما بخواهيم كارى با او بكنيم ـ من در آن نشست به پرويز گفتم نه پرونده. برخورد كنيم

. كار است اين كارها را نكنيد، االن دشمن منتظر است و حكومت هم تازه. هستمدر زندان مستقل بودم و حاال هم مستقل . هم در زندان مواضع من مشخص بود

وجود آمد   اسفند به14صدر را تحريك كردند و  همين مسائل باعث شد كه بنى." صدر را قبول داريم ما فقط بنى: "اما آنها گفتند." شما صادقانه بياييد و كمك كنيد

  .لباس مبدل زنانه از كشور خارج شدندگويند وبا  و در آخر با آن وضعيت كه مى

طور كه آمدم ـ من پياده آمده بودم ـ پرويز پرسيد مسلح هستى؟  روى؟ گفتم همين وقتى كه من خواستم از جلسه آقايان خارج شوم، پرسيدند چگونه مى

قدر نامرد هستيد كه اگر  با خنده گفتم شما اين. ورى آمدىج پرسيدند چرا اين. پيراهنم را باال كشيدم و گفتم نه، چيزى همراهم نيست، كسى هم همراهم نيست

. من هم گفتم ميل خودت است. رسانم خليل رضايى گفت كه من شما را مى. با هم خنديديم و از هم جدا شديم. زنيد دهيد و از پشت مى بخواهيد بزنيد خبر نمى

قبول نكرد و گفت از اينجا به بعد . هر چه گفتم بيا. به من گفت از اينجا پياده برو. طرفه آوردخليل مرا سوار ماشين كرد و تا دم بيمارستان . خواهى برسان اگر مى

  . خطر دارد و صالح نيست

ش دانست و اينها در خارج هم پي كه امام وضعيت اينها را مى با وجود اين.  خرداد رسيد كه اينها اطالعيه سياسى ـ نظامى دادند28كم تضادها تشديد شد و به  كم

تان را زمين بگذاريد و اسالم را قبول كنيد، من پيش  امام گفته بودند شما بايد اسلحه. امام رفته بودند، تقاضاى مالقات با امام كرده بودند كه امام اجازه نداده بود

  . آيم شما مى

بعد كه از پيش امام . صيحت كرده بود كه اين كارها را نكنيدامام آنها را ن. مسعود و موسى و ديگر سران مجاهدين پيش امام رفته بودند و صحبت كرده بودند

  . جا تصميم به حذف يكديگر گرفتند از همين. توانند با حكومت و روحانيت كنار بيايند برگشتند به اين نتيجه رسيدند كه نمى
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كم به  مجاهدين كم. د ماركسيسم و مسائل ديگر با آنها صحبت كرده بودبرند و در مور امام گفته بود اگر شما به اين كارهايتان ادامه دهيد، مردم شما را از بين مى

 خرداد مطرح 30كردند قدرت زيادى دارند، از موضع قدرت برخورد كردند و قضيه  از آنجا كه فكر مى. توانند كنار بيايند اين نتيجه رسيدند كه با اين سيستم نمى

نمك و فلفل هم در چشم و صورت . برى داشتند كه بسيارى را با آن زخمى كردند بيشتر تيغ موكت. دماى ندي  هم من از اينها اسلحه60 خرداد 30در . شد

   .گونه برخورد كند ناچار تصميم گرفت اين خرداد هم حكومت به بعد از سى. بعد از آن هم يكى دو تا ترور انجام دادند. ريختند مى

  هايى صورت گرفت؟ خرداد چنين اعدام ز سىاگر سالحى از آنها نگرفتند، چرا بالفاصله بعد ا

  .خرداد هم كسى براى اسلحه دستگير نشد، اما پس از آن سالح به ميان آمد در سى. خرداد كسى اعدام نشد در سى

  .هايى شد ويكم اعدام هاى آن زمان نوشتند كه شب سى در روزنامه

  . نه، من چنين چيزى نديدم

  .خرداد بوده است هاى قبل از سى ها مربوط به دستگيرى دامشود برخى از اع گفته مى

اما اگر سپاه يا خود . ما چيزى تحويل دادستانى نداديم. داد ها را آن زمان كميته انجام مى اما بيشتر دستگيرى. نه، اگر سپاه گرفته باشد من اطالعى ندارم

ها هم بايد از سوى  چون واحدهاى گشتى مربوط به كميته بودند، بيشتر دستگيرى. كنم كذيب مىكنم و نه ت نه دفاع مى. دادستانى گرفته باشند من خبر ندارم

   .آوردند دانيم آنها را چه كار كنيم، به خاطر همين كسى را نمى بود و ما هم گفته بوديم نگيريد و نياوريد، چون ما نمى كميته مى

  . ها هم اعالم كردند در روزنامه. كردند كردند، اعدام مى ها دستگير مى اد، آنهايى را كه در خيابانخرد در خاطرات آقاى رفسنجانى هم آمده كه بعد از سى

   . اگر كسى هم ديده، خودش بايد پاسخگو باشد. ام و نه تا آنجا كه خودم در جريان بودم چيزى ديدم هاى آقاى هاشمى را ديده من نه اين حرف

  .اند آمده است ويكم خرداد اعدام شده كه شب سى  كسانىها و اسامى ها، عكس در روزنامه

   . تير پيش آمد7بعد هم قضاياى . اين مسائل پيش آمد. خرداد به بعد كه اينها وارد فاز نظامى شدند از سى

  اى انجام ندادند؟  تير عمل مسلحانه7آنها تا 

   .  اعالم قيام مسلحانه كردند60خرداد  نه، آنها از سى

 تير از قبل طراحى و تدارك ديده شده 7 در  خرداد اينها آموزش مسلحانه يا تمرين مواد منفجره نداشتند؟ آيا به نظر شما ساختن بمب و انفجار حزب ل از سىقب

  طور واكنشى؟ بود يا در همين چند روز و به

. آنها دوره ديده بودند و اطالعات داشتند. دادند هاى تيمى اين كارها را انجام مى انهدر خ. كردند گونه مسائل را داشتند و تمرين هم مى به نظر من اينها تئورى اين

تحليل من .  هم دست داشتCIAدادم سازمان  جمهورى به تنهايى كار اينها نبود و من احتمال مى وزيرى و حزب هاى نخست گذارى تحليل من اين بود كه اين بمب
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شويد كه فشار امريكا و اروپا براى  اگر آن زمان را هم ببينيد، متوجه مى. اند و فشارهاى خارجى در كار بوده است عامل بودهدر آن روز اين بود كه مجاهدين، تنها 

 گذاشتند شاه از شوند، نمى شود و آقاى خمينى و يارانش حاكم مى گونه مى دانستند كه حكومت اسالمى اين اگر مى) امريكا و غرب(آنها . حذف حكومت زياد بود

كم گرفته و معتقد بودند اگر  آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه قدرت روحانيت و مردم را دست. كه پنجاه يا حتى صدهزارنفر كشته شوند ايران برود، ولو اين

   .آيد آزادى مى ملى هم نتوانست، نهضت آيد و اگر جبهه ملى مى حكومت تغيير كند، درنهايت جبهه

  . نفر شهيد شدند850، 1357ريور  شه17شود در  گفته مى

   .كنم فكر نمى

  . گفت ما اين تعداد را شستيم و كفن و دفن كرديم چى مى آقاى محمد شانه

شته  پيگيرى كنيد، من معتقدم يك نفر در آنجا ك42 يا 41شما اگر قضاياى مدرسه فيضيه را در سال . زهرا آمار گرفت توان از بهشت نه، كل شهداى آنجا را مى

وپا  بام خودش را به رودخانه انداخت و دست و پايش شكست بقيه در حد زخمى و دست نام سيديونس بود كه از پشت اى شمالى به نشد، تنها كشته آنجا طلبه

   .گيرد در ميدان شهدا كالً هزار نفر آدم جا نمى. شكسته بودند

  .گيرى بودها هم در تنها در ميدان كه نبود، در خيابان ژاله و كوچه

اگر قرار . سال در زندان كميته بودم نزديك به سه. كشيدن در ساواك نديدم مثالً من چيزى مبنى بر ناخن. گرا بود اند، اما بايد واقع گويم كه كشته نداده من نمى

زدند و  ها شالق مى روى ناخن. اده است، اما آنها نكشيدندهاى پاى من هركدام دو سه بار افت ناخن. كردند باشد كارى با ديگران كرده باشند، با من بايد بيشتر مى

  .تجاوز به دختران هم نبوده است. مردگى ايجاد شد و عفونت كرده و چند وقت بعد افتاده است اند و زير آن خون كه شالق زده يا اين. پريد ها مى ناخن

يا اين . ديدند در آن زمان هم چنين امكاناتى نبود و ضرورتى هم نمى. ا بيهوشى و جراحىمگر ب. توانيد بكشيد اى نمى ناخن دست را به اين راحتى و با هر وسيله

گردها  نصف اين سوزن ته. كردند گرد فرو مى آوردند و زير هر ناخن سه چهار سوزن ته گرد مى نشست و سوزن ته  به بعد بازجو جلوى متهم مى54 و 53اواخر، از 

سوخت، چرك  شد قسمتى كه زير ناخن بود مى سوزن كه قرمز مى. كردند بعد قسمت بيرون سوزن را با فندك داغ مى. ودرفت و نصف آن بيرون ب زير ناخن مى

  .اند با خود من بارها چنين كارى كرده. كرد كرد و عفونت مى مى

من خيلى ناراحت شدم، چون پرونده او را . كردندگفت شيشه نوشابه را شكستند و با تيزى، آن را به من استعمال  چندى پيش در موزه عبرت ديدم، آقايى مى

  .كنند ها غلو مى خيلى. گويى ها چيست كه مى دانستم و به او گفتم خجالت بكش، اين دروغ مى

دادند و توهين  گرچه فحش مى. زدند تا پا زخمى نشود انداختند و شالق را روى پتو مى خواستند بزنند، يك پتو روى پايشان مى ها را كه مى  خانم1351تا سال 

ها هم  كردند، ساواكى هاى تيمى ايجاد شد و زنان در مسائل مسلحانه شركت مى از آن زمان كه خانه. ها برخورد تندى نكنند كردند با خانم كردند، اما سعى مى  مى

ها ضربه خوردند كه درگيرى   مبارز به اين علت در اين سالهاى گروه.  خورديم56ـ57  هـاى ترين ضربه را ما از سـال اگر به ياد داشته باشيد، بزرگ. تر شدند خشن

در . شد كه در درگيرى، خانه تيمى لو رفت و افرادى با اين اسامى كشته شدند ها اعالم مى بعد در روزنامه. گرفتند زدند و افراد را مى كردند و تير هوايى مى ايجاد مى

كردند و بعد كه آنها را  خواستند با اينها مى در آنجا هر كار كه مى. بردند بردند، بلكه به خانه سرهنگ زيبايى مى اينها را به كميته نمى. كه كشته نشده بودند صورتى
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 با هر كارى هم كه. ديد آوردند و كسى هم اينها را نمى اند، اسمى از اينها نمى كردند كه اينها مرده اما چون اعالم مى. بردند كردند، از بين مى تخليه اطالعاتى مى

اند تا رفقاى  شد كه اين افراد در درگيرى كشته شده به اين علت اعالم مى. اند اند، ديگر نمودى نداشت كه كسى االن بگويد با من چنين كارى كرده اينها كرده

 24 يا 12بعد از . اند م شده اينها كشته شدهها اعال دانستند كه در روزنامه بيرون آنها ديگر مسائل امنيتى را رعايت نكنند و كسانى هم كه دستگير شده بودند نمى

باالخره تعدادى از آنها را رفقايشان لو داده . همه آقايانى را كه در زندان بودند از كنار خيابان به زندان نياورده بودند. زدند هايشان را مى ساعت مقاومت، حرف

كرد،  ها را دستگير نمى گرفت، بيرونى ساواك هم از اطالعاتى كه مى. ق شكنجه لو رفته بودندشايد چند درصد از اينها را ساواك گرفته بود و بقيه از طري. بودند

انفجار رستوران . كرد ساواك از بعضى عمليات اطالع داشت و حتى خودش همكارى مى. گرفت تا سر بزنگاه وارد عمل شود كرد و زير نظر مى فقط شناسايى مى

او . بود كه از زندان اوين آزاد شده بود" ب"نام  كار يك آقايى به. ى محسن رضايى بود، ولى ماشين عمليات را ساواك داده بودها ، كار بچه57خانساالر پيش از سال 

گروه و كمى در زندان همكارى كرد و بعد آزادش كردند و پس از آزادى با اين .  به بعد بريد55 و 54هاى اول، خوب بود، اما از  حبس ابد گرفته بود و در بازجويى

  .داد ها و مكالمات اينها را به ساواك گزارش مى مهدى عراقى قاطى شد و تمام تلفن حاج

  او همان كسى است كه با رسولى ارتباط داشت؟

عد از انقالب هم اين شخص ب. شود گذارد و عمليات انجام مى گيرد و در اختيار گروه مى بله، براى اين عمليات هم گروه ماشين نداشت، آن آقا ماشين ساواك را مى

  .كرد در بنياد مستضعفان، دوجانبه كار مى

هاى  رسيدند خانه تخليه شده بود؛ كه در آخر محسن رضايى و بچه داد و وقتى مى خواستند بروند و تخليه كنند، او زودتر اطالع مى ها مى اى را كه بچه هر خانه

بعد از پيگيرى به آن مرد مشكوك شدند و زمانى . دهد شخصى در آنها نفوذ كرده است داده شده نشان مىسپاه و گروه صف به اين نتيجه رسيدند كه اين كدهاى 

آمد كه به  ها پايين مى كه آن فرد حكم را گرفت و از پله همين. كه آقاى هاشمى وزير كشور بود، حكم فرماندارى مسجدسليمان را براى اين آقا نوشت

خواستند اعدامش كنند  چند سال زندانى شد و مى. شود دهد و قضيه روشن مى چيز را لو مى او هم همه. برند او را گرفته و مىهاى سپاه  مسجدسليمان برود، بچه

تى من وق. پيش از اين هم مقاومت زيادى كرده بود.  من بود پرونده هم. اين فرد بيشترين ضربه را هم به من زده بود. هاى خانوادگى اعدام نشد كه به خاطر گرفتارى

خواستند كه من نگفتم و او هم اينها را  گفتم اسامى فالنى را مى پرسيد، مى خوردم، چون به او اعتماد داشتم وقتى از من مى رفتم و كتك مى از زندان به كميته مى

   .نزدمبار وقتى از من پرسيد هيچ حرفى  من كه بعد از مدتى بو برده و مشكوك شده بودم، اين. داد به ساواك اطالع مى

  . مرحوم رجايى هم در زندان به كسى اعتماد نكرده بود و مسائل بيرون را نگفته بود

حتى با . البالغه و قرآن بود اى نيست و حالت منزوى و فردى گرفته بود و دنبال نماز و نهج ايشان واقعاً مقاومت كرده بود و در زندان هم وانمود كرده بود كه كاره

   .زد هاى مجاهدين هم حرفى نمى با بچه. زد هاى حسن و محمد صديقى هم زندان بود، ولى با آنها حرفى نمى نام هايش به دهدونفر از خواهرزا

  .رفت داد، تمام سازمان لو مى شناخت كه اگر لو مى هاى علنى سازمان را مى نفر از آدم رجايى پنج

سرى  يك. خاطر مسائل ديگرى بود اش بوده باشد تا چيزى لو نرود يا به حاال ممكن است به خاطر پرونده. اشتاما در زندان موضع سياسى ند. بله، واقعاً مقاومت كرد

  . بايد با هر چيزى در ظرفيت خودش برخورد كنيم. آقاى رجايى انسان معتقد و متدينى بود، اما به لحاظ مديريتى ضعيف بود. واقعيات بايد گفته شود

  .توانند با حكومت كنار بيايند و قصد داشتند حكومت را بگيرند  خرداد، گفتم كه مجاهدين ديدند كه ديگر نمى30برگرديم به همان قضاياى 
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  خواستند سهم خودشان را بگيرند؟ قصد داشتند حكومت را كامل بگيرند يا مى

   .خواستند اينها را از بين ببرند مى. نه، ديگر اين اواخر مسئله سهم مطرح نبود

   سندى در اين زمينه وجود دارد يا اين استنباط خود شماست؟آيا

هايى بيرون آمده كه بسيارى از مسائل را در آنها توضيح  در حال حاضر هم كتاب. شان هم آمده هاى خصوصى ها و حرف اين استنباط من است، اما در اطالعيه

  .اند داده

ها  بعد از انقالب و بعد از اين درگيرى.  زندان قصر جزو مسئوالن مجاهدين بود، من هم با او رفيق بودم4شماره هاى اينها و در زندان  مثالً جواد قديرى از ايدئولوگ

اش  ترك موتور گازى. آيم گفتم من هم با تو مى. خواهم بروم دانشگاه جواد قديرى را ديدم، گفت مى. من روزى رفته بودم بيمارستان سوم شعبان تا خون بدهم

من از پشت زدم توى سرش و گفتم اگر قرار باشد . كنى؟ گفت من ديگر با آنها نيستم و با دكترپيمان و در جاما هستم كار مى اه به جواد گفتم االن چهنشستم و در ر

معلوم شد كه ايشان در بعد كه قضاياى كودتاى نوژه پيش آمد ـ من خبر نداشتم ـ . جواد خنديد. دنبال مسعود بروى كه بهتر است ها بروى، به دنبال اين حرف

  . هاى مجاهدين انقالب و در دادستانى ارتش بود محمد رضوى از بچه. دادرسى ارتش نفوذ كرده بود

گفت كه اين مدارك را بده . سرى از مدارك كودتاى نوژه در كميته بود چون يك. سرى مدارك دنبال يك خالصه من يك روز در كميته بودم كه ديدم جواد آمده به

محمد رضوى . خواهى مدارك كودتا را از من بگيرى دهم بچرانى، حاال تو مى دانى كه من اگر چهارتا گوسفند هم داشته باشم به تو نمى من گفتم تو مى. ببرمبه من 

هاى كودتاى نوژه را  ها پروندهاين. كشميرى هم در دادستانى بود. مخالفت كردم. ـ كه االن هم زنده است ـ چند دقيقه بعد تلفن زد و گفت مدارك را بده بياورد

در آخر هم رضوى پذيرفت كه اينها . من گفتم اينها مشكوك هستند. چيز دست آنها بود بردند و همه ها آنها را با مجاهدين بيرون مى گرفتند و شب كپى مى

رضوى گفت چون اينها در زندان به . شود فكرشان درست نمىمن گفتم اينها اصالً طرز . مشكوك هستند، ولى گفت باالخره بايد اينها را جذب كنيم و دفع نكنيم

 تير روشن شد كه جواد قديرى قبل از آن در جايى گفته بود كه همه 7بعد از قضيه . اند، نسبت به اينها موضع شخصى دارى اند و تو را بايكوت كرده تو بدى كرد

. من تلفن زدم و اين موضوع را به خسرو تهرانى گفتم و تأكيد كردم كه حواستان باشد. وندر شان خوانده است و از بين مى اينها در اين پنج ـ شش روز فاتحه

  . اند اى پيش آمد، ما به آدرسى كه از جواد قديرى داشتيم، رفتيم و ديديم كه آنجا را تخليه كرده بعد كه قضيه آقاى خامنه. كنيم تهرانى هم گفت كه ما بررسى مى

گونه عمل  وزيرى، در دادستانى و كشتن قدوسى هم آن  نفر را كشتند، در نخست70جمهورى بيش از اينها در حزب. ر راهى باقى نمانداين قضايا كه پيش آمد، ديگ

ودم بوس درست كرده بودند و به ميدان آزادى آمده بودند، من خ  مينى57هاى كور قضيه است ـ در عاشورا و تاسوعاى  اگر يادتان باشد ـ اينها از نقطه. كردند

روى ماشين دو آخوند پالكارد . داد كه خوشه گندم و داس و چكش نماد چه هستند اى در اتوبوس نشسته بود و داشت آرم سازمان را توضيح مى گنجه. آنجا بودم

. نژاد بود نژاد برادر شهيد هاشمى اكبر گودرزى رئيس فرقان و هاشمى. نژاد و ديگرى اكبر گودرزى بود مجاهدين را در دست داشتند، يكى از آنها سيداحمد هاشمى

اى داد و اظهار  بعدها اطالعيه. نژاد بعدها تا مدتى با اينها بود كه بعد او را هم رها كردند هاشمى. ما چندبار رفتيم و به آنها گفتيم پايين بياييد، كه به ما فحش دادند

  .ندامت كرد

شود جبران كرد ـ از هر دو طرف ـ  گونه غرامتى نمى هايى كه با هيچ شد و اين همه جوان ملكت وارد نمىكردند، اين همه خسارت به م اينها اگر اين كارها را نمى

هاى  من حتى بعد از انقالب هم حاضر بودم پشت سر برخى از اين بچه. ها سروكار داشتم، هم با مجاهدين  تنهايى، هم با فرقانى من خودم به. شدند نابود نمى

كه در رأس  كسانى. ديدند، نه متن قضيه را اما اينها پوسته و ظاهر قضيه را مى. هاى صادق و سالمى بودند  چون كه بعضى از آنها واقعاً بچه.مجاهدين نماز بخوانم
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ين همه تلفات تمام اين مسائل دست به دست هم داد و ا. كنند، حاال يا آلت دست بودند يا مزدور دانستند چه مى بودند مثل مسعود، موسى و اكبر گودرزى مى

جمهورى و  به هر جهت اين موضوع هم درست است كه وقتى قضاياى حزب. ايجاد شد و هم حكومت و هم آنها ضرر كردند، اما آنها بيشتر ضرر كردند

ن دو نفر را داشتيم، هم از ما اگر حداقل اي. تواند جاى آقايان بهشتى و مطهرى را بگيرد كس ديگر نمى وزيرى پيش آمد، كيفيت حكومت پايين آمد و هيچ نخست

اگر آنها بودند، شايد بسيارى از اين آقايان كه در رأس قضايا هستند در اين وضعيت . آمد وجود نمى لحاظ ايدئولوژى و هم از لحاظ مديريت، بسيارى از مشكالت به

تجربگى و اشتباه كردند  نها كار به دست اشخاص ديگرى افتاد كه بعضى بىبعد از اي. تر و باسوادتر بودند و تجربه و سن و سال بيشترى داشتند آنها فهميده. نبودند

   . جويى نشان دادند، البته من منكر اين نيستم كه سيستم در بعضى جاها اشتباه كرده است اى واكنشى رفتار كردند و انتقام گونه و به

  داشتيد؟ كنيد نظر امروز شماست يا آن زمان هم همين نظر را  اين تحليلى كه مى

 كه از كميته بيرون آمدم ـ خودم بيرون آمدم و 1362من از سال . دانستند و هم سيستم حكومتى در آن زمان هم همين تحليل را داشتم، هم خود مجاهدين مى

ه بودم و راضى نبودم به خاطر پست و مقام اعتقاداتى داشتم كه براى آنها شالق خورد. توانم آدِم كسى باشم مرا بيرون نكردند ـ به اين نتيجه رسيدم كه من نمى

با آقاى موسوى اردبيلى هم درگيرى داشتم، حتى خود آقاى . هايى داشتم رو با آقاى فالحيان ـ كه رئيس كميته بود ـ درگيرى از اين. اعتقاداتم را از دست بدهم

خواهى مأمورها را بفرستم تو  حبت كردم و وقتى او توهين كرد، به وى گفتم مىباقرى كنى شاهد است كه من با موسوى اردبيلى تلفنى از دفتر آقاى باقرى كنى ص

مثالً در مورد غيبت چندروزه آقاى طالقانى، پسرش مجتبى را كه ماركسيست شده بود، دستگير . را بياورند اينجا؟ همين مسائل باعث شد كه من استعفا دادم

   . اغيان بوداين كار را ما نكرديم و كار آالدپوش و صب. كردند

  . باالخره آنها جزو سيستم و هم در سپاه بودند

كردند ـ ديدم خليل دزفولى  خواستيم او را تحويل اوين بدهيم اعدامش مى حتى بعدها كه خليل دزفولى را گرفتيم ـ اگر مى. بله، ولى ما ضابط دادستانى بوديم

داشتم و به  من دوماهى او را در كميته نگه. شوند ام سرگردان مى ت اگر مرا اعدام كنند زن و بچه بيچارهكنى؟ گف قدر گريه مى گفتم چرا اين. كند  خيلى گريه مى

دو سه بار هم او را گرفتند و وقتى من . اى هم به او دادم كه هر كجا او را گرفتند بگويد با من تماس بگيرند تا من بگويم كه او با ماست حتى نوشته. اوين نفرستادم

صادق . من يكى دوبار به خليل دزفولى گفتم به صادق كاتوزيان بگو بيايد تا من او را ببينم. كند اش را مى االن هم زندگى. را كردم، آزادش كردندسفارشش 

آيم و اگر نخواستيد  ن مىمن گفتم هركجا او بگويد م. فر هم يكى ديگر از خواهرهاى خليل را گرفته بود عباس مدرسى. كاتوزيان خواهر خليل دزفولى را گرفته بود

اى هست و آن  نكته. خانه بيرون بيايد صادق كاتوزيان به خليل گفته بود او اول خودش را نجات بدهد و از آن كثافت. بدون اطالعى قبلى اينجا بياييد و مرا ببريد

گرفت در رأس قضاياى  كه در زندان كسى تحويلشان نمى) ىمانند صادق كاتوزيان، حسن فرزانه و سعيد شاهسوند(ها  دانم چه شد اين تيپ آدم كه نمى اين

   . مجاهدين قرار گرفتند

اند  هايى داشته ها و يا شنيده كه ديده باشد كه كنشگران آن مقطع و يا كسانى. انداز ايران قرار داديد سپاسگزاريم از فرصتى كه در اختيار خوانندگان نشريه چشم

  .هاى اين واقعه بپردازند ند و از منظر خود به عمق و ريشهاز هر موضعى كه در آن قرار داشت
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