
و  یو مجعوالت بهمن بازرگان هااوهیدرباره  -قرن  میمردار پس از ن کی افتیباز

 یاطالعات آخوند

 

 یچشمیابر یمهد -)قسمت اول(  یبه اهتمام عباس داور -خلق  نیصحبت مجاهد یپا

 مقدمه

اخل در د و عوامل و مزدورانش یآخوند میرژ ریناپذوقفه ییسرااوهیو مقاله و  لمیانبوه کتاب و ف دیتول

 گانهیو از  یو سرنگون امیاز ق میرژ انیپایدهنده ترس و وحشت بنشان نیمجاهد هیو خارج کشور عل

کتاب و ۵۱۹دارد شامل  اریدر اخت نیکه سازمان مجاهد یو مستقل است. فهرست کیدموکرات نیگزیجا

ت نسب ریناپذانیو پا یانویح نیو ک ظیو غ واروانهید بیاز اکاذ یلیاست، با س ۱۳۹۷ ماهیتا د لمیف۱۶۹

 .یبه برادر مجاهد مسعود رجو

ماه اول سال ۸مقاومت اعالم کرد که تنها در  یمل یشورا سمیو ضدترور تیامن ونیسیکم شیپ یچند

را در  یپراکنپروژه لجن۱۸پول کالن،  افتیآخوندها و شبکه خبرنگاران دوست نظام با در میرژ ۹۷

از بسته  سدر لندن پ میرژ ریو اظهارات سف فیجواد ظر تیاند. توئدهبه اجرا در آور یغرب یهارسانه



 یکه سع میرژ ینترنتیا یشدن حسابها

در  ژهیوبه نیمجاهد هیداشتند ورق را عل

 نگذاشت. یباق دیترد یبرگردانند، جا یآلبان

 یتالش اصل ،یسازطانیو ش سمیترور

بوده و پس  نیمجاهد هیعل یحکومت آخوند

شدت و  ،یباش سرنگونران آمادهاز اعالم دو

و  هایمیاز قد نیاست. چند دوج افتهیحدت 

 یآخوند یهادر رسانه زین دیمستخدمان جد

 ،یثمیاهلل ماند. از لطفبه کار گرفته شده

 روسی،سیعبداهلل شهباز ،یمیاحمدرضا کر

محمود  ان،ینیآخوند حس مینژاد، سردژخ یعل

 یآخوند ر میسردژخ ان،یتبرائ ،یرضو

عزت  میدژخ ،یصادق کوشک میدژخ ،یهرش

 لیاز قب یتا مزدوران یو جواد منصور یشاه

 یاریبس نیو مسعود خدابنده. همچن میابراه

 یهاو افشاء شده در خارج کشور که در رسانه اهیس یشانیو مزدوران پ رانیمزدوران خرده پا در داخل ا

 .شوندیاطالعات آخوندها مستمراً مصرف م یتهایو سا میرژ

عوامل و مزدوران  قی، وزارت اطالعات آخوندها از طر۹۷آبان ۱۳در  مهایهفته پس از سرفصل تحر کی

 یبهمن بازرگان یاسیخاطرات س «افتهیزمان باز»به نام  یخود از باز پخش کتاب ییرهیزنج یتهایو سا

ته او نوش را نیمبارزه مسلحانه مجاهد یاستراتژ ایکه گو یخبر داد. کس نیمجاهد تیعضو سابق مرکز

 است)!(

-یاسیدو ماهنامه س»از جمله در  «افتهیزمان نو»شده و با نام  هیته ۱۳۹۲کتاب که در سال  نیا

ها و اخبار دست مورد مصرف قرار گرفته بود، شامل طرفه ۹۵طلبان نظام از اسفند اصالح «یراهبرد

 است )!( شیسال پ۴۶از زندان شاه در  نیدر داخل سازمان و همچن شیسال پ۵۰اول از 

 



د و نق یموضوع معرف «افتهیزمان باز»بعد با نام  یشده پنج سال و اند هیته ۹۲که در سال  یکتاب عجبا

سازمان  مرکزی ٔ  و هسته هیاول یدغدغه اعضا: »دیآن بگو یشانیتا در پ ردیگیقرار م یو بررس

 (.بنایا-۱۳۹۷ ید۶-ی)بهمن بازرگان« ودندب فتهیخودش ارینبود و آنها بس یخلق، مسأله آزاد نیمجاهد

 نیطرفه و دست اول در ا یاز آن خبرها یکی

در همان  نیمجاهد ایاست که گو نیکتاب ا

در درون « مشکوک یقتلها» یوزارت لیر

در زندان قصر  ۱۳۵۱خودشان، در تابستان

را که در خدمت  یگرفتند ناصر سماوات میتصم

 ونیزیبه تلو یابتث زیساواک پرو میسردژخ

که بافته  یسمانیبا ر»قرار بود  یگفته بهمن بازرگانخفه کنند. به بود،سازمان مصاحبه کرده  هیرفته و عل

 زیتند و ت یلیباره خ نیدر ا یابانیخ یموس ژهیوقصر به تیمرکز یاکثر اعضا«. »اش کندبودند خفه

 «.با من چشم تو چشم نشود کردیم ین سعبا من نداشت و موقع صحبت با م یخوب انهیم یبودند. موس

و  رسدینجات وزارت اطالعات سر م یدر نقش فرشته نجات از انجمنها یکه بهمن بازرگان نجاستیا

 کند! افتیبشر درحقوق زهیتا جا شودیم تیمانع انجام جنا

تش در حرم امام رضا و آ یگذارو بمب یحیمس یهاشیفرشته نجات در زمان کشتن کش نیهم کاش

 !شدیو مانع م دیرسینسبت دادند، سر م نیبه مجاهد یاو خامنه ینیزدن کعبه هم که خم

اطالعات آخوندها را به  یازمندین زیقبل از هر چ ل،یقب نیاز ا ییو دستبردها فیو تحر ترهات

 طلبان درون نظام،نسل جوان، مانند اصالح بیترت نی. به ادهدینشان م نیمجاهد هیعل یپراکنلجن

 نیدباشد، مجاه یبد میرژ م،یرژ نیباور کنند که اگر هم ا دیبا ش،یقرن پ میاز ن یمُردار یاکنون به گواه

 بهتر است! یآخوند میرژ کهنیبدتر هستند. خالصه ا

 یستیاست، با دهیبر۱۳۵۰نبوده و قبل از سال  نیبا مجاهد شتریکه چند سال ب یمنظور مردار نیا به

سازمان، به بازار  یاسیو با ارتقاء دادن او به مسئول گروه س یزیآمو رنگ یازسازب «افتهیزمان باز»در 

ون نکرده و اکن تیکفا یانگذاریبه مقام بن یثمیاهلل منظام عرضه شود. ظاهراً ارتقاء دادن لطف یفکر

 است. یگرینوبت د



ضباط ان»مسلک با  یلیسماعو ا یباطن نژاد،فیاز همان زمان محمد حن نیمجاهد ،یگفته بهمن بازرگان به

 تریالمستبد و توت فته،یطلب، خودشو البته خشونت «یحسن صباح یقو نیپلیسیمنسجم و د یلیخ

 اند:بوده

را کاشته بود که  نیسازمان ا یرا گذاشته و در کله کادرها انیبن نیا نژادفیدر درون سازمان حن»-

 «.شان استو شرافتو وطن  نیمهمتر از د یعنیآنهااست  زیسازمان همه چ

 نیبرخورد کرد. در ا کیردموکراتیچرا غ نجایا میینداشت که بگو کیسازمان سنت روابط دموکرات»-

 .«میو تعجب کن میبدان یرعادیغ دیبرخورد کند با کیدموکرات یسازمان اگر کس

به گشت  یبرم هاشهیمرگ در ر رشیسازمان نوشته بودم...که پذ یدئولوژیدر آن جزوه نقد ا»-

بخش در تقابل کامل  نیاست. ا واناتیو مشترک با ح میوجودمان دار یکه در بعد عاطف ییاستعدادها

 «.سازمان بود یبا نظرات رسم

 یهومسازمان مف یکه بدون رهبر یکیکاتول یالگو کی یعنیاست  یکینمونه کاتول نیسازمان مجاهد»-

 یکه سازمان ستیطور ن نیا نیمجاهد ندارد. سازمان یمفهوم یدئولوژیندارد و بدون سازمان ا

از  زیل همه چاو زباشد. ا نییبه باال از باال به پا نییباشد تبادل نظر از پا کیدموکرات مهین ای کیدموکرات

 «.بود نییباال به پا

 هاییفدا ای نیاعم از مجاهد کنندیم یکه کار مخف ییهاانتخابات در سازمان ایانتخاب واژه »-

 یکراسبه دمو یکننده است و ربطانتخابات کامالً گمراه ایباشد و واژه انتخاب  کیدموکرات توانستینم

 «.ندارد

سازمان به جبهه  لیبه فکر تبد فیدر همان سلول چهار نفره در زمستان سال پنجاه... چرا محمد حن»-

با گروه  نیا دیبگو ییگراتو کثر سمیو از پلورال دیایب یکی یالهیدر واقع انگار در روابط قب افتد؟ینم

به جبهه هم  لیتبد توانستینبود نم کیسازمان چون دموکرات نی. اخواندینم یالهیخون روابط قب

 «.گردن بنهد هایمذهب کیردموکراتیغ یبه هژمون یستیبایم شدیم ستیکه مارکس یبشود و هر کس

 یکه تمام کردیم یر همان حال کارنداشت. د تیو مل یدئولوژیو ا قتیو حق تیبا واقع یکار» یرجو-

 یمیدق یکنار گذاشتن همه اعضا یعنیاو شوند کنار بزند.  نیگزیجا توانندیکه م یکه به هر نحو یافراد



مربوط است  میگویبه پس از انقالب ندارم و هر چه م یو آوردن زنان. من کار رهیو غ نیسازمان مجاهد

 «!از آن شیبه پ

زخم معده را بهانه کردم » در زندان  کندیبوده و اذعان م دهیکه بر کندینهان نمالبته پ یبازرگان بهمن

را به  یرهبر خواهدیم انیاطراف قی. وزارت البته از طر«دمیکه ممکن بود خودم را کنار کش ییو تا جا

 :گذاردی! طاقچه باال میاما او با غمزه شتر ندازدیگردن او ب

اما شما دلتان  ندازندیرا به گردن شما ب یرهبر خواستندیم نتانایمصاحبه گر: انگار اطراف سؤال

 .خواستینم

 نبودم )!( یویآدم اکت هانهیزم نی: من اصوالً در ایبهمن بازرگان جواب

 «.خودم را داشتم و جداگانه بودم یزندگ یول بودم نیظاهراً با مجاهد: »کندیم حیتصر گرید یجا در

در زندان، انگار از همه  دیکنیم فیکه توص نطوریا: »دیگویگر ماحبهقدر شور است که مصآن آش

 ....«.دیگذراندیپس وقتتان را چطور م دیکن یریگکناره دیخواستیم یزیچ

وزارت اطالعات  یاز کتاب سه جلد نیکه درباره مجاهد کندیگر پنهان نممصاحبه گرید یسو از

 گرفته است: دهیآخوندها ا

 یمردم عاد شدیم یابانیخ یریدرگ ییآمده است جاها نیسازمان مجاهد خیتار یجلدهدر کتاب س»-

. زدندیم ریبا ت ستادند،یایبلکه دزد هست و مقابل آنها م ستین کیچر کردندیرا که به اشتباه فکر م

 « )!(را برداشت یهدف هر مانع ریدر مس دیکه با کردیفکر م کیچون آن چر

گر که از ماترک و به مصاحبه دهدیرا لو م« شبکه خبرنگاران دوست نظام»هم ناخواسته  یبازرگان بهمن

با رابطه نسل ما با  کندیفرق م ی.... رابطه نسل شما با خاتمریام نیبب: »دیگویاست، م یآخوند خاتم

 «.رهبرانمان و آرمانمان

 یکایآمر یکهایو چر اهکلسی و گواراچه و کوبا انقالب ٔ  در باره یبهمن بازرگان هیاظهار لح نهمیا و

 حماسه شده بود: کیبه  لیتبد رانیچرا مبارزه مسلحانه در ا کهنیاز ا یو دلخور نیالت

کشش داشت... خود  شترینسل ما ب یبود برا یانقالب ییماجراجو یکه در واقع نوع سمیکاستر»-

 ییدر ماجراجو55تا  48خب ما از سال شروع کرد که نتوانست و...  یویمبنا در بول نیگوارا هم بر اچه



 با یشهر یکی)جنگ چرنیالت یکایآمر یهاکی( و چراهکلیگوارا)سسبک کاسترو و چه یانقالب

هنوز 55اما در سال  میراه را کنار بگذار نیکه ا میدیرس جهینت نیبه ا یعمل تهران( در تجربه تیمرکز

 «.حماسه شده بود... کیبه  لیحانه تبدمبارزه مسل یعنیبودند.  نیمخالف ا یادیز یعده

مصون  یبرا یبه کوشش برادر مجاهد عباس داور شودیحاضر که اکنون قسمت اول آن منتشر م کتاب

شده است. او  یاز دستبرد ارتجاع و عوامل آن گردآور رانیخلق ا نیسازمان مجاهد خچهیداشتن تار

ده کر تگوگف عی، مطلع است و عالوه بر آن با همه شاهدان وقاادعا کرده یآنچه بهمن بازرگان یاز تمام

زندان قصر  تیجزو مرکز ش،یبر سابقه کارگر دیبا تأک یعباس داور» دیگویم یاست. بهمن بازرگان

 «. بود

شده  لیو از گفتار به نوشتار تبد ادهیکتاب در گفتگو و مصاحبه با برادران مجاهد، ضبط و سپس پ نیا

 است.

 رانیخلق ا نیجاهدم سازمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۳۹۷آذر -یداور عباس

است که آخوندها و پاسدارانشان با به خدمت  نیمسأله از نظر من ا صورت

بته و ال سندیبنو خچهیتار نیمجاهد یبرا خواهندیم یگرفتن بهمن بازرگان

 .کندیقبول نم یآدم منصف چیمجاهد که سهل است، ه چیه

که بهمن  کنمیم یادآوری م،ینکات و موضوعات الزم را بگو کهنیاز ا قبل

 مثل میرژ یهاروزنامه یانتشار مطالبش با برخ یها قبل برااز سال یبازرگان

طلب الحق، و اصالح نالیسرکرده سابق سپاه پاسداران در گ یحضرت اسیال یریبه سردب« اعتماد»

 چاپ یآخوندها و اجازه گرفتن برا یعبا ریدر ز« و خائنانه فیخف» یزندگ یبها دیداشت و با یهمکار

 تینوشته سا. بهپرداختیم نیمجاهد هیو عل نیمجاهد بیکتابها و مقاالت و مطالبش را از ج

در روزنامه اعتماد  شیهاکتاب در یاز بهمن بازرگان ییو گوها گفت۸۰تا اواخر دهه  «بنایا»یحکومت

 .شدیمنتشر م



از نظر  ۹۲آماده شده است. سال  ۱۳۹۲اش آمده در سال چنانکه در مقدمههم «افتهیزمان نو»کتاب  اما

 یاخلقمان بود. خامنه خچهیسازمان و تار ٔ  خچهیدر تار ییژهیمقاومت، سال و هیعل میرژ یهاتوطئه

 یهایسازنهیزم دیبا تدااب ،ینابود نیا یاشرف بودند، نابود کند. برارا که در  ینیعزم کرده بود مجاهد

کرد  جیخود را بس یادیبا تمام قوا ا یوزارت اطالعات آخوند نی. بنابراشدیکشتار فراهم م نیا یاسیس

 دیو جد میاز عوامل و مأموران و مستخدمان قد نیچند دوج میمنظور رژ نیکنند. به ا یسازنهیتا زم

آمده است. بعد از ۹۲ ریمقاومت در ت یمل یوراش یلیتفص هیانیاز آن در ب یاکار کرد که شمهرا وارد 

عام به اشرف و قتل ۹۲ وریشهر۱۰قدس در  یرویمزدوران ن ینظام خونیشب ،یاسیس یهایسازنهیزم نیا

به خصوص در گزارش خود  نیدر ا یمانیپاسدار قاسم سل ۹۲ وریشهر۱۳. در وستیوقوع پدر اشرف به

بودند و  نیاز آنها از سران منافق یاریشدند که بس کشتهنفر از آنها ۵۰از  شیب» مجلس خبرگان گفت 

 «مهمتر از حمله مرصاد بود.... ه،یقض نیمفقود شدند و ا زینفر ن۱۰

ود، ب دهیآن تدارک د یخصوص رهبرمقاومت به هیعل میکه رژ ینیو خون فیکث یهاتوطئه نیبا ا خوب

 یرا در اوضاع و احوال کنون یخاطرات بهمن بازرگان یعنی ،یدستپخت آخوند نیعلت ا انتویبهتر م

اصر آوردن عن دانیقبر و به منبش سم،یو ترور یسازطانیبه ش امیق طیدر شرا میمبرم رژ ازی. نافتیدر

 است. ستیخائن و اپورتون

 د.به روشن شدن موضوع کمک کن دوارمیکه ام یبه نکات پردازمیم حاال

 انگذاریبن یریماه تا دستگ۲به سازمان ما که تا اواخر مهر به مدت ۱۳۵۰ وریضربه اول شهر کهنیا اول

 یدرصد اعضا ۹۰از  شیبود و ب یدیشد اریدر اواخر مهر ادامه داشت، ضربه بس فیسازمان محمد حن

 شده بودند. ریآن دستگ تیسازمان و مرکز

ما بود و محصول آن  یکیدئولوژیو ا یالتیتشک یشهاارز ختنیآن فرو ر یخودبخود ریتأث نیاول

که از  میدیخصوص که بعدها فهمبود به سمیاپورتون نینمونه اول ا یبود که بهمن بازرگان سمیاپورتون

و جامه  زدیم رونیب یدگیبر نیو شکنجه ا ییبازجو ریبوده و حاال در زندان و ز دهیفرد بر نیا ۴۹سال 

 .دیپوشیم سمیاپورتون

هم بوده است. در سازمان  ایو اول اءیو در زمان همه انب ستین یبیعج زیچ چیافراد در مبارزه هم ه دنیرب

رفت و حاال  یدنبال زن و زندگبه۴۷بود که از سال  نیب کیعبدالرضا ن ،یما هم قبل از بهمن بازرگان



بروم و از  خواهمیم گفتننکرد و  شهیکه چرا صداقت پ ردیگیم رادیدر کتابش به او ا یبهمن بازرگان

 لذت ببرم... یزندگ

آنچه  یاو در مورد خودش از رو یهاییگوتا تناقض خوانمیم یکتاب بهمن بازرگان یاز رو دیکن گوش

 :دیگویم نیب کیگفته روشن بشود. در مورد عبدالرضا ن نیب کیخودش در مورد ن

 یآن راه را هم نرفت. عبد ی. عبدیستیکسچپ و مار یهادر گروه رودیچپ شده باشد م یاگر کس» -

وانمود کرد و  یطور یخطر کند. منته خواستینم گریبود. د نیاش همکند. همه یزندگ خواستیم

 یهم بود که آن موقع در سطح رهبر یبودند و خوب آدم جیگ یمدت دیکه محمد و سع زدیم ییحرفها

افه اض یهابحث یباعث شد کل نیرا گمراه کند و ا مطرح کند که آنها یبود و بلد بود مسائلش را طور

. کردهیبحث م سمیو از مارکس گرفتهیم کیدئولوژیا رادی. اشودیکه باز هم حل نم دندیدیبکنند و م

 یول میمان را حل کنو مسأله مینینشب ایب یخواهیاگر تو هم م میمبارزه کن میخواهیما م گفتندیم

 ی. عبدگفتهیرا رک و پوست کنده نم نیمبارزه کند داشته اما ا خواهدیه نمک یآدمموضع  ،یعبد

 دیبا دیبگو توانستیبود م یآدم نیهمچ نژادفی. خوب اگر حندندیفهم رید یلیرا خ نیبود و ا ینطوریا

اعضا  از یلیداشت و خ یادیاطالعات ز کهنیبرود با ا گذاشتندکار را نکردند و  نیا یول میرا بکش نیا

 .«شناختیرا م

دنبال  رودی. مکندینسبت به مبارزه مسلحانه اشکال داشته باشد مبارزه را بالکل ول نم یاگر کس» -

 رودیبشود، م ستیبخواهد مارکس یکار را کردند. اگر کس نیا هایلیخ کهنیکما ا رمسلحانهیغمبارزه 

با عمل خودش  یرا کردند. عبد نکاریا هایلیز هم خبا کهنیکما ا کندیو مبارزه م شودیم ستیمارکس

 یمدت کیلذت ببرد. حقش هم بود،  یزندگ نیکند و از ا یبرگردد برود زندگ خواهدینشان داد که م

 «.من است ریتعب نیهم که بوده اشتباه رفته بوده. ا

 یکند و برود. خطر یحافظو خدا دیرا بگو نیارک و راست  کردهیصداقت اقتضا م کنمیفکر م»....  -

 .«کردینم دیهم او را تهد

و چرا خودت  بردیچرا خودت خوابت نم یبلد ییگفت اگر الال دیبا یکه به بهمن بازرگان نجاستیا

که بعداً  یالطائالت هیپس بق ؟ییگویکلمه راست نم کیو چرا در مورد خودت  یکنینم شهیصداقت پ

 شود؟یچه م یادر مورد محمدآقا و سازمان بافته



از داستان اعدام نشدن مسعود در اثر  یبرداریبا کپ گر،یآشکار د یحقه باز کیدر  یبازرگان بهمن

نحو مضحک دکتر کاظم که آخرش هم آخوندها او را ترور کردند، تالش کرده به یالمللنیب یتالشها

 نیمجاهد کهآن زمان بوده  برادرش نزد مقامات ساواک در یباز یکه علت اعدام نشدن او، پارت دیبگو

به گوش ما  یزیچ نیدهه چن4بار است که بعد از  نینبوده و اول یزیچ نیکه مطلقاً چن دانندیهمه م

خودش که از نظر ساواک هم کامالً  یدگیپوشاندن بر یبرا یاست که بهمن بازرگان نیا تی. واقعخوردیم

 ندارد. تیعر مورد او موضوزده که اصالً د یاستدالل نیبود، دست به جعل چن انیع

 یریضربه و نحوه دستگ یچگونگ «قتیحق انیب»در کتاب  زادهیکه نصراهلل اسماعل میبگو نجایهم

 از ترفندها و ییهاگوشه انگریسازمان، محمد آقا را که خودش شاهد بوده نوشته است که ب انگذاریبن

منتشر شده و در مورد  ۱۳۹۵ ریتاب در تک نیساواک در آن زمان و بعد هم وزارت اطالعات. ا یدروغها

 هم مثل یکه بهمن بازرگان ییزهایدارد. چ یو دادگاه مسعود نکات قابل توجه ییو بازجو یریدستگ

اشاره هم نکرده است تا مورد غضب آخوندها و  کیهمه ما از آن مطلع بوده، اما محض نمونه 

 .ردیپاسدارانشان قرار نگ

ه بود که نمون سمیرشد اپورتون یمناسب برا نهیزم جادیا ور،یل شهرضربه بزرگ او یخودبخود ریتأث

خوندها به آ یبه اضافه خدمتگزار سمیبه اضافه اپورتون یدگیاست. حاال بر یبهمن بازرگان نیاول آن هم

 زیسال به چه چ یندبعد از چهل و ا یکه در بهمن بازرگان دینیو بب دیهم بگذار یو پاسدارانشان را رو

 .شودیم لیتبد یمتعفن کپک زده و

نشست  تمرکزی اتاق، آن ٔ  هر روز در گوشه. ۱۳۵۰ زییدر اواخر پا نیاو یبه اتاق عموم گردمیبرم

محسن و اصغر  دیبا حضور سع نیداشت و مسعود را ناظم و اداره کننده آن انتخاب کرده بودند که ا

 دندوهم گذاشته ب ینگهبان خود ضربه بود. یبود. موضوع نشست جمعبند یباکر یزادگان و عل عیبد

یبازجوها م ایو  ندیآیبه سمت اتاق ما م نیکه نگهبانان او آمدیصدا م ای شدیکه هر گاه احساس م

 .شدندیمشغول م یگریبه کار د ای رفتندیو راه م شدندیو برادرانمان بلند م دادیعالمت م ند،یآ

ما بود. نقش مسعود هم  یو چراغ راهنما شدینتقل منشست بعداً بما م نیا یضربه و بحثها یجمعبند

و محمد  یشمچیابر ی. از برادرانمان مهدمیاست که همه شاهد بود یانشستها موضوع جداگانه نیدر ا

 انیروزیف یو مهد ی)بابا( و محمد سادات دربندیکاشان یدیمحمد س قیو خود من و مجاهد صد یاتیح

 ....هیو بق



ماده که از سلول ۱۳برنده محمد آقا در  شیو پ انهیواقعگرا لیبود که تحلاوضاع و احوال  نیهم در

 .دیرا غنا بخش یو جمعبند دیفرستاده بود، رس یبه سلول عموم یانفراد

ت و اصالً  اس نیدر کم سمینبود که اپورتون زهیفرموله و تئور مانیکه ما آنموقع اصالً برا میرا هم بگو نیا

کردند، مسعود  ینما سازمان را متالشچپ یستهایکه اپورتون۵۴در سال  کهنیتا ا مینداشت یاتجربه

آثار خودش را  ف،یضع ناصرع یرو ژهیو، به۵۰ سال ٔ  کرد. اما ضربه نیفرموله و تدو نیرا در اوآن

 .کردیم یشرویپ یاطور خزندهدر حال شکل گرفتن بود و به یستیاپورتون انیجر کیبود و  گذاشته

 یماه من و او در سلول۲که حدود  ژهیوبه دهمیم حیرا توض نیدر او یبهمن بازرگان تیوضع حاال-دوم

 دادگاه بود. کینفر در ۴هم بودند. عالوه بر آن، پرونده ما  یابانیخ یمحسن و موس دیکه سع میبود

 ی. برخشدیم رهیاتاق خ یوارهایبه د کنم،یفکر م کهنیتحت عنوان ا یاغلب بازرگان ن،یاو یعموم در

 یل( و عیمحسن، مسعود، بهروز )باکر دیسع انگذاریبن دیمانند شه ن،یاو یدر عموم تیمرکز یاز اعضا

محسن عالوه  دیسعخصوص . بهدادندیها انجام مبچه یبرا یمختلف ی( فعال بودند و بحثهاهندوستی)م

 .خواندیهمه م یبرا ییزانندهیو انگ بایز اریبر بحث، اشعار بس

ده دو بحث شناخته ش یهمه انجام بده. بازرگان یبرا ییگفتند تو هم بحثها یبه بهمن بازرگان بار چند

 گرید یبه دورانها یتا اقال سر آمدینم رونیب گهید شدیوارد آن م یکه وقت «هیکمون اول» یکیداشت. 

 گر،یت. بحث دنداش یمانسجا چیاو ه ی. حرفهادیبگو خواهدیهم بزند. واقعاً معلوم نبود چه م خیتار

که مورد بحث ماست  یکتاب نیموضوع را در هم نیجهان بود. البته ا یبال عاطف ایتحت عنوان بُعد 

در 50در سال  یندارد. بازرگان نیدر او۵۰او در سال  یبه بحثها یربط چیکه ه کندیمطرح م یصورتبه

 ...«.بال دارد و کیکه تنها  است یاشهیاند ،ینداشتن بال عاطف لیدلبه سمیمارکس»معتقد بود  نیاو

خودش را کامل  ٔ  شهیکه اند کردیفکر م یبازرگان م،ینفره منتقل شد۴دادگاه به سلول  یما برا یوقت

محسن با او وارد صحبت و  دیسع ی. وقتدادیادامه م زیرا در سلول ن «یبال عاطف»کرده و همان بحث 

بحث و نه در  کی هنه در محتوا و نه در ارائ یرگانکه باز ییاز آنجا داد،یو پاسخش را م شدیبحث م

و به  کردیو مثل بچه واقعاً قهر م خوردیم نیدر بحث زم د،یرسینم دیسع یانسجام و منطق، به گردپا

هم با استدالل جهان  یبود، موس یطرف حسابش موس ی. وقتکنمیمن با تو بحث نم گفتیم دیسع

کنار من  ی. گاهآمدیش در نمیو ساعتها صدا رفتیوا م یزرگانو با دادیپاسخش را م ،یدیتوح ینیب

 کردمیمن سؤال م ی. وقتکردیدادن م حیرا شروع به توض «یبال عاطف» یو به مدت طوالن نشستیم



بگذار من بحث را تمام کنم بعد حرفت را » گفتیو م شدیناراحت م گرفتم،یو تناقض حرف او را م

 ...؟ییگویچه م یفهمیگفتم واقعاً خودت م یشد، به وتمام  شیحرفها یوقت«. بزن

مربوط به ساواک،  ینداشت. در مورد بحثها یخارج از خودش کار یایاصالً با دن ینظر من بازرگان به

فرد اصالً  نیا یی. گوشدیموضوعات دادگاه وارد نم ایبرخورد با نگهبانان و  رون،یسازمان در ب یکارها

در کتابش در مورد  وا یاز دروغها یکی. میستیرزه نداره و ما در سلول ساواک نبا مبا یارتباط چیه

و  مینوشتیرا م اتمانیو دفاع میکردیدادگاه آماده م یخودمان را برا» دیگویدادگاه است. او م

 پخش نیو مبارز ونیما به انقالب هیما و نظرات ما و توص تیوص عنوانکه به رونیب میبده میخواستیم

 .«گاریس یدر کاغذها کردندیم ادداشتی یاو عده میکردیبشود. ما صحبت م

شده که  یاآلن مدع یول گرفتیمن شخصاً در سلول شاهد بودم که او هر روز از مبارزه فاصله م-اوالً

 نیرزمباو  ونیما به انقالب هینظرات ما و توص»تا  «رونیب میبده میخواستیو م مینوشتیرا م اتمانیدفاع»

یالبد آخوندها م رون داده؟یبه ب اینوشته  یاهیچه دفاع دیبگو تواندیم یبازرگان ای. آ«پخش بشود

 مشعشع درست کنند. مبارزاتی ٔ  هم گذشته یبازرگان یمثل خودشان برا خواهند

 یزرگان. با«گاریس یدر کاغذها کردندیم ادداشتی ییو عده میکردیما صحبت م» دیگویاو م-اًیثان

 دیمانند سع ،یقلم و خودکار نداشت. اگر برخ یکس نیکرده که در زندان و سلول او «فراموش»پاک 

 کردندیم یاسازبرداشته بودند و آنها را ج انهیبازجوها مخف زیمسعود، خودکار داشتند، از م ایمحسن 

یشده و م دهیچ شیکه برا گرانمصاحبه یزهایرا با م نیسلول او ی. بازرگاننندیتا مأموران ساواک نب

 کنند. «ادداشتی ییعده»کند و « صحبت»اشتباه گرفته که او  شود،

نوشته  گاریکاغذ س یمحسن رو دیسع ٔ  هیبود که دفاع نیا دیو سع یموس میدر سلول ما، تصم-ثالثاً

 گاریکاغذ سآورده بودند،  شانییاز بازجو یو موس دیزندان منتقل شود. خودکار را سع رونیشده و به ب

 .میجمع کرده بود گاریروزانه س رهیرا از ج

 یاول آن کاغذها یبرگها د،یباش دهید گاریس یکاغذها ٔ  شهیمحسن را همراه با کل دیسع هیدفاع اگر

با خودم به قزل قلعه  یرا در جاساز هیبه خط من است. من آن دفاع هیو بق یموس دیبه خط شه گاریس

 نیدر ا یزرگانبا یحرفها هیمنتقل و چاپ شد. بق رونیها به بخانواده قیآوردم و در قزل قلعه از طر

 مطلقاً دروغ است. نهیزم



که مشخص شد مرا از  ینفر، موقع۴دادگاه اول و دوم ما  نیبود. در ب دهیاز مبارزه بر ییاز زمان بازجو او

فرستاد که  امیو پا یمحسن حرفش را در مورد مسعود زد و برا دیآن سلول منتقل خواهند کرد، سع

طع حرفش را ق ید ولیبمن بگو یزیبرداشت چ زیدو بار خ یکی دیسع ،یام. در مورد بازرگانقبالً گفته

یم یزیکه چه چ زنمیکه نگفت و اآلن هم حدس نم دیبگو خواستیم یزیچه چ دانمیکرد و من نم

 و یدیبهمن را که خودت شن یبحثها»حد به من گفت  نی. اما در همدیبگو یدر مورد بازرگان خواست

 .«یدیمدت د نیاو را هم در ا

 :۱۳۵۱قصر در تابستان  ۳در رابطه با زندان شماره  یبهمن بازرگان یدر مورد دروغها سوم

جمع بودند  نیمجاهد نجایمن را از قزل قلعه به زندان شماره سه قصر منتقل کردند. ا51خرداد ماه  در

ه چند بود ک یستیبراللی – یستیعارضه اپورتون کی سم،یار اپورتونداشت. از آث انیداغ جر یو بحثها

در  تیمرکز گفتندیو م کیدموکرات تیمرکز ییهیاصل پا رینفر را با خودش برده بود. آنها زده بودند ز

 یبعد از ضربه، در فضا یبود ول یدارماه عوض بشود. حرف خنده کیدوّار باشد و مثالً هر  یستیزندان با

د بشوند. دو نفر متقاعد شدن فیتکلنییتا آن نفرات تع دیطول کش یدو ماه یکیرده آن زمان ضربه خو

 .انددهیو بقول امروز معلوم شد که بر دندیکش رکردند و دو نفر هم از مبارزه کنا حیتفکر را تصح نیو ا

ر در اگ کهنی ابود. مثالً انهینمادر پوشش چپ یزدگعمل ظیغل یفضا کی سم،یاپورتون یعارضه جد اما

ضربه  نیبودند، سازمان ا تیداشتند، در مرکز یکه استعداد عمل نظام یافراد۵۰قبل از سال  تیمرکز

 .خوردیرا نم

تا معلوم شود که  میبپرداز۵۰ وریسازمان قبل از ضربه شهر تیاز مرکز ماندهینفرات باق تیبه وضع حاال

 ایدر زندان چگونه از خاکستر خودش دوباره اح نیبعد( اوضاع چگونه بود و سازمان مجاهد سالکی)

 شد.

 شرح بودند: نیبه ا ماندهی، افراد باق۵۰قبل از سال  نیسازمان مجاهد تیمرکز از

 بود. رونیدر ب رانیخلق ا نیاز زندان و در رأس سازمان مجاهد رونیدر ب ییرضا رضا ریمجاهد کب-

که  یدر کتاب یاز دور مبارزه خارج کرد. بازرگان خودش را اساساً  نیکه در همان او یبهمن بازرگان-

را  نیمعده درد داشتم و هم: »دیگویگر مکتاب است، در پاسخ به سؤال مصاحبه نیصحبت ما حول هم

 «.بودم دهیبهانه کرده بودم و خودم را کنار کش



بمن گفت  یگانبازر ن،یکوچک او اطیو در ح ییدر دوره بازجو دیگویم انیروزیف یرابطه مهد نیهم در

مقاومت نکن هر چه  یخودیتو هم ب ستین یاز سازمان خبر گریکردن و د ریها را دستگهمه بچه»

 «.برو بگو یدار

. گهیبه من م خواهندیگران از من مرا که شکنجه ییداره همان حرفها نیا: »دیگویدر ادامه م انیروزیف

 دمیباهاش ادامه ندادم فهم گریکردم و من د صحبتم را قطع گهیتو برو بهشون بگو و من د گهیبمن م

 .«حهکه خورده تمام کرده والفات یتعداد شالق ای یلیدو س یکیبا همان  ه،یک نیکه ا

ا من ر یکه ک دمیآشنا پرس یهااز بچه یکیاز  یواشکیتو اتاق » که  دیگویم انیصمد ساجد نیهمچن

 «.لو داده است یهمن بازرگاناسم تو را ب نیشده داستان. گفت بب یلو داده است چ

بهمن  نی. بنابراشدیخودم در سلول شاهد بودم که او هر ساعت و هر روز، از جبهه خلق دورتر م من

 از دور خارج شده و تلف شده بود. یبازرگان

خزنده  سمیبود که البته اپورتون مانده ی، در زندان باق۵۰قبل از سال  تیتنها برادر مسعود از مرکز-

که همه  خواستیهم غافل بودند چند سال زمان م نیاو را نداشت و راستش اغلب مجاهد دنیچشم د

 خلق و جنبش یعنوان دشمن درونبه سمیو در برابر اپورتون میروشن بشود و هر کس در برابر رژ زیچ

 است.... یابحث جداگانه کیهم  نیخلق، در کجا قرار دارد که ا

خلق است  یدشمن درون سمیاپورتون مییگویم یکرد که وقت دیتأک نجایهم دیرا حتماً ًبا نیفقط هم یول

 رانیخلق ا نیکردن سازمان مجاهد یچپ نما، با متالش یستهایاپورتون نیاست که مثل هم نیخاطر ابه

 بود که در آن یردمو م یانقالب یرویسازمان تنها ن نیکردند. چون ا خیخدمت را به شاه و ش نیباالتر

شاه بود و  میکردن آن در قدم اول به سود ساواک شاه و رژ یداشت و متالش ینه اجتماعزمان پشتوا

 یسازطانیو دروغها و ش لیکه اباط دینیبیکرد. اآلن هم م بیرقیو ب تیرا تقو ینیدر قدم بعد خم

 هسیبه ک نیبا تخطئه مجاهد هاست ک نیا زیقبل از هر چ یبهمن بازرگان یعنیآدم  نیهم ٔ  النهیرذ

 و ضدبشر است. دیو در خدمت اطالعات دشمن پل زدیریخوندها مآ

محسن است که خودم از سلول  دیسع انگذاریبن دیشه امیکنم پ یادآوری خواهمینکته که م نیچهارم

یم یادآوریبابت  نیو از ا( ۱۳۵۹مجاهد هم منتشر شده )خرداد  هیآوردم و منتشر شده است. در نشر

و صدور  دومکه بعد از دادگاه  میگویرا م ی. زماندینیرا در آن روزگار بب دیسع ینیکه روشن ب کنم



در قزل  یبودند آوردند که بروم به زندان عموم یکه اعدام یو موس دیاز نزد سع نیاحکام، من را از او

 قلعه.

 انسالم مرا به مسعود برس» گفت:  دیمحسن به مسعود بودم. سع دیسع انگذاریبن دیشه امیحامل پ من

مانده یباق یمرکز یتهیکه از کم یهست یشده و تنها فرد نیسنگ یلیتو خ تیو به او بگو که مسئول

مرحله به تو  نیاست که در ا ی. بار امانتباشدیدر وجود تو متبلور م یسازمان اتیتجرب یو تمام یی

 دهایتمج یتمامافتاد.  یخواه یادیز یهاو به فتنه دید یرا خواه یادیسپرده شده، کوران حوادث ز

 یبه مبارزه دانمیو تمام تهمتها نثار تو خواهد شد، چون م میشویم دینثار ما خواهد شد. چون ما شه

 رایگرفت.ز یاز ماها قرار خواه رباالت یلیخیلیکه خ یشویم یداد و وارد مراحل یخودت ادامه خواه

 «مجسم... دیشه کی یشد. آر یخواه دیتو هر روز و هر ساعت شه

محسن هم اشاره کرده  دیچنانکه سعمسعود بود هم تیجمع کردن آثار ضربه تنها و تنها در صالح بله،

 .میدیطور کامل چهار سال بعد فهمموضوع را به نی( ایاتی)محمد ح اوشیبود. هم من و هم س

ه که در او بود نی، ا۱۳۵۱در سال  شیسال پ۴۶شده که  یمدع یابه طرز مسخره یبهمن بازرگان- پنجم

کنند! واقعاً که عالوه بر مرغ پخته،  تیرا وارد مرکز یکرده که مسعود رجو یانیزندان قصر پا در م

 !افتدیمرغ ناپخته هم به خنده متخم

 و حاضر هستند. یهنوز ح هیو بق یاتیکه شاهدان آن مثل من و محمد ح دیرا گوش کن تیواقع حاال

 میما مطلقاً غافل بود کهیدر حال انهیکامالً موذ ینحوبه ده،یبر یبهمن بازرگان نیبود که هم نیا تیواقع

تجربه زندان و چپ  ی. ما آن زمان حتکردیم یریارگی سمیاپورتون یبرا یداشت به بهانه بحث استراتژ

 یخودبخود انیجر کیدر  م،ینخور یعملیمارک ب کهنیاز ترس ا نیبنابرا میرا هم نداشتو راست آن

 انی. خواسته زندانمیشلوغ کرد میآخر و تا توانست میبه س میشروع شد، زد ستیارکسم یکه از رفقا

 دیمنجر شد به تبع نیزندان کم است که ا تیخواب و استراحت کم است، ظرف یبود که جا برا نیا

بود. در  یشروع ضربات بعد دشنقاط که خو ریو مشهد و سا رازیمانند ش گرید یخودمان به زندانها

 شد. یدستگاه خودمان در زندان دچار فروپاش یواکشها، باالکش و  نیا

مثل شناخت و تکامل مشغول  کیدئولوژیا یبحثها نیقصر( به تدو3زمان )در شماره  نیدر ا مسعود

 یابه نقطه میدی. سپس رسنوشتیاو بود و داشت م یکتاب جلو یانبوه م،یرفتیم۷بود. هر وقت به اتاق 

نبود که بهمن  یکار نیو اصالً  ا توانستیاز مسعود نم ریغ ین به امور، کسسر و سامان داد یکه برا



 شانیاست که ا یمدع یکه با چه وقاحت دینی. حاال طرف را ببندیایو من تبع. از پس آن برب یبازرگان

دوباره به  یمن مسعود رجو یگر یانجیبا م»  کندیآن! ادعا م دهیالبته از نوع بر هیفقیعنوان ولبه

 «!بازگشت یمرکز تهیمک

خائنانه  یزندگ کی یفاسد و تبهکار، آنهم برا یآخوندها یعبا ریدهه ز۴ دنیخز رسهینظر مبه خوب

یانجیم»با  ینام بهمن بازرگانمقاله به نیمصاحبه کرده و همچن یبتوانه دو سه کتاب و تعداد یکه بازرگان

که بقول  یاسیمردار س نیکرده و ا «یگریانجیم»چند آخوند منتشر کند، او را متخصص  «یگر

 است!کرده  یقاط نیبوده، خبرگان ارتجاع را با مجاهد «خدا حواس پرت ٔ  شهیهم»خودش

 نکرده و دایپ فیسخ یهاییجز خصلت گرا یاچاره سم،یدور زدن اپورتون یبرا یبهمن بازرگان-ششم

داشت:  لیکنار گذاشتن او چند دلرا کنار گذاشته بودند.  یقصر، رجو نیمجاهد تیمرکز: »دیگویم

 یریکه قبل از دستگ دیکشیم گرانیبود و مرتب خود را به رخ د ییآدم خودنما یرجو کهنیا یکی

یا مرا به رخ آنه کشیدئولوژیسواد ا گرانیبوده و در بحث با د نژادفینظر حن ریز یدئولوژیعضو گروه ا

که در مطبوعات  ییهیاطالع یط ایساواک گو کهنیدوم ا. رنجاندیو م کردیم دارحهیو آنها را جر دیکش

جهت اعدام نشده است.  نیهم بهکرده و  یآن زمان چاپ شده بود ادعا کرده بود که او با ساواک همکار

 یکند..... برا یخودکش خواستهیرا به او نشان دادند م که ساواک روزنامه یبه من گفت وقت یخود رجو

که  یهست یفیبود که تو چه آدم ضع رادیا کی نیزندان قصر بودند ا یمرکز تهیکه در کم ییتندروها

 یاز انتقادات به او بود.انتقاد بعد یکی نی؟ ایکن یخودکش یخواستیخبر دروغ ساواک م نیخاطر ابه

مثل  ییاعضا جهیضرب بود. در نت ریز یمرکز تهیبود که چون سازمان شکست خورده بود اصوالً کم نیا

 تیصالح گرانیو د یفتح اهلل خامنه، عباس داور ،یخسروشاه یمهد ،یابانیخ یموس ،یرضا باکر

 «.نداشتند قبول یمرکز تهیدر کم تیعضو یرا برا یمسعود رجو

اند، مطلقاً صحت زندان بوده تیمرکز یو رضا باکر یخسروشاه یمهد کندیادعا م یبهمن بازرگان کهنیا

 ندارد و از خودش بافته است.

را قبول نداشتند، دروغ محض  یمسعود رجو تیصالح یو عباس داور یابانیخ یموس دیگویم کهنیا

 است.

در  ییعطف به خودنما یخصلت فیسخ زیخودش و امثال خودش را با مسعود، با دستاو یدعوا کهنیا

خود اصل دعوا که آنموقع  یدور زدن اصل دعواست. راست کند،یم یدئولوژیو گروه ا یکیدئولوژیسواد ا



 و کدام یاتژو کدام استر یدئولوژیدر محتوا بر سر کدام خط و خطوط و کدام ا میدیفهمیما هم خوب نم

 بوده است؟ التیتشک

 .ستین انیاست و حاجت به ب انیع زیهمه چ گریقرن، حاال د میبه ن کیبعد از نزد خوشبختانه

طلبان سر در لجنزار آخوندها و اصالحتا فرق  یگریاست و د خیدر برابر شاه و ش یستادگیآموزگار ا یکی

 فرو رفته است. تیوال

 خیدر خدمت به شاه و ش نیبهمن با سازمان مجاهد نیهم یخزنده به سردستگ سمیکه اپورتون نهمیا

 و مثل روز روشن شده است. ستین فیشرح و توص ازمندیچه کرد ن

برادر  یعلن امیبه پ ،«یهست یفیضعتو چه آدم »فقط در رابطه با اتهام آخوند پسند به مسعود که  من

برگرداندند  نیهفته در آنجا بود و بعد او را به او کیاز زندان قزل قلعه که ۱۳۵۱ بهشتیارد3مسعود در 

جرأت انجام  چگاهیهرگز و ه وو امثال ا یکه بهمن بازرگان ی. کارخوانمیم تانیرا براو آن کنمیاکتفا م

 را در آن روزگار نداشتند.آن

 نیفرورد۳۰قزل قلعه در همانجا از اعدام برادرانمان در  برندیم نیاز او بهشتیارد3 ای2را روز  دمسعو

که  یمکتوب امیخاطر لو رفتن پهفته به کیو در کمتر از  دهدیرا م امیپ نیا محابایو ب شودیمطلع م

 .یداً سلول انفرادو مجد نیبه او گردانندیمحسن از قزل قلعه فرستاده بود او را برم دیسع یبرا

مسعود از زندان قزل قلعه خطاب به ۱۳۵۱ بهشتیارد ۳ امیپ خوانمیم تانیآنچه را اآلن من برا اما

 :خوانمیتان مو برادران مجاهد است. با اجازه یهموطنان و رزمندگان انقالب

 برادران مجاهد ،یهموطنان مبارز، رزمندگان انقالب    

تا  خود را آماده کرده بودم یالتیو انضباط تشک یانقالب فهیوظ یو باقتضا زیاچمجاهد ن کیعنوان به    

 یقیصد وریپ بیترت نیکنم تا با هیخلق بزرگ هد نیجانم را به انقالب ا یعنیخود  هیسرما نیزتریناچ

 دثابت کردن ریاخ یماهها رو نثار خون خود د یباشم که با جانباز یقهرمانان و رزمندگان بزرگوار یبرا

که بر اساس آن هر  یمیگرفته است. تصم یاز تباه شینجات زندگ یرا برا یقطع میکه خلق ما تصم

. گرددیم نیتضم شیروزیشده و پ ریشکست ناپذ داندیمرجح م میکه مرگ را بر تسل یااز لحظه یخلق

 سعادت نیاز افعالً  رانیخارج از ا درحاکم مخصوصاً  یکتاتورید یغاتیو تبل یمنافع ماد لیدلاما به

 نیچه در اقرار داده است اگر  ینیام، در مقابل دشمن مرا در مظان اتهام سنگمحروم شده دانیجاو



ستان از بت پر یعنی...“ راًیکَثِ  یأَشْرَکُواْ أَذً نَیلَتَسْمَعُنَّ َمِنَ الَّذِ ” که  اورمیم ادیرا ب یآسمان امیپ نیمورد ا

 .دید دیت فراوان خواهیآزار و اذ

فرد هر چه  ایحزب، ارتش و  کیما چه  یبزرگ را که برا ونیاز انقالب یکیمضمون سخن  نیو همچن    

 نیمگخش شتریاست که او را ب نیمسأله ا میدشمن واقع شو یناروا یمورد طعن و لعن و نسبتها شتریب

دم  نیخربخون خفته که در آ یعهد با شهدا دیلحظات مهم است تجد نیآنچه در ا کنیل م،یاکرده

 :میاو متفقاً سوگند خورده امدهیقلبشان را شن نیپرطن یو صدا دهیتبدارشان را بوس یلبها

 “یروزیتا پ”    

 نقلبونیمنقلب  یظلموا ا نیالذ علمیوس    

 .میشکنیستمکاران خواهند دانست که چگونه آنها را در هم م یزودو به    

 زندان قزل قلعه۱۳۵۱ بهشتیارد۳    

 یعود رجومس    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۳۹۷ ماهدی– یشمچیابر یصحبت مهد یپا

چنانکه در ( همیشمچی)ابر یبرادر مهد ای ز،یعز فی: شریداور عباس

 چهخیتار فیدست به جعل و تحر میقبل رژ یهااز دهه یهست انیجر

خود را به چشم  یسرنگون میرژ کهنیا لیدلبه راًیاست. اما اخ سازمان زده

 قرن میرا هم بعد از ن یمانند بهمن بازرگان۵۰ ٔ  دهه یمردارها یحت ند،یبیم

 است... سازمان به خدمت گرفته تیتحت عنوان عضو سابق مرکز

 نایسازمان را ب یواقع خچهیتا تارکه همت کردند  یمیبرادران مجاهد قد یشما هم در گفتگو خواستم

ز را ا یو قصر و بعد هم در مشهد، بهمن بازرگان نیشما در او کهنیو با توجه به ا دیکنند، شرکت کن

 هنیداخل م رد یشورش یاطالع نسل جوان و کانونها ینظر و مشاهدات خودت را برا ،یادهید کینزد

 ...ییاشغال شده بما بگو



گرفته تا  فیحن« محمد آقا»از  نیسازمان و مجاهد هیعل یکتاب بهمن بازرگان نی: ایشمچیابر یمهد

جهات کمر  عیاز جم میکه رژ یسال یطور که خودت گفتهمان یعنیشده،  هیته۹۲مسعود، در اصل سال 

 راتییبا تغ راکتاب  نیما و مشخصاً مسعود. حاال هم یبردن رهبر نیو از ب نیمجاهد یبسته بود به نابود

 .کنندیعلم م نیمجاهد هیعل۹۷که کردند، دوباره در سال  ییهایتکارو دس

 یاز هر لوش و لجن لهیو س نی. دشمن به ادید توانیم یروشنرا به یسپاه و اطالعات آخوند یپا رد

ندارد.  یما تازگ یکه البته برا کندیاستفاده م ،ییسرا اوهیدروغ و دغل و  یبا انبوه نیمجاهد هیعل

یواگذار م هدانکه به شا میانداختیشماره م کیبه  کیرا  فاتیکه دروغها و تحر بودیکاش وقت م

 شیپ یباشد در خدمت هستم و اگر باز هم فرصت ی. البته هر سؤالکنمیاکتفا م یو فعالً به مرور کل کنم

 آن روزگار را خواهم گفت. عیوقا دیایب

قبل از  نیکه مجاهد دمید نیاو یبار در اتاق عموم نیاول یابر۱۳۵۰سال  زییرا در پا یبهمن بازرگان من

 آنجا سرجمع شده بودند. شانیشروع دادگاهها

قهرمان پاکباز مجاهد شرکت  کی عییدر مراسم تش( ۹۷روزها )در آخر آذر نیاست که من در هم جالب

ه ک یکاشان یدیمد س. منظورم باباست. محدمیبار د نیاول نیاو یکردم که او را هم در همان اتاق عموم

ون چ یکیکه  نللعجب از داستان انسا ایپربارش در کنارش بودم. با خودم گفتم  اتیآخر ح یدر روزها

 یچون بهمن بازرگان یگرید ست،ین یکره خاک یرو گریهر چند جسمش د کندیپرواز م نیبابا به اعالعل

 هنیم یآزاد یبرا اتیشرکت در عمل من افتخار زیعز یچون بابا یکی. کندیسقوط م نیبه اسفل السافل

 دیبار اشهیآخوندها براو و ر انکه توسط ساواک و پاسدار ییهاگلوله یعنیو خلقش با دو مدال افتخار 

 انتیدر نظام شاه، کثافت و خ دنیننگ بر یچون بهمن بازرگان یگریو د کندیرا با خودش حمل م

 دهیشدن به بوق نخراش لیشدن به آخوندها و تبد مینما و بدتر از آن نجاست تسلچپ یستهایاپورتون

و حاال بعد از  «افتهیزمان نو». اول با اسم نتحت عنوان خاطرات زندا نیمجاهد هیوزارت اطالعات بر عل

 .«افتهیزمان باز»سال با اسم ۵

نسل ما و  یگرفته و واقعاً از عبرتها خیسرش را لجن شاه و ش یاست که تا چند متر باال یموجود

 است. ندگانیو آ ندهیآ یزمان ما براسا

 توسط وزارت اطالعات یفعل یالمللنیو ب یداخل یاسیمشخص س طینوع نبش قبرها در شرا نیا علت

 یبرا یکه به هر خس و خاشاک میرژ یو پابگور یجز افالس و ورشکستگ ستین یزیآخوندها، چ



 امیدنبال قکه نسل جوان به یطی. مخصوصاً در شراشودیاز غرق شدن متوسل و متشبث م یریجلوگ

ر مقاومت د یشرفتهایدنبال پو به یشورش یدنبال درخشش قهرمانانه کانونهامردممان، به نظفرنمو

 نیمورد توجه قرار گرفته و ا شیپاز شیب هاشییو ارزشها و توانا نیسازمان مجاهد یالمللنبی ٔ  عرصه

 .اندازدیم میلرزه بر اندام رژ دهیپد

مردگان مانع از  نیاز زبان ا یسازطانیو ش فیبا دروغ و تحر خواهدیزعم خودش مبه میژر جهینت در

ش که بود یسازمان هینوع تالشها عل نیخصوص به اذهان جوانها بشود. در واقع ابه قتینور حق دنیرس

یول تمرمس یهاسکه، ضجه گرید یاست، رو یآخوند دهیپوس میرژ یو سرنگون امیتداوم ق نیتضم

که  دهندیاست که ترسان و لرزان هشدارم میرژ یجمعه بازارها یمنفور نظام و معرکه گردانها هیفق

و دست از سر نظام بر  اندنیدر کم یشورش یو پشت هر تظاهرات و کانونها ندیآیدارند م نیمجاهد

 نخواهند داشت.

 نیکتاب برتر میخواندیمکتابها که  نیاز اول یکیکه من وارد سازمان شدم،  شیسال پ۵۰به  کینزد

پدر » گفتیاش پسر معلوم الحال، به پدرش م. در مقدمهریجهاد از عمار اوزگان بود درباره انقالب الجزا

 فیعنوان شر تنپسرم، به خود بس» دادیپدر جواب م یول «میرا به تن کن فانیو خلعت شر مییایب

صبر کرد تا آنها که ما  یمدت دیبا نکاریا یما براو فر داد...ا بیشجره نامه خود را ز توانیآسان است، م

 «.بگذارند نیسر بر زم شناسندیرا م

سال در ۵آدم حدود  نی. اکندیاست و در مورد او هم صدق م یهمان داستان بهمن بازرگان نیا حاال

او که به  ینحوبوده به« محترم دهیبر»تمام کرده و ۴۹طور قطع در سال بوده و به نیسازمان مجاهد

 ....سیرا بنو تیرا بکن و حرفها تیفکرها نیو بنش ریبگ یاند برو خانه تکگفته

شاهد هستند که از همان ابتدا  انیروزیف یو مهد انیهم برادرانمان، مثل صمد ساجد نیزندان او در

 سازمان هم تمام شده... گفتیتمام کرده بود و م

 .استیگو یلیکه خ دیگویرا م یاونهخاطراتش خودش از دستش در رفته و نم در

 میکرد: از فرصت مناسب استفاده کن شنهادیدر سلول به او پ فامنیرسول مشک دیمجاهد شه دیگویم

 کیپس بگذار الاقل  کشندیچون در هر حال که ما را که م رونیب میو بزن میسالح کنو نگهبانها را خلع

 ...میکرده باش یکار



 ول بوده...رس کردیو رو هیروح نیا

( بمن نگاه کرد و منتظر هی)فقط چند ثان هیرسول چند ثان د،یگوی: خودش مدینیرا بب یبهمن بازرگان اما

همان بهمن  نیا ایکه  افتیدر» هیدر همان چند ثان یول ،یکنم...ول تیحما شنهادشیبود که من از پ

ینظر مبه کهچنان  چوقتیخودش ساخته و پرداخته بود، ه یکه او برا یآن بهمن ای ستین نیشیپ

 «.نبوده است تزلزلیمحکم و ب د،یرس

گفته به هیو رسول ضمن چند ثان رودیپرده کنار م ن،یاول در سلول او یدر همان ماهها گریعبارت د به

از اول هم برخالف آنچه تظاهر  ایو  ستین یو بهمن قبل دهیبر ایکه طرف  ابدییدر م یخود بهمن بازرگان

 نداشته است! ییهیام کرده،یم

 دیگویو م زندیهم جا م یاسیخاطرات، خودش را به دروغ مسئول گروه س نیکه در هم دینگاه کن حاال

و در  رفتیم رازیمحسن به ش دیچون سع یگروه بود ول نیمحسن مسئول ا دیدرست است که سع

 بودم و من بودم!: من جهیها را نظافت کند...در نتتهران هم که بود عالقه داشت خانه بچه

! و دیسازمان را نوشت یشما استراتژ ایکه گو گذاردیطرف )مصاحبه کننده( در دهانش م کهنیا کما

یو به دروغ ادعا م زدیریو به حساب خودش م داردیتمام! حرف را برم یهم با فروتن یبهمن بازرگان

 مبارزه مسلحانه را او نوشته است! یاستراتژ کند

 نیشده، حال آن که سازمان مجاهد تیوارد مرکز48سال  یابتدا دیگویکه خودش ماست  یدر حال نیا

 گذاشته شده بود. ادیبر اساس مبارزه مسلحانه بن44از روز اول در سال 

 یاسیمسئول گروه س دیگویدروغ م دهدیهم که به خودش نسبت م یاسیگروه س تیمورد مسئول در

 جعل کند! یخودش کرس یبرا خواهدیم نیمحسن بود و ا دیسع انگذاریبن دیشه

هم بعد  شیسال پ۵۰ دهیبر کیاست که  یذیو طعمه لذ عیرف گاهیچه جا نیسازمان مجاهد نیا واقعاً

یبدوزد! آنهم در حال سهیآن بوده ک یاسیدر گروه س یروز کهنیخودش از ا یبرا خواهدیقرن م میاز ن

 کذا و یستیگروهک ترور نیا لیصدر تا ذ ،یوزارت یهایاو تودهبه موازات سپاه و اطالعات آخوندها  که

خوشآمد  یو زندگانش را برا دانیشه عیتا جم فیمحمد حن انگذارشیها را از بنها و چهکذا و چه

 .دهدیآخوندها مورد تاخت و تاز قرار م



سأله روز است م میرژ یاست، سرنگون انیدر جر رانیدر ا یامیق کیکه  شودیمثل روز روشن م نجایا

یر حالبخواند د یلغز و لن تران نیمجاهد یبرا اورندیرا ب شیقرن پ مین دهیبر کیکه  دیحاال قضاوت کن

و  کندیم اذعانخودش هم بارها  انیرا به ببود و آن دهیکه از چه زمان بر داندیخودش خوب م که

 فام.... نیرسول مشک دیاز نگاه شه نیهمچن

 یدگیبر کیتئور هیتوج متشیفرد هم نقطه عز نیا یدئولوژیا رییکه تغ میدانیمخوب  نیما مجاهد اما

هستند!  هیلاسماعی ٔ  و مانند فرقه یباطن نیسال کشف کرده که مجاهد۵۰امروز بعد از  کهنیبود. و ا

الموت و  قلعهو  نیدرباره اردوگاه منافق شیسال پ۲۳در  یآخوند هانیدر ک یتکرار یهمان داستانها

و  نوشتیمقاومت م یمل یاز شورا یمزدور مستعف کیکه  هیلیعنوان رهبر فرقه اسماعهب یرجو

 یهزار قربان۱۷ یرساناطالع گاهیپا» انیلیهاب ادیتحت عنوان بن کردیمنتشر م یاطالعات آخوند

جدا  »اطالعات  زارتبقول و ،یالنیگ دونی)فر« قلعه الموت یکالبد شکاف» تریبا ت «رانیدر ا سمیترور

 «(.۱۳۷۴ وریشهر۱۹مقاومت در  یمل یدر شورا تیشده از عضو

تفا اک یرا بزند به مسعود رجو نیمجاهد رآبیز ادیاز بن کهنیا یبرا یتفاوت که بهمن بازرگان نیا با

 سیسال خ۵۰تواب  کیعنوان به یدگیرفته و در منطق بر نژادفیسراغ محمد حن ماًینکرده و مستق

 یمعرف یالتیو تشک هیلاسماعی ٔ  و فرقه یگریباطن نای ٔ  را سرچشمه نژادفیحن ،دهیخورده و پوس

 .شودیمحسوب م« قلعه الموت»ارتجاع و استعمار  دیکرده است که از د

بود که از همان  یکه در سازمان داندیگرا در آخر دهه چهل، خودش خوب منادم پوچ نینظر من ا از

درب ورودش بسته و درب خروج از آن چارطاق باز است و خودش هم  دگفتنیزمان بارها و بارها بما م

د بود دنبال یبا محمد آقا و سع یکه مدت نیب کیعبدالرضا ن ی، وقت۴۷سال  لینوشته که در همان اوا

 کردند و تمام. یرفت، فقط با او خدا حافظ اشیزندگ

 دیگویخاطراتش م نیخودش در هم ی. بهمن بازرگانمیگویکلمه پوچ و پوچ گرا را من از خودم نم نیا

یم شیپ شیسؤال برا نیا شهی( داشته همی)ازغد یکه با سربازجو منوچهر یخصوص یکه در صحبتها

هم مثل  وا دیشا» بوده که:  نیسربازجو وجود دارد و جوابش ا نیاو و ا نیب یمشترک زیکه چه چ آمده

 .«کردیم یاحساس پوچ شهیمن هم

-۳فقط ۴۸سال  کنمی. فراموش نمگفتمیم دگانیبزرگ در مورد بر فیخورد سازمان و حناز بر داشتم

بازار،افتخار آشنا شدن با  یزانهایکار با سمپات لیدلدر سازمان، به تیماه بعد ازکسب افتخار عضو ۴



 یگاه گدار ،یقیاصغر منتظر حق یعل دیمن و تن واحدم، مجاهد شه جهیشد. در نت بمینص فیمحمد حن

روز نظر مرا در مورد مسئولم )ک.ت(  کی.میداشت داریالزم با محمد آقا د یکسب رهنمودها یبرا

ساده به من  یلیخ د،یاما دو هفته بعد که دوباره مرا د ست؟یمنظورش چ دمی. من آن روز نفهمدیپرس

ه . بمیفرستاد شیو ما هم او را دنبال زندگ دیمسئولت بر یبودم گفت مهد دالورودیعضو جد کیکه 

 !یسادگ نیهم

 نهیسال آئ۵۰ نیاو در ا یکارش رفته و زندگ یو پ دهیسال است بر۵۰به  کینزد یبهمن بازرگان حاال

 یایغرقه در دن یو شاه نبوده ول خیهم در برابر ش یمبارزه و برانداز چیدنبال هاست که به ییتمام نما

 در آمده است. میبه خدمت رژ نیمجاهد هیعل ،یینما لسوفیو ف یروشنفکر مآب

ات را و خائنانه فیخف اتیبقول مهندس بازرگان، ح یاگوشه کی یزمان مالها برو یخواستی! مخوب

 یاریآخر هنوز بس ،یآخوندها را نپرداز یقبا ریدر ز دنینفس کش متیننگ و نکبت ق نیتا با ا یبگذران

 حالنیتو بودند، زنده هستند. با ا یو در آن روزگار، روزانه شاهد کارها شناختندیم کیکه ترا از نزد

محمد  یعنی ران،یمعاصر ا خیو تار رانیمردم ا یشرف و آزادگ یهااسطوره هیقرن، عل میبعد از ن

آورده  یرو ییگواوهیدر آمده و به انواع دروغ و  ینید سمیبه خدمت فاش یو مسعود رجو نژادفیحن

خصوص بعد از انقالب و به ،نما به سازمانپچ یستهایبار اپورتون انتیاست. کاش بعد از ضربه خ

یرا افشا م یبهمن بازرگان نیهم لیاز قب یکه ما با اسم و رسم کسان گذاشتیمسعود م ،یضدسلطنت

 لغز خواندن نبود. یجا گریسال د یبعد از چهل و اند نصورتی. در امیکرد

 نیاست که در زندان مشهد با ا یمثل من و محمود احمد یخودمان و افراد یهااز نکرده نیهم ا دیشا

 .میکردیم یآبرو دار ایو  میخوردیفرو م ایو  میفرد بود

 صد نوبتش سنگ یهرگز فراموش، نگردد ور زن یارا لقمه یسگ

 با تو در جنگ دیآ یرا به کمتر تند یاسفله ینواز یعمر واگر

تا به کجا؟  یو سفلگ سمینچرا؟ اپورتو خیبتار انتیبدرگاه آخوندها و خ یوزگیدر  قدرنیا آخر

 تا به کجا؟ ییدروغگو

خاطرات و  نیها را با استناد به همنمونه نیا کند،یمطلب را روشن م یلیکه خ میگوینمونه را م چند

 :میگویکتاب خودش م



 از ییآخوندها لوس کرده تا نمونه و سابقه فیاطالعات کث یخودش را برا یاول: بهمن بازرگان نمونه

که  ۹۰سال  نیفرورد۱۹هست که در  ادتانیما بتراشد.  یبرا نیدر سازمان مجاهد« مشکوک یقتلها»

 کیکه  یمالک ینیزم یرویزدند، فرمانده ن نیدر اشرف دست به کشتار مجاهد یو مالک یوحوش عراق

 یفرن۳۶داد و گفت  بیترت یمصاحبه مطبوعات کیهمانجا در اشرف  دانینام سپهبد غبود به یمیدژخ

نفر هم در ۳زدند و کشتند و  رینفر را خودشان از پشت ت۳۳ م،یما کشت ندیگویم نیرا که مجاهد

کار آمدن  یرو لکه سا ۹۲اطالعات در سال  یهادنبالچه ،یعراق میدژخ نیتصادف کشته شدند! بعد از ا

شدند.  نیمشکوک در درون مجاهد یقتلها یمدع نیانهدام کامل مجاهد یبود برا یآخوند روحان

برخالف گزارش  یکه حت یمصداق رجینام ابود و آن تواب تشنه بخون به ییغمای لیاش اسماعنمونه

آنهم بعد از حمله  ود،گروه حمله به اشرف ب یرا که راهنما یلینام دلبه یشد مزدور یسازمان ملل مدع

و  یو سپاه آخوند اطالعات یمزدوران از لوس کردن خودشان برا نیاند. هدف همه اکشته نیمجاهد

 بوده. نیمجاهد هیآخوندها عل سمیکشتار و ترور هیقدس توج یستیترور یروین

کرده،  هیکتاب را با وزارت اطالعات و سپاه دشمن ته نیا یکه بهمن بازرگان ۹۲در همان سال  حاال

ا هستند که همانه نیمجاهد نیکرده که ا یمزدوران ارتجاع، ادعا کرده و سابقه تراش هیهمزمان با بق

 جهیخواهد نتیرا در داخل زندان قصر خفه کنند. م یناصر سماوات خواستندیم۱۳۵۱در تابستان سال 

 در داخل زندان! یدارد. حت یسابقه طوالن نیدر داخل مجاهد« مشکوک یقتلها»که  ردیبگ

 :ندکیلوس م نیمجاهد مانیاطالعات آخوندها و دژخ یخودش را برا یکه چطور دیگوش کن حاال

 یتنها کس ی. ناصر سماواتکندیباشد انتخاب م یخودش را که ناصر سماوات ییسوژه داستانسرا اول

ه ب یثابت زیپرو میسردژخ یعنیآن زمان در ساواک  یتیبا مقام امن ۵۰زمستان سال  ای زییاست که در پا

است  مادی نکه مسه سال حکم گرفت و تا آنجا  نیحبس سنگ یجارفت. بعد هم به یونیزیمصاحبه تلو

 نیخائنانه بود چون ساواک به ا نیهمه مجاهد دیکار از د نیبود که ا یعیزودتر هم آزاد شد. طب یحت

 یکه ناصر سماوات یوقت نیسرپوش بگذارد. بنابرا دانیشه هیو بق فیخون حن یرو خواستیم لهیوس

 بود که همه منزجر بودند. یعیزندان قصر، طب یرا آوردند تو

و کوروش  کخواهین زیپرو یونیزیتلو یهادارند و مصاحبه ادیکه آن روزگار را ب ینیو مجاهد نیمبارز

جان  یبرا انتهایخ نیها تا کجا در برابر اکه بچه دانندیهست، خوب م ادشانیرا  نهایو امثال ا ییالشا

 بودند. ختهیبدر بردن برانگ



 کندیموضوع سوار شده و در خاطراتش ادعا م نیهم یسال رو یبعد از چهل و اند ،یبهمن بازرگان حاال

محکوم به اعدام کرده بودند و  انتیرا به اتهام خ یدر زندان قصر، ناصر سماوات دیجد یمرکز  تهیکه کم

ورود به قصر  محضمن به یول«! من بیمانده بود به تصو شیاجرا» کنیاو را بکشند. ل خواستندیم

( یبهمن بازرگان یعنیه فقط ضعف نشان داده و خالصه من )نکرد انتیسخت مخالفت کردم گفتم او خ

 و مخالفت کردم. ستادمیا

 کند! افتیبشردوستانه در زهیجا کی دیآقا با نیکار ا ینجایپس تا ا-

 یعنیهم اول موافقت کرده بود ) یمسعود رجو دیگوی: مدیکه نوشته گوش کن ییویسنار هیبه بق حاال

 نهایا اچرا ب گریبه مسعود گفتم شما د(» یبهمن بازرگان یعنیان( من )در زند یبا کشتن ناصر سماوات

ت من گف ؟یمد. گفتم پس چرا کوتاه آستین یکار درست نیگفت من هم با تو موافقم ا ؟یموافقت کرد

کوتاه  دانست،یغلط م یاسیکار را از نظر س نیا کهنیرغم ابه یرجو یعنیبکنم؟...  توانستمیچه کار م

 یموس هژیوقصر به تیمرکز یقصر را با خودش بد نکند. اکثر اعضا تیمرکز یاعضا کهنیا یبراآمده بود 

 «.بودند.. زیتند و ت یلیباره خ نیدر ا یابانیخ

 ونیزیساواک به تلو میرا که با سردژخ یفرد خواستندیم نیکه مجاهد دهدیبه ثبت م نجایتا ا پس

 نیهم در ا یلیدر زندان که خ دیجد تیبوده در مرکز یانابیخ یموس کیرفته بود در زندان بکشند. 

غلط است اما  یاسیکار از نظر س نیا دانستهیهم بوده که م یمسعود رجو کیبوده،  زیباره تند و ت

 را با خودش بد نکند! نیمجاهد هیکوتاه آمده تا بق

 اند! درستبوده شانیا بیمنتظر تصو نکاریا یاجرا یبرا نمجاهدی ٔ  ! همهشانیبه فرموده ا حالنیع در

ه گفته خودش از کارها عامدانبودند که به یادهیبر بیاند اما منتظر تصوبوده زیتند و ت یلیاست که خ

 !دهیکشیکنار م

 !ردیگیاش مقورباغه هم خنده واقعاً

د. قصر مخالفت مرا رد کر نیمجاهد تیبه هرحال مرکز: »دیگویاش مکتاب خاطرات در ادامه نیهم در

کرده بودند قرار بود چند نفر آماده  زیبکنند و همه مقدمات کار را ن یکار خواهندیم هانیا دمیمن د

که  یانسمینبرم با ر نامبود و بهتر است  کلیه یو نسبتاً قو دهینفر که ورز کیدور و بر او بخوابند و 

 بیو صدا نشود. جو زندان و ترکتا سر  رندیرا بگ شیاش کند و آن چند نفر دست و پابافته بودند خفه

مطمئن بودم که  ی. تا حدودکردیدرز نم ییچه کار کرده جا یک دانستندیبود که اگر م یطور هایزندان



 جرأت اقدام هایزود نیاحتماالً آنها الاقل به ا مو شل نشو ستمیاگر در مخالفتم با اقدام آنها محکم با

 یاتیو ح یابانیخ یرو یکه رجو دانستمیکنار من بود و م هم در یکه حاال رجو ژهیونخواهند داشت به

 فعال و مؤثر بود...چاره کار ارینبود اما بس تیهر چند که جزو مرکز یاتینفوذ کالم دارد، ح یشمچیو ابر

طاهر احمدزاده، پدر دو کشته  یعنیمورد احترام همه بود  اریکه بس یفردکه از  دمید نیرا در ا

که در فالن ساعت در فالن  دهدیم حی. بعد توض«رمیکمک بگ د،یسعود و مجخلق، م ییفدا یکهایچر

نه  یکار نیمن صددرصد با شما موافقم چن»روز رفتم موضوع را به طاهر احمدازاده گفتم او هم گفت: 

 «.خواهد بود یدر جامعه نخواهد گذاشت بلکه اثرش حتماً منف یتنها اثر مثبت

 !نیدر داخل مجاهد یموضوع سوپر سر کیدزاده به از وارد کردن طاهر احم نهمیا پس

حاال آخرش را گوش  د،یکش انیطاهر احمدزاده را به م یمن بودند! بعد پا بیاول گفت منتظر تصو-

طبق  تیافراد مرکز رای. زدانمیم دینه؟ بع اینشست  تیاحمدزاده با مرکز یبعداً آقا ایآ»  دیگوی: مدیکن

 ریو به خ افتی تمهغائله خا شانیهر حال با کمک انباشند. به  یعلن یستیبایم نیقاعده مجاهد

 گفت؟ توانیاطالعات م مانیخوشآمد دژخ یبرا نیتر از ادروغ واضح ایآ«. گذشت

واقعاً نقشه قتل و خفه کردن در کار بود؟ مطلقاً دروغ  ایبود؟ اصل موضوع چه بود؟ آ یداستان چ حاال

 است.

 بوده؟ مطلقاً دروغ است و صحت ندارد. یجناب بهمن بازرگان بیو تصو ییمافر فیمنتظر تشر یکس ایآ

 چه بود؟ تیپس واقع-

طرز برخورد و  اتیدر زندان قصر مطلع بودم، با جزئ زیاز همه چ یبهمن بازرگان نیگفته همکه به من

از  یکیکه در  ستیمارکس کنفری ی. حتدانمیباره را م نیمسعود در ا یریگمیطرز رفتار و تصم

ا کار ما را ب نشده بود، چو ریقسمت بود و دستگ کی ریسردب ای ریو دب کردیآن زمان کار م یهاروزنامه

 نیخاضعانه از رفتار مجاهد یلینظر داشت و توجه او را جلب کرده بود، بعدش آمد و خ ریز یناصر سماوات

 کرد. یکرده بود قدردان انتیکه به آنها خ یبا کس

در  هاییو فدا نیمجاهد یعنیو جمع کمون بزرگ  نیجمع مجاهد کطرفیبود که از  نیمسأله ا صورت

و  یرفته بود زندگ ونیزیکه به تلو یکه با فرد رفتندیپذیهم م دیو نبا رفتندیپذیآن زمان مطلقاً نم



 ییااعتنیب میرفتیپذیو مرز سرخ بود. و اگر او را م یمرزبند نیخورد و خوراک مشترک داشته باشند. ا

 بود. دانیبه خون شه

طبق  ایبشود  یریخودمان تا دعوا و درگ شیفرد را آورده پ نیروشن بود که ساواک ا گریطرف د از

ساواک  و فتدیب نیبرود و به گردن مجاهد نیاز آن خبر داشته)!( از ب یکه البد بهمن بازرگان ییویسنار

خفه کردن  یوینارکه در آن زمان ساواک س مکنیآنها بردارد. البته من فکر نم هیرا عل یبعد یقدمها

 داشته باشد.

ساواک، و بعد  گریآن زمان، طرف د یهاییو فدا نیطرف مجاهد کیکرد؟  دیچه با طیشرا نیدر ا حاال

 هم خود آن فرد.

ان بود که برادرانم نیبه اجرا گذاشت ا دیایبه قصر ب یبهمن بازرگان کهنیکه مسعود قبل از ا یحلراه

 ند،یایسر سفره خودمان ب کهنیا یجارا متقاعد کرد که به انیروزی( و فیکاشان یدیبا )محمد سمثل با

و خودش  دیاین شیپ یریاو را هم داشته باشند که برخورد و درگ یغذا بخورند. هوا یبا ناصر سماوات

 نیکند. چون ااجرا  یاساواک هم نتواند برنامه گریاز آن به دامن دشمن نرود. و از طرف د شتریهم ب

گذاشتند  هیما شیاما برا رفتندیاو را داخل جمع خودشان نپذ نیکه هر چند مجاهد دیدیفرد به چشم م

 دادند. لیاو تشک یبرا یکمون کوچک سه چهار نفر کیو 

 .انددهیدر آن زمان به چشم د انیرا همه زندان نیا

 بوده یدر فکر کشتن و خفه کردن ناصر سماوات یکس نه

 بوده یمانند بهمن بازرگان یادهیفرد کنار کش بیمنتظر تصو یکس نه

 از جانب او بوده یو صحبت یدخالت چگونهیبه طاهر احمدزاده داشته و نه ه یموضوع ربط نه

 آن کار را نگرفته! یداشته که چرا جلو یابا مسعود مکالمه یبهمن بازرگان نه

 بوده زیکه از اساس کذب است تند و ت هیقض نیدر ا یموس نه

اطالعات آخوندها لوس  یخودش را برا لهیو س نیبه ا یدروغ است که بهمن بازرگان یبه کل نهایا تمام

 کند!



حل و راه ونیمد یناصر سماوات یعنیو هم خود آن فرد  نیدر آن زمان همه مجاهد کهنیا ضمن

با  در حق مسعود یاناست که بهمن بازرگ ینامرد یلیخ نیبودند و ا نهیزم نیمسعود در ا یریگمیتصم

 دروغ بزرگ به خرج داده است. نیا

 هم با قیجاودانه و صد یو بابا انیروزیف ،یاتیبرادرانمان از جمله محمد ح ،یبر من و عباس داور عالوه

 بودند و شاهد بودند... انیدر جر اتیبا جزئ نیاز مجاهد یگریشمار د

 بود.51ا زندان قصر در سال در رابطه ب یبهمن بازرگان ینمونه از دروغها کی نیا

قبل از  دیگویاست. م نیسازمان مجاهد خچهیدر تار فیو جعل و تحر حانهیدروغ وق کی گر،ید نمونه

)برادر  یو محمد بازرگان دوستهنیعده منتقدان بودند مانند م کیسازمان  تیدر مرکز۱۳۵۰ وریشهر

 وشداشتند تا ر رادیا میقد تیمرکز کیکراتردمویبه روش غ»  نهایکه ا یکوچکتر خودش( و رجو

 و زادگانعیمثل بد یبود که افراد نیاما منظورشان ا«! آن کنند نیگزیرا جا یدیجد کیردموکراتیغ

داشته باشند...و  دیکه دارند را نبا یگاهیجا هانیدارند، ا یادیوزن و اعتبار ز قدرنیمحسن که ا دیسع

ا انضباط هم ب نژادفیحن ،یزرگانبهمن با النهیگفته رذبه گریاز طرف د در رأس باشند. دینبا نهایخالصه ا

 نیمشابه هم یرا با افراد تیباز هم مرکز خواستیم یحسن صباح یقو نیپلیسیمنسجم و د یلیخ

 گسترش بدهد... یدوست و محمد بازرگان هنیم یمشابه مسعود و عل ن،یمنتقد

که اسم  یاست،چون از سه نفر منتقد فیعل و دروغ و تحراز اساس ج یبهمن بازرگان یادعا نیا اما

مسعود و زدن به مسعود  یاند، واضح است که هدفش درست کردن سوءسابقه براشده دیبرده دو نفر شه

 !دیایتا آخوندها و پاسدارانشان را خوش ب ریاست والغ

ر سازمان وجود داشته د۴۹آنهم در اواخر سال  یجناح منتقد کی کهنیا یاست که ادعا نیا تیواقع-

 اند، مطلقاً دروغ است.از آن بوده یسه نفر بخش نیکه ا

یم آن است که ندهیگو یهم فقط پست فطرت نژادفیحن یحسن صباح نیپلیسید یادعا کهنیکما ا-

 مورد پسند و مورد تفقد آخوندها و پاسدارانشان واقع شود. خواهد

ر محسن و اصغ دیسع انگذاریبن دانیشه هیعل یازرگانو محمد ب هندوستیم یهم که مسعود و عل نیا-

 دیعس امیپ نیکرده باشند مطلقاً کذب و جعل و دروغ است. بر دروغگو لعنت. آخر ییزادگان ادعا عیبد



 یازیرابطه آنهاست و ن یایمنتشر شده و گو شیمسعود هم از چند دهه پ یبرا یعباس داور قیاز طر

 .ستیمن ن حیو توض حیبه تشر

( هم مشابه مسعود یاو )بهمن بازرگان ایاست که گو نیا یسال، ادعا یآنهم بعد از چهل و اند یبعد دروغ

با مسعود  یتفاوت چیه اتیو دفاع یستادگیاقدامات برادرش اعدام نشده و در مقاومت و ا لیدلبه

 نداشته!

ها داشته باشد، و احوال آن سال از اوضاع یاطالع نیرا که کمتر یاست که هر کس ییاز آن حرفها نهمیا

 سیدکتر کاظم در سوئ یمسعود و داستانها یاز ماجرا انهیناش اریبس یبرداریکپ کی. اندازدیبه خنده م

 در آن سالهاست.

 هیاول تیمرکز یدادگاه دوم، برخالف همه اعضا یاصالً در حکم قطع یکه بهمن بازرگان ستیدر حال نیا

شاهد بوده که  انی. برادرمان صمد ساجددانندیرا همه م نیده بود و اسازمان، به اعدام محکوم نش

ه من ابد ک گفتمنتقل کردند، به صراحت  هیدیبه زندان جمش تیرا بعد از محکوم یبهمن بازرگان یوقت

 نیموضوع را دور بزند. در هم نیا خواهدیاست و م یگرانفروش نیاز ا ریغ یزیگرفتم. بقول صمد، هر چ

و عمد دارد  رودیبه ابد طفره م تیکه کامالً در مورد محکوم داستیوضوح پتش هم بهکتاب خاطرا

است تا از قافله  یشیو آشکار و فرما یعمد یبازقالتاق نیجا بزند. ا یاعدام کیخودش را به دروغ 

 مسعود را خوب اجرا کند. هیابالغ شده عل یویو بتواند سنار فتدیآن زمان عقب ن تیمرکز

 یچرا شما را اعدام نکردند تا بهمن بازرگان پرسدیکامالً حساب شده م ینحوبه یبهمن بازرگان از طرف،

 قیکردند و از طر جیاش پس از اعدام برادر کوچکترش بسخانواده دیگویکند. لذا م دایپ دانیم

 یهامیتساواک خراسان، جوان سرپرست  سیرئ یبهرام ،یغرب جانیساواک آذربا سیرئ انیادیص»

 مرا از اعدام نجات دادند!« فردوست هانیتر از اضربت ساواک، و مهم

ها در آن سال دیگویم یساواک که بهمن بازرگان یرؤسا نیادعا واقعاً مسخره و مضحک است چون ا نیا

که  رندیرا بگ یاعدام کس یبتوانند جلو خواستند،یاگر م ینداشتند که حت یریوزن و تأث نیمطلقاً چن

آالف و الوف و وزن و شأن و  نیا کهنیآالف و اولوف قائل است. مگر ا نهمهیخودش ا یراخودش ب

 یاستراتژ دیگویکه م یخودش به هم بافته پوشال باشد. آخر کس یبرا یرا که بهمن بازرگان یراتیتأث

 ولسازمان آمده و مسئ تیقبل از برادر کوچکترش هم به مرکز یلیمبارزه مسلحانه را او نوشته و خ

یساواک اعدام نم یؤسااست که با دخالت ر یتنها کس یهم بوده و کذا و کذا، چطور یاسیگروه س



اعدام  دیمن با دیگویخاطرات م نیدر هم حاًی! خودش هم صرشودیاما برادر کوچکترش اعدام م شود؟

 نه برادرم... شدمیم

یعقب م یو از اعدام کس رفتیمساواک خودش  یهافشار مهره ریها شاه زواقعاً در آن سال ایآ

 آمد؟یاصالً کوتاه م ،یالمللنیشاه بدون حداکثر فشار از خارج و ب ایآ نشست؟

 یضیکه به بهانه مر دیگویبه صد زبان خودش م یطور که بهمن بازرگانهمان تیواقع ست؟یچ تیواقع

گفته خودش رسول هم به طور کههمان شدم،یوارد نم نیمجاهد یو در کارها دمیکشیخودم را عقب م

ام، شده ارجو از آن فاز خ ستم،ین کردیکه او فکر م یمن آن بهمن گریکه د دیفهم هیدر عرض چند ثان

و از  دندیبه چشم د نیاول در او یدر همان روزها انیو صمد ساجد انیروزیطور که برادرانمان فهمان

 یبازجوها و ساواک در برخوردها و صحبتهارا  تهایواقع نیهم نیبله ع دند،یشن یخود بهمن بازرگان

جاهد فرد م نیا زیکه قبل از هر چ دندیبه چشم د یعنی. دندیبه چشم د یبا بهمن بازرگان یکشاف تک

 یهمان منظور یبرا خواهدیم یاست، اما بهمن بازرگان تیواقع نیع نیو ارزش اعدام ندارد. ا ستین

کند. وزارت  یخودش سابقه ساز یرا بپوشاند و براآنشده،  دانیکه بعد از چهل و چند سال وارد م

مثل روز  نیندارند و ا نیمجاهد هیعل راداف لیقب نیجز استفاده از ا یبدنام و پاسداران نظام منظور

 روشن است.

 نیپر از ا یزدن به مسعود صحبت کردم. خاطرات بهمن بازرگان یو ابالغ شده برا یشیفرما یویسنار از

ن نداشته اما مانند هما تیاست که واقع ییمنظورم فاکتها نجایاست. مشخصاً در ا یشیموارد فرما لیقب

وزارت  ازکه مشخص است  یابداع شده است. فاکتها و اطالعات یمنظور خاصبه یموضوع سماوات

یابت مرا ث یشیکه فاکت فرما کنمینمونه را هم اشاره م کیاند. از ساواک ارث برده ایاطالعات آمده 

 .کند

 رانیآزاد کردن اس یبرا اینیگروگان گرفتن شهرام پهلو اتیاست در عمل یمدع یبازرگان بهمن

 نوشته حاًیباره صر نیشرکت داشته است. در ا زیفام ن نیرسول مشک۱۳۵۰شده مجاهد در مهر شکنجه

ا(، )باب یکاشان یدیمحمد س ات،یفام که مسلح به مسلسل بود از فرمانده عمل نیرسول مشک»است: 

بگذار او را به رگبار ببندم. رسول در آن  میریاو را گروگان بگ میتوانیکه حاال که نم خواهدیاجازه م

 میگرفتیم میدر آن لحظه خودسرانه تصم دیکه با خوردیافسوس م میکه با هم بود یسلول چهار نفر

 .«میگذاشتیحال خودش مرا به "بابا" یدهایو ترد میزدیو م



 دیمناسبات خود با مجاهد شه نیکتریاز نزد یاست که شرح کشاف یدر حال یبهمن بازرگان یحرفها نیا

 فام داده است. نیرسول مشک

شرکت نداشت. اگر شرکت داشت  اتیکه رسول اصالً در آن عمل دانستندیهمه مسئوالن سازمان م اما

نبود که از بابا  یازیو ن داشتیم را هم خودش برعهده یبود طبعاً فرمانده تیچون خودش عضو مرکز

هم  ار ینظام یهاخصوص که رسول همه دوره( اجازه بخواهد. بهیکاشان یدیمحمد س قی)مجاهد صد

 بود. دهیدر الفتح د

در  یبود که برا نیفام در ا نیزادگان و رسول مشک عیو اصغر بد ریکب فیحن یبزرگوار گر،یطرف د از

بود که  نیگرفتند. هدف اعهدهرا به اتیعمل نیخودشان انجام ا ت،ایکنندگان در عمل بردن شرکت

 طورنیهم وکنند  دایاز دست ساواک نجات پ یقاض نیو حس ینور ینبو اکبریو عل یمحمد داوود آباد

اندر همه دست کهنیشده بود. ضمن ا ریخورده و دستگ ریت یبعد اتیهم شد. بجز بابا که خودش در عمل

 یو ترس و ضعف محمد داوود آباد یخرابکار اتیعمل نیکه علت شکست ا دانستندیل مکاران از روز او

 کاراته در آن زمان بود. یمرب

مطلع جلوه دادن و  یصحت ندارد و برا اتیکه شرکت رسول در آن عمل میبگو خواهمیفاکت م نیا در

 از اسناد ساواک استنساخ شده. یپر کردن دست بهمن بازرگان

 اتیو رسول در آن عمل فیکه حن بردیم یافراخته پ دیوح قیاز طر ۵۴اک بعداً در سال که ساو میبگذر

نوشته است  لیمنتشر کرد به تفص۱۳۸۴که سال  یرا وزارت اطالعات خودش در کتاب نیاند. انبوده

 (۴۹۹صفحه -جلد اول-تا فرجام ییدایپ-خلق نی)سازمان مجاهد

 :میدر زندان مشهد بگو یستیاپورتون ید از کودتابع ماتشیاز کارها و تنظ حاال

در  رانیخلق ا نیکردن سازمان مجاهد ینما و متالشچپ یستهایاپورتون یاز کودتا بعد

 هیشاه را نداشت در زندان مشهد با بق میمبارزه با رژ یکه نا یبهمن بازرگان نیهم۱۳۵۴سال

از مبارزه  دنیو نبر مانیبه عهد و پ یفاافتادند که جرم آنها و ینیبه جان مجاهد هاستیاپورتون

و  میگران آن بودو زندانبانان و شکنجه میضرب رژ ریز کطرفیبود. در آن زمان ما از  یمسلحانه انقالب

 ویجز پاس یزیچ یو عملکرد بهمن بازرگان زدندینما از پشت خنجر مچپ یستهایاپورتون گریاز طرف د

و  هیزاو نیکمترامروز، در آن روزگار بدون  یف و گزافها و دعاونبود. برخالف ال یدگیبر جیکردن و ترو

سر موضع بودند.  نیو مجاهد یواقف فیشهرام و کشتن و سوزاندن شر یو مدافع تق بانیشکاف پشت



یابهام م نیبه صراحت و بدون کمتر یبهمن بازرگان نیبود که برخالف دروغ امروزش، هم نیحرف هم ا

 یهابچه» انددهکه مسلمان مان یهستند و کسان نیجمله خودش مجاهداز  ستهایکه اپورتون گفت

 .باشندیم «یمذهب

 یزاده کاشانعباس محسن دیکش )ع.م( را فرستادند مجاهد شه غیت یریسگ زنج کیمثال  عنوانبه

خاطر فرد در زندان مشهد من را به نی. همردیضربات چک و مشت بگ ریز اشیخاطر مواضع مجاهدرا به

الن ها گرفت که ففحش نیترکیرگبار رک ریخودم و سازمانم پشت نکرده بودم ز یدئولوژیبه ا کهنیا

 !؟ییگویو چرا به خودت مجاهد م یافالن شده چرا مسلمان مانده

ردن انهدام و نابود ک یبرا ،یستیاپورتون یو مش یانقالب یمش نیبود که هنوز در تقابل ب یدر زمان نیا

که  کردندیم یکه در راه بود، پافشار ینیشاه و خم میسود ساواک و رژبه نیدکامل سازمان مجاه

شده  ستیرکسما نیکه سازمان مجاهد رایحق استفاده از نام مجاهد را ندارند ز «یمذهب یهابچه»

را بور  خیو شاه و ش دیخواهد کش رونیب شانیاز گلو یاماده۱۲ هیانیمسعود با ب کهنیاست! غافل از ا

 کرد.خواهد 

 ینما براچپ یستهایاپورتون ریهمراه با سا خواند،یم یدموکراس یکه امروز ابوعطا یفرد نیواقع هم به

که  ینیطور روزمره با مجاهدرا به شانیما در زندان مشهد، زندان در زندان درست کرده بود. تضادها

 یدادند که جلو تدت و حدقدر شآن یستیاپورتون انهیوحش یطلب یهژمون کیمجاهد مانده بودند در 

 یهر کار فیو احمد حن یمن و محمود احمد طی. در آن شراشدندیم قهیچشم نگهبانان زندان دست به 

که  یفرد نینداشت. به واقع اگر هم دهیاما فا میدادیفضا انجام م نیکنترل ا یبرا آمدیاز دستمان بر م

 کردیرا م یبا ما همان کار داشتیقدرت م سالح و زندیم کیدموکرات یامروز خود را به موش مردگ

 کردند. نیریو سا ینیقیو  یواقف فیشهرام و بهرام با شر لیکه هم مسلکانش از قب

 :میرا بگو یبهمن بازرگان گریدروغ بزرگ د کی دیصبر کن نجایحاال هم-

منتها »  کردهیمحکوم م را یستیاپورتون یانهایکه جر کندیخاطراتش با کمال وقاحت ادعا م نیهم در

یو م«. پخش بشود رونیکن ب شیکتب یکنیم یکه تو شفاه یتیمحکوم نیا گفتیم یمسعود رجو

و  ردیرا از من بگ هیاعالم نیکه ا کردیبا من صحبت م آمدیمرتب م یآن روزها مسعود رجو: » دیگو

 یرجو و«. قطع شد یو رابطه من با رجو کار را بکنم نیا یینفس نداشتم که به تنهاقدر اعتماد بهمن آن

 چپ... ستیاپورتون گفتیبما م



مطلقاً دروغ  کرده،ینما را محکوم مچپ یستهایشهرام و بهرام و اپورتون یکارها دیگویم کهنیا -اوالً

شدن با مسعود  قهیبلکه تا حد دست به  کردهی. نه فقط محکوم نمدیگویدرجه خالف واقع م۱۸۰است. 

 رفت. شیپ نیاو2بند  نییطبقه پا هم در

 یهر زندان ای یاز بهمن بازرگان یمسعود رجو نیاست که قبول کند که در او عاقلی آدم کدام– اًیثان

 کیآخر مگر آن زمان سابقه داشت که از  خواسته؟یم هیاعالم خواسته؟یم یکتب هیاطالع یگرید

 ردیگب هیاعالماز تو  یکه مثالً مسعود رجو رند؟یگب رونیپخش در ب یبرا هیاعالم نیدر داخل او یزندان

است؟! پس معلوم  یواقع نیدر زندان او55در سال  نیپخش کند؟ اصالً ا ایبفرستد  رونیو بعد خودش ب

ائنانه و خ یستیاپورتون نیسرپوش گذاشتن بر مواضع ننگ یدروغها برا نیکردن ا یبندسرهم شودیم

 یرا با متالشآن منفعتو  دیخلق رس نیبه جنبش خلق و مجاهدکه ضررش  یدر آن زمان است. مواضع

 بردند. خ،یو مخصوصاً ش خیساواک و شاه و ش ن،یکردن سازمان مجاهد

نوروز  دیع یمنتقل شده و در حوال نیاز زندان مشهد به او یوقت دیگویم کهنیروزگار ا بیاز عجا-ثالثاً

نظرات  نیمشتاق بود که آخر اریباز هم بس یرجو ده،یرا د یشده و در آنجا رجو نیاو2وارد بند 1355

بودم و در سال  ردهاشاره ک یادر جزوه شصت صفحه48بشنود که من در سال  یتیمرا درباره اصل هدا

( یبا جهان )هست یبه وحدت عاطف شیدر زندان قصر تحت عنوان اصل گرا۵۱و در سال  نیدر او۵۰

من استفاده کرده  تی( گفت که از اصل هدایهمن بازرگانب یعنیخودش به من ) ینوشته بودم! و رجو

 من از آن فاز خارج شده بودم! یاست.! ول

خارج از  گرتیهدا کی! و تیمشتاق در مورد اصل هدا اریبس شانیقول ابه یرجو کیالخالق، از  جل

 فاز و فازپرانده!

 !یستیناپورتو شتنیعشق به خود و محو شدن در جمال خو ندیگویم گرید نیا به

از محمد  کندیخدمت به اطالعات آخوندها، تالش م یسال، دوباره برا40که بعد از  دینگاه کن حاال

و مواضع او جز صداقت و  فیدر سلول به سلول حن ایلولوخرخره بسازد. اما آ دینسل جد یبرا فیحن

 شد؟یم افتیفدا 

بود که در برابر  یاست، در آن زمان کس یگانبهمن بازر یسوژه دروغها شرمانهیکه امروز ب مسعود

همه را به  ،یبهمن بازرگان یستیو اقدامات اپورتون یو باند باز هایگریاز موذ نیمجاهد یتهایشکا

 .خواندیمراعات و حفظ احترام او فرا م



 .کردیم یسفارش او را به محمود احمد میشدیم دیهم به زندان مشهد تبع یوقت

اگر اوج طهارت  م،یفام جمع بود نیکه همه جز محمد آقا و رسول مشک نیگاه اوکنجهش یاتاق عموم در

 یاو، اوج مسئول بودنش نبود، سرنوشت سازمان در همان زمان جز متالش تیمسعود، اوج فهم و درا

 ضربه نبود. جهیشدن در نت

 شنهادیو با پ شدیم لیدر گوشه اتاق تشک تیکه نشست مرکز دندیدینفر در آنجا هر روز م40 حدود

او بود که  تیری( مسعود ناظم آن نشستها بود و با مدیباکر یو اصغر و بهروز )عل دیو موافقت سع

 پرافتخار سازمان شد. اتیضامن تداوم ح شدیهم منتقل م هیکه به بق ییو بحثها یجمعبند

ضربات  ریه مسعود در زک دید توانیم ۱۳۹۷تا ۱۳۵۰زمان از سال  نهیو آئ امینگاه به دفتر ا کی با

چه کردند. بدون مبالغه هر کس  ستهایشروع شد چه کرد و اپورتون50سال  وریکه از شهر ینیسهمگ

 یلهایتحلدچار  سمیراست و به سود اپورتون یارتجاع انیشاه و جر میبه سود رژ نیآن ضربه سهمگ ریز

 .کردیرا روشن م تیمسعود بود که چراغ هدا شد،یم یانحراف

اتاق جمع کرده بود تا به جان  نیبود که بعد از ضربه، ساواک همه را بدون محمد آقا در ا نیا تیعواق

از ساواک ضربه  یبود که: وقت نیحرف مسعود ا طیاش را هم داشت. در آن شراو تجربه فتندیهم ب

 یو نظام یتیعوامل امن نیهم یضربه رو لیدر تحل دیبا زیقبل از هر چ م،یاخوردهیو نظام یتیامن

یاف مراه به انحر الت،یو تشک یو استراتژ یدئولوژیو گذاشتن به حساب ا یواال طلبکار میمتمرکز شو

 د.آن بو یالتیسازمان و حفظ وحدت تشک یکلمه و کالم، رمز رستگار نیو به سود ساواک است. ا برد

 هدیناد یطرف برخ محسن از دیو سع فیمحمد حن یارزشها یضربه حت یدر بازتاب خود به خود یوقت

 و گاهیبود که از جا یباکر یعل الت،یو معلم بزرگ تشک دیمسعود و بعد از او شه نیا شدیگرفته م

روشن  یلیزمان خ نهی. اکنون در آئکردیعاشقانه دفاع م شیبا تمام سلولها فیمحمد حن یارزش واال

ارد و را ند رانیمردم ا نیانقالب نو ریمعلم کب دنیچشم د یمانند بهمن بازرگان یخائن دهیاست که بر

 داشته باشد. تواندینم

راه تصادفاً  یکه تو میدیبه قزل قلعه آوردند، ما فهم۱۳۵۱ بهشتیارد لیدر اوا نیمسعود را از او یوقت

را به  هایلحظه دور از چشم نگهبانها خبر شهادت هم دادگاه کیو در  دهی( مسعود را دیعباس )داور

بود.  ختهیبهم ر شدتهآنها را اعدام کرده بودند و خودش اعدام نشده ب کهنیسعود از ااو داده است. م

چه خوب شد که  میگفتیو م میاو را آرام کن میکردیم یکه سع میبود نیمجاهد هیدر آن زمان من و بق



 تخواسیجسارت م یلیکه خ امیمسعود از قزل قلعه در همان ا امیمانده است. پ یسازمان باق یبرا

 و روشن است. ایگو یلیخ

ربه را قبل از ض یاست که چرا پته بهمن بازرگان نیبه محمد آقا و مسعود وارد باشد ا یاگر انتقاد حق اما

 توانمیاو بودند، البته م وبیستارالع قدرنیو ا ختهیآب نر یرو وریو بعد از ضربه اول شهر وریاول شهر

خودش  یهر چقدر برا یگانطعمه دشمن بشود. بهمن بازر خواستندیحدس بزنم که آنها مسئوالنه نم

سازمان  اتیسال اول ح۴-۳در همان  چگاه،یکه هرگز و ه داندیبتراشد خوب م گاهیو جا یکرس

ود و چه مسع وریقبل از اول شهر فیچه محمد حن نروینبوده. از ا نیب کیباالتر از عبدالرضا ن ن،یمجاهد

قبل از ضربه  یعنی۴۹در سال  یبازرگانبهمن  تیوضع توانستندیم ندخواستیاگر م ور،یبعد از اول شهر

 .کردیما فرق م ماتیتنظ نصورتیو در ا ندیرا به ما بگو۵۰

از  کندیم انتیخ شیهایبا چشم باز به آگاه یپس از آگاه یانسان یوقت دانم،یالبته به تجربه م من

 .شودیتر مدشمن رو در رو پست

ه در برنام نایکه ع میاند درباره مسعود بگوشاهد بوده کیکه از نزد ییهااز بچه یکیخاطره هم از  کی

بود و ما ۵۸سال »پخش شده است. او گفت:  ونیزی( گفت و از تلو97آذر 12) یآزاد یمایدر س یاریهم

یمحسوب م ادرمدور م یلهایاز فام یکیکه  یکه ناطق نور م،یبود شیزاده صالح تجرامام أتیه یتو

سر به داًیگفت، آخر آن زمان آخوندا جد یراجع به مسعود جمله جالب یمحفل خصوص کینجا در آ شد

در ادامه صحبت ها از برادر مسعود  گفتندیم نیمجاهد یهایو تازه داشتند از منف دهیمسند قدرت رس

ا و بو بر اساس اون  مینرا گوش ک یمسعود رجو یها گفتند بهتره صحبتها خیچندتا از آخوندها و ش

 .میمنع کن نیبه مجاهد وستنیمنطق، جوانان رو از پ

را  شیکه صدا نیبرسد. هم یبه گوش کس یرجو نیا یصدا دیگفت نه! مطلقاً نه! اصالً نبا ینور ناطق

 . مخصوصاً جوونایشیخراب م یبشنو

یمسعود به گوشش م یجوان صدا کیبود  یکاف گفتیدرست م شیبه نظرم با همان منطق ضدبشر و

 «کردیو انتخاب م وردخ

مسعود، صدها خاطره درخشان دارم که خودم شاهد آن  یعنیکانون عشق نسل مجاهد خلق  درباره

تنزل  یسطح آن در بحث درباره بهمن بازرگان خواهمیچون نم کنمیواگذار م گرید یام و به فرصتبوده

 کند. دایپ



 یهاه او عبور دهنده چند نسل از گردنهک کنمیاکتفا م نیمسعود به ا یدهه رهبر5 یبه گواه فقط

همه زنان و  یو سرفراز دانیشه یمسئول رستگار نیاست. نخست رانیمبارزه مردم ا خیتار ریخط

 مردان مجاهد.

سازمان در مبارزه  کی اینفر  کیکرده است که اگر  دیبزرگ و کوچک تأک یبارها در جمع ها نیهمچن او

ا او ر یخاطر هژمون بیجلوتر باشد، با ط یآزاد یمانش و مبارزه برااز او و ساز متریسانت کیو مقاومت 

 .کندیمخلق مبارزه  ییرها یفرد برا ایآن سازمان  یو پشت سر او و با رهبر ردیپذیم

 مردار شد. ینداشت در لجنزار آخوند یستگیکه شا یکه بهمن بازرگان افسوس

 شیخو یسزا ندیو ب فتدیتا که ببگذار            رودیم راههیصد چراغ دارد و ب کی

 میبمان یو شهدا و زندگانمان باق میو مسعود و مر فیحن ستهیشا میخواهیم نیمجاهد ما

و ساواک  خیشاه و ش گریاست و در طرف د دانیشه یانتهایبا صف ب رانیو مقاومت ا نیمجاهد کطرفی

 ...انتکارانخی و مزدوران ٔ  و گله یو اطالعات آخوند

 آن پسندند. یگروه ن،یا یگروه             ستین یمشتریب نیدکفر و  متاع

مرا به رابط خود با اطالعات آخوندها  یحرفها نینسخه از ا کی یبهمن بازرگان کنمیم هیآخر توص در

 !........قیهر چه ال قیکند. خال افتیدر شتریبدهد تا مشوق ب

 خلق نیصحبت مجاهد یپا

 انیساجدعبدالصمد  ،یاتیمحمد ح نژاد،فیاحمد حن ،یاحمد محمود

 انیز رویف یمهد ،ییمحمود عطا ،یسادات دربند محمد

 یکاشان یدیمحمد س ادیزنده و

 یعباس داور اهتمامبه

۱۳۹۷ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه



زبونانه بر  یدر واکنش یبهمن بازرگان ۹۷بهمن  مهیدر ن« مردار کی افتیباز»تشار قسمت اول از ان پس

نوشت در  یشمچیابر یبرادر مجاهد مهد آورد و در پاسخ به یرو سیدروغ و تدلخود به« تلگرام» یرو

 یفقامال ر را نیو سازمان مجاهد مینداشت نیدر مورد سازمان مجاهد ییادعا چیما ه»زندان مشهد 

ا ب نیمجاهد نیبوده پس دعوا ب نیچن یحرف کذب محض است. اگر براست نی. ا«میدانستیم یمذهب

و قصر  نیکه از زندان مشهد تا او ییبر سر چه بود؟ دعوا ۵۷تا  ۵۴ ینما در سالهاچپ یستهایاپورتون

اد و استمرار داشت. امتد نیداز نام و آرم مجاه ستهایاز زندان تا زمان دست برداشتن اپورتون رونیو ب

 نیالقاعدیعل نیاهلل مجاهدفضل» ٔ  هیبا حذف آ نیبا آرم سرقت شده مجاهد یستیاپورتون یهاهیاطالع

 امر است. نیآن گواه هم یاز باال «مایاجراً عظ

کتاب خاطرات من را خوانده  رسدینظر نمبه یچشمیحضرت ابر نیا»نوشت:  نیهمچن یبازرگان بهمن

ابا را ب یپسر اشرف پهلو یریگکننده در گروگانصراحت افراد شرکتکتاب به ۲۸۱حهباشد چون در صف

 فامنیشکام رسول ممن گفته دیگویم یشمچیابر یام. در حالنوشته یو ممد جودو و آالدپوش و نبو

حسن و  انیحضرات نوشته و جر یدر چند صفحه از کتاب خاطرات من برا یگزارش یکیبوده. احتماالً 

 «.بودند شده هیهر سه دختران معاو نیحس

موضوع را « کتاب خاطرات مرا خوانده باشد رسدینظر نمبه یشمچیابر» کهنیو ا یو زرنگ باز یرند با

اصطالح نقد و جلسه به کیدر  ۱۳۹۷ ید ۶که در  دهدیرا آدرس م یچاپ ۲۸۱گرد کرده و صفحه 

 دراست که  یدر حال نیشده است. ا یا معرفدر تهران تحت کنترل وزارت اطالعات آخونده یبررس

 ی)قسمت اول( خاطرنشان شده بود که کتاب بهمن بازرگان« قرن میمردار پس از ن کی افتیباز»مقدمه 

متن  نیدر هم یمنتشر شده است. بهمن بازرگان ۱۳۹۲در سال  «افتهیزمان نو »بار با نام  نینخست

 :کندیم حیتصر( ۱۳۹۲)

ی)بابا(، اجازه م یکاشان یدیمحمد س ات،یمسلسل بود از فرمانده عمل مسلح بهکه  فامنیمشک رسول»

 ینفر۴رگبار ببندم. رسول در آن سلول بگذار او را به میریاو را گروگان بگ میتوانیکه حاال که نم خواهد

و  میزدیو م میگرفتیم میدر آن لحظه خودسرانه تصم دیکه با خوردیافسوس م میکه با هم بود

 .«میگذاشتیحال خودش مرا به "بابا" یدهایردت

( که رانیانداز ا)به نام چشم یثمیاهلل مدر مجله لطف ۱۳۹۶ نینام، در فرورد نیبا هم«  افتهینو زمان»

در  یثمیم(.۱۳۵)صفحه  شودیاست، چاپ م میافسار آن در دست سپاه و اطالعات رژ دانندیهمه م



قرار داده  رانیا دازانچشم هینشر اریآنها را در اخت یبازرگان یآقا»ه ک سدینویمورد متون چاپ شده م

رسول  دیمتون، پاراگراف مربوط به مجاهد شه نیدر هم(. ۱۳۹۶شماره آبان و آذر  ۱۰۰)صفحه « است

 درج شده است: ریز بیبترت فام،نیمشک

 میدر آن لحظه تصم یکاشک گفتیو م خوردیافسوس م میکه با هم بود ینفر۴در آن سلول  رسول»

و  ۹۶شماره اسفند ۱۰۴)صفحه  «میگذاشتیحال خود مرا به“ بابا” یدهایو ترد میزدیو م میگرفتیم

 (۹۷ نیفرورد

 کرده است: رییتغ رینحو زشده، پاراگراف باال به یمعرف ۱۳۹۷ یکه در د «افتهیزمان باز»در  سپس

ت داشته که در صورت شکس دیل را داشت، بابا ترد)بابا( مسلس یکاشان یدیمحمد س ات،یعمل فرمانده»

 یکه فرمانده خوردیافسوس م میکه با هم بود ینفر۴چکار بکند؟ رسول در آن سلول  دیبا اتیعمل

 (.۱۴۵)صفحه  «دادندیبه بابا م دیرا نبا اتیعمل

 یماجرا»ر کنندگان دشرکت یاسام ستیرا از ل فامنیرسول مشک ،یبعد رییدر افزوده و تغ تاً،ینها

 (.۲۸۱)همان صفحه  «کندیحذف م اینیناموفق شهرام پهلو یریگروگانگ

عمد هدروغگو ب کهنیولو ا ستین «افتهیزمان باز»و  «افتهیزمان نو» نیب «افتهی رییتغ»تنها مورد  نیا

حذف شده  ۱۳۹۷بالکل در چاپ ،ییو رسوا حتیهست که از فرط فض یحافظه شده باشد! مواردکم

از  ابتینرا به یرهبر گاهیجا فیسخ ینحوو به« به فرموده». از جمله آنجا که مصاحبه کننده است

 دیگویو م زندیپس م یتا نرخ او را باال ببرد اما بازرگان دهدیحواله م یبهمن بازرگان به «انیاطراف»

 نداشته است)!(: ییعالقه

م ه یلیرا داشتم که خ یتلق نیا تانیهاصحبت ... ازدیکن فیخودتان را در زندان قصر تعر گاهیجا»

 .دیریقرار بگ گاهیدر آن جا دیعالقه نداشت

 بله من عالقه نداشتم. -

 خواستیاما شما دلتان نم ندازندیگردن شما برا به یرهبر خواستندیم انتانیاطراف انگار

 «.نبودم یویآدم اکت هانهیزم نیمن اصوالً در ا-



که درباره  کندیگر پنهان نممصاحبه»مردار( خاطرنشان شده بود که  کی افتیول )بازمقدمه قسمت ا در

 «.گرفته است دهیوزارت اطالعات آخوندها ا یجلد۳از کتاب  نیمجاهد

گفت بهمن  دیعرضه شده، با ۱۳۹۷ ماهیچه در ددر آن یسیو دگرد راتییتغ نیپس از آخر اکنون

 !اندافتهیارتجاع( ارتقا  فهی)خل هیمقام پسران معاو هر سه بهگر و معرف کتاب، و مصاحبه یبازرگان

 یداور عباس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یاحمد محمود

شده که در  یمدع ی: سالم برادر رضوان، بهمن بازرگانیداور عباس

را  یناصر سماوات خواستندیدر زندان م نیمجاهد تیمرکز ۱۳۵۱سال

است که با طرح موضوع با  یمدع یخفه کنند و بکشند و بهمن بازرگان

موضوع  نیا ایاحمدزاده مانع شده آ یانیطاهر احمدزاده و با پادر م

 د؟یبود دهیرا شن یزیچ نیشما چن صحت دارد و اصالً

من ( ۵۱)سال دیگویم یکه بهمن بارزگان یدر آن زمان: یاحمد محمود

که در درون سازمان در  یهم در زندان قصر بودم. در آن موقع بحث

چگونه  یبرخورد ما با ناصر سماوات وهیبود که ش نیزندان مطرح شد ا

 باشد.

اشد ب یجور دیبود که برخورد ما با نیوجود داشت که نظر برادر مسعود ا ینظرات گوناگون نهیزم نیا در

 ،یجمع میعنوان تصمشد به رفتهیپذ از او بکند. آنچه در جمع یشتریکه ساواک نتواند سوءاستفاده ب

که  قصر باعث شد زنداندر  یبرخورد با ناصر سماوات وهیش نینظر برادر مسعود، و ا یعنینظر بود  نیهم

ده سازمان مورد سوءاستفا هیعل رشتیبکند و او را ب یشتریساواک نتوانست از او سوءاستفاده ب گرید

که او در مورد خفه کردن  یمیتصم نیندارد و چن تیاصالً واقع دیگویم یقرار بدهد. آنچه بهمن بازرگان

 یاست که بهمن بازرگان ییویمسخره است و مطلقاً وجود نداشته و سنار دیگویم یو کشتن ناصر سماوات

مزدوران  فیوزارت و ط یوهایساخته تا ادعاها و سناربا کمک وزارت اطالعات  یسال و اند۴۰بعد از 

 رونق بدهد! ن،یمشکوک در درون مجاهد یآن را در مورد قتلها



م و شا یاست که برادر مسعود چند نفر را مشخص کرد که قرار شد آنها با ناصر سماوات نیا تیواقع اما

طرح در عمل با  نیاتاق شدند. امشد و با او ه لیاو تشک یجمع کوچک برا کیناهار بخورند و در واقع 

حل کرد  یخوب انجام شد و مسأله جمع را هم با ناصر سماوات یلیخ انیروزیف یبابا و مهد یزحمتها

 تانیکه خ یتحمل آدم انگذاران،یکه در معرض برخورد و اصطکاک نبودند. مخصوصاً بعد از شهادت بن

دشوار بود و فقط  یلیخ نیجمع مجاهد یته بود، برارف یونیزیمصاحبه تلو به یثابت زیکرده بود و با پرو

 ابتکار برادر مسعود بود که مسأله را حل کرد.

 هست بگو... ییاگر نکته د،یدر زندان مشهد که با هم بود یبهمن بازرگان تی: در مورد وضعیداور عباس

ختلف بود. من م یشد و در زندانها ریدستگ ۵۰سال  وریدر همان شهر ی: بهمن بازرگانیاحمد محمود

. او تا میشد دیزندان مشهد تبع به ۳در زندان قصر با او بودم. بعد از زندان قصر شماره ۵۱در تابستان 

رفت و از آنجا آزاد  رقصمنتقل شد و بعد هم به نیتهران و او در زندان مشهد بود و از آنجا به۵۵سال

 هیتوص به یو حت مینداشت ییبا او دعوا شدن کرد، ما اصالً ستیمارکس یکه در زندان ادعا یشد. وقت

که او در  یزیچ ی. ولمیکردیو مراعات م میداشتیم برادر مسعود، ما احترامش را هم واقعاً نگه یقبل

 داد،یم راژیو میها با او بودمشهد که سال زنداناز ما پنهان کرد و هم در زندان تهران و هم در  قتیحق

 نیا یبود ول دهیسازمان بر یاز مبارزه مسلحانه و استراتژ یطور کلاو به از مبارزه بود. یدگیمسأله بر

یمراعات م یلیمسعود او را خ هیتوص ما به کطرفیما کرد. از  بود که به یانتیخ نیو ا کردیرا پنهان م

. ردکیم جیخودش را ترو یو حرفها یدگیبر انهیطور موذاو با ما صادقانه نبود. به داما برخور م،یکرد

 یکه رو هم یریاز مبارزه بود و تأث دنیبر زیدر واقع و قبل از هر چ یدئولوژیا رییتجربه ثابت کرد که تغ

 یارزاتمب بتمث ریاز حشر و نشر با او تأث یکه کس میدیند وقتچیما ه یعنیبود.  نیهم گذاشتیم هیبق

 بود. یدگیو بر أسیو  ی. هر چه بود پوچردیبگ یو انقالب

 یروبه دنیانتظار عدم صداقت و بعد هم چنگ و دندان کش م،یکردیچون مراعاتش را مواقعاً  ما

اگر هم  میکردی. راستش فکر ممینما را نداشتچپ یستهایاپورتون انیشدن جر یبعد از علن نیمجاهد

 لکمسکه ته خط هم میدی. اما با کمال تعجب دییفدا یهاکیسمت چربه رودیشده، م ستیمارکس

 ما انجام داد. هیعل توانستیشد. در زندان مشهد هر چه م هایاتوده



بودم که  دهیمن چنان بر گفتیم دیبزند با یاحرف صادقانه خواستیم یمن اگر بهمن بازرگان نظربه

 نیاز آبشخور هم زنمیکه م ییمردم را کنار گداشتم و همه حرفها یآزاد یمبارزه برا شهیهم یبرا

 ام.داشته روزید ارانیاست که با  یانتیعدم صداقت و خ ،یدگیبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نژادفیحن احمد

 زیمن و شما با هم در تبر نژاد،فی: برادر مجاهد احمد حنیداور عباس

و ما هنوز  دیشد ریدستگ زیو شما در تبر میبود میتاصطالح همبه

 میدانستیما نم د،یشد ریو آن موقع که شما دستگ مینشده بود ریدستگ

که  دمیمن د میآمد نیاوسازمان ضربه خورده. بعد که ما را گرفتند و به

یو نم نیشدت شکنجه کرده و منتقل کرده بودند اوبه زیدر تبر راتو 

باند  تیبود، تمام پاها دهید بیآس اری. کمرت بسیراه برو یتوانست

. یراه برو یکه بتوان گرفتندیبغل تو را دو نفر م ریزبود و واقعاً  یچیپ

و  یدر مورد بهمن بازرگان خواهمی. حاال مدمیچشم درا من به نهایا

 .میسازمان گفته، نظرت را بشنو هیکه عل ییهاحرف

را در ساواک  ییشدم. مرحله اول بازجو ریدستگ زیدر تبر ۵۰سال  وری: من دوم شهرنژادفیحن احمد

 یهامنتقل کردند. ابتدا سلول ما با بچه نیاوتهران و به مرا به دند،ینرس جهینتم. بعد که بهبود زیتبر

را که  یبود. برادران هگذاشت نیبارش را زم نیمجاهد یاصل یهاییبازجو گریبود. در آذرماه د ییفدا

ساواک طبق  دیشا آوردند. یاتاق نسبتاً بزرگ عموم کیداشتند، به نیبالنسبه سنگ ای نیسنگ یجرمها

 یکردند برا لیتبد یفرصت کیآن را به نی. اما مجاهدردیما دعوا و فتنه باال بگ نیب خواستیتجاربش م

خط کار دادگاهها و  نییو تع هاییضربه و نحوه لو رفتن و انتقال تجارب ضربه و بازجو یجمعبند

بروند و کار را ادامه  رونیر باز برادران که هر چه زودت یو سبک کردن جرم بعض یبعد یهاییبازجو

خصوص دار در جنب و جوش بودند بهسابقه یهاهمه بچه طیشرا نیبود در ا یسخت طیبدهند. شرا

ناصر صادق محمد  ،یباکر یزادگان عل عیمحسن، اصغر بد دیسع دیمثل شه یبرادران کادر مرکز

 ...هندوستیم یبرادر مسعود و عل ،یبازرگان



 نیضربه بود. بنابرا یجمع، جمعبند نی. عمده کار امیروزانه داشت یکارها یابر یزیرروز برنامه هر

چون هر لحظه امکان جدا کردن ما از  شناختندیسازمان شب و روز نم تیبرادران مسئول و مرکز

 ناز خود نشا یجنب و جوش و تحرک چی( هیبهمن )بازرگان یطیشرا نیوجود داشت. در چن گریهمد

 فعال و کوک جمع نبود. یو آموزش یجمعبند ی. در نشستهادادینم

که سازمان خورده بود، همه شاد و  یارغم ضربهبه ،یسلول عموم نیدر خودش فرو رفته بود. در ا دائماً

 یمتر ۱۲*۴در همان اتاق  ینوعهم به بالیفوتبال و وال یما باز یسرحال و در جنب و جوش بودند حت

 نیمجاهد هیبهمن با بق ی. ولمیدیدویم یو عصرها جمع میکردیم یز. بامیدادیطبق برنامه روز انجام م

 اصالً کوک نبود.

. از کادر میزندان قصر آمد به ۵۱احکام دادگاهها، در خرداد  فیتکلنییمحاکمات و تع انیاز پا بعد

 اواکرا س یزنده نمانده بود همه کادر رهبر یکس یجز برادر مسعود و بهمن بازرگانسازمان، به یمرکز

 در زندان التیتشک دنوجور کرسازمان و جمع یایاح یوجود بازماندگان برا جهیشاه اعدام کرد و در نت

ار ب ریمهم بود. همه از دادگاه برگشته، ز یلیخ یخط واستراتژ شبردیو پ رون،یرابطه با ب یو برقرار

که مجدداً  خواستیم یعناصر مسئول ت،یوضع نیسازمان را هم از دست داده بودند. ا یضربه، رهبر

. شدیته مگسس یالتیتشک یوندهایدر حال گسست بود و در واقع پ التیرا برپا کنند. تشک التیتشک

با  شرفعالینداشت حضور غ ینقش مثبت چیبهمن ه یطیشرا نیبود. در چن یسخت یلیخ طیواقعاً شرا

در اذهان  یبیو تخر ینفبازتاب م اش،یالتیشناخته شده تشک گاهیو جا یالتیسابقه تشکتوجه به

 . میکردیو ما هم گوش م کردیرا م وداشت. اما مسعود سفارش ا گرید یاسیس یروهایما و ن یهابچه

هم با  یکردند. من هم جزو آنها بودم و بهمن بازرگان دیزندان مشهد تبع از ما را به یتعداد ۵۱ماه  مهر

 یو آموزشها یدتیعق یهاهیپا رآبینشست، ز ایما بود. در مشهد بهمن تحت عنوان آموزش 

خائنانه بود. از  که شروع کرده بود کامالً یاوهی. شزدیسازمان را ناصادقانه و نامردانه م یکیدئولوژیا

 .کردیاستفاده مکامال سوء یالتیاعتماد و رابطه تشک

نقش  نیاو هم د،کنیم یکار نیکه چرا چن میانتقاد و اعتراض کرد میروش خائنانه شد نیمتوجه ا یوقت

و از  کردیم یخرابکار توانستی. از نظر من تا مدادیادامه م یپنهان یهاوهیرا باز هم پشت پرده و با ش

که تماماً انفعال  کردیم یمانساز یخارج از کادر آموزشها یاز برادران بحثها ی. با بعضزدیپشت خنجر م

ینم دهید یدر و دبخشیو ام ی. جوشش انقالبکشتیمرا در واقع  هاهیو روح کردیرا القا م یعملیو ب



 یکل یستی. ما باکردیدار متازه وارد را مسأله یروهایخودش ن سمیویکارش و با پاس ٔ  وهیش نی. با اشد

ینشست و برخاست م هایا. عمدتاً با تودهمیبکن یخنث رااو  یبرخوردها یتا آثار منف میکردیتالش م

حانه مسلداشتند و به یبودند که مواضع انقالب گرید یرفقا یو بعض هاییفدا یهابچه کهی. در حالکرد

 رونیب یستهایشدن مواضع اپورتون ینداشت. بعد از علن یاعتقاد داشتند، اما بهمن با آنها رابطه چندان

ود. ب یکردند. فرمان دست بهمن بازرگان دنیشاخ و شانه کشما شروع به یواقع برا رهم د نهایزندان، ا

از  یکیکه سابقاً با او بودند و بعد او آنها را با خودش همراه کرده بود و ییهاعده از بچه کیزندان  یتو

 جادیما تشنج ا یهابچه هیبرعل کردیرا کوک م نهایا ،ینام عباس مظاهربه یسابق ملل اسالم یهابچه

 یزیسازمان چ تیثیخاطر حبه و یاسیلحاظ مسائل سما به یها. بچهانداختندیدعوا راه م یکنند. حت

 یجابه یآثار منف گرانید یآلوده و خراب نشود و رو یاسیس یتا فضا خوردندیو فرو م گفتندینم

 هم بافته، در آن زمان اصالً بهبه هاکه امروز بعد از دهه ییرغم حرفهابه یبهمن بازرگان نیا ینگذارد. ول

بشوند و  ریما درگ یهاکه با بچه کردندیاست که کوک م ادمیبند نبود.من چند مورد  یحرفها پا نیا

 ....نداشتند یچشم مأموران دشمن باک ریشدن ز ریو درگ یاز کتک کار یها را زدند و حتچند بار هم بچه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یکاشان یدیمحمد س قیصد مجاهد

 (۱۳۹۷آذر ۵-یصوت شده از نوار ادهی)پ

است  نیو خواهشم ا خوانمی: خوب برادران، من مطلب را میداور عباس

شهادت  یبهمن بازرگان یبودند، در مورد حرفها انیکه در جر یافراد

متن  یرا از رو یبدهند. اول مطلب گفته شده توسط بهمن بازرگان

 :خوانمیکتابش م

از رفقا را  یکی ۵۰مهر ای وریساواک در شهر: »دیگویم یبازرگان بهمن

ر را وادا شانیکرده و ا ریانجام دهد دستگ یاتیاز آن که بتواند عمل شیپ

 یمرکز تهیخرابکارانه اعتراف کند. کم اتیعملاظهار ندامت کند به آنکهیب ونیزیکه در تلو کندیم

سازمان محکوم هب انتیاتهام خ قصر بود به۳زمان در شماره  نفرد را که در آ نیزندان قصر، ا دیجد

صر قمحض ورود بهمن. به بیتصومانده بود به شیاو را بکشند. اجرا خواستندیاعدام کرده بودند. مبه

 ریخ گفتندینکرده ضعف نشان داده. م انتیموضوع را مطرح کردند. سخت مخالفت کردم. گفتم او خ



در  یانعکاس خوب زیکشتن او ن ست،یکه او کرده در حد مرگ ن یکار کهنیا منکرده. گفتم ض انتیخ

 ییالگو نیاعدام شود و ا دیکرده و با انتیخ گذاردیم یخوب ریتاث گفتندیجامعه نخواهد داشت. آنها م

و مخالفت کردم. مسعود  ستادمیفردا بروند و ضعف نشان دهند. اکه ممکن است  هیبق یبرا شودیم

 گفت من هم با ؟یموافقت کرد نهایچرا با ا گرید مسعود گفتم شماهم اول موافقت کرده بود، به یرجو

بکنم؟ با  توانستمیگفت من چه کار م ؟ی. گفتم پس چرا کوتاه آمدستین یکار درست نیتو موافقم ا

 نیا کهنیارغم به یرجو یعنی. شدیوضع بدتر م کردمیکه اعضا با من دارند اگر مخالفت م یوضع نیا

قصر را با خودش بد  تیمرکز یاعضا کهنیا یکوتاه آمده بود برا ت،دانسیغلط م یاسیکار را از نظر س

 نکند....

بکنند و همه  یکار خواهندیم نهایا دمیقصر مخالفت مرا رد کرد. من د نیمجاهد تیهرحال مرکز به

 و هدینفر که ورز کیچند نفر دور و بر او بخوابند و  نیکرده بودند قرار بود اآماده  زیمقدمات کار را ن

فر دست کنند و آن چند ن اشکه بافته بودند خفه یسمانیبود و بهتر است نام نبرم با ر کلیه ینسبتاً قو

چه  یک دانستندیبود که اگر م یطور هایزندان بیتا سر و صدا نشود. جو زندان و ترک رندیرا بگ شیو پا

 و ستمیا اقدام آنها محکم بامطمئن بودم که اگر در مخالفتم ب ی. تا حدودکردیدرز نم ییکار کرده جا

هم در  یکه حاال رجو ژهیواقدام نخواهند داشت به جرأت هایزود نیا شل نشوم احتماالً آنها الاقل به

 نفوذ کالم دارد... یشمچیو ابر یاتیو ح یابانیخ یرو یکه رجو دانستمیکنار من بود و م

طاهر احمدزاده، پدر دو کشته  یعنیم همه بود مورد احترا اریکه بس یکه از فرد دمید نیکار را در ا چاره

 یسال بود و غذا۶۰ ریز ی. در آن زمان مردرمیکمک بگ د،یخلق، مسعود و مج ییفدا یهاکیچر

اتاق طاهر احمدزاده رفتم و پس از سالم و صبح بود به ۱۰. ساعت حدود خوردیچرب منمک و کمکم

 یبگذارم. اتاق شلوغ بود رفقا انیفقط با شما در م خواهمیدارم که م یگفتم مطلب مهم یاحوالپرس

آرام و  ینفره نشسته و مشغول بحث و گفتگو۵ ی، حت۳، ۲ یهااز هم در جمع یدر فاصله اندک یزندان

 ه. با توجه باطیح می. رفتاطیح میبر دور و برش را نگاه کرد و گفت یچشم ریبودند. طاهر ز یدرگوش

 یهالبه یرو میبروصدا را بلند کرد، گفت  دیکمتر است و الزاماً با در قدم زدن تمرکز حواس کهنیا

بود. دور و برمان خلوت  یسنگ یهانما با کنارهآب کیشماره سه  اطی. وسط حمینینما بنشآب یسنگ

انجام شود انعکاس آن  یکار نیاگر چن ست؟یشما چ رکردم و گفتم نظ حیطاهر تشر یبود. ماجرا را برا

او نظرم را گفتم. او گفت من  به ست؟یچبدانم نظر خودت  خواهمیچه خواهد بود؟ گفت م در جامعه

 یدر جامعه نخواهد گذاشت بلکه اثرش حتماً منف ینه تنها اثر مثبت یکار نیصددرصد با شما موافقم چن



نزده و  یحرف سازمان و جنبش هیعل چیاز شرح ماوقع ه ریغآن که فرد مورد نظر به ژهیوخواهد بود. به

 اما همان روز موضوع را به ستین ادمی میدیو شن میها گفتچه گرینکرده است. د زیاظهار ندامت ن یحت

 رای. زدانمیم دینه؟ بع اینشست  تیاحمدزاده با مرکز یبعداً آقا ایقصر اطالع دادم. آ نیمجاهد تیمرکز

ه غائله خاتم شانیهر حال با کمک ابه نباشند. یعلن یستیبایم نیطبق قاعده مجاهد تیافراد مرکز

 گذشت. ریخو به افتی

 خود فرد مورد نظر هم در همان زندان بود؟ پرسدیگر م: سپس مصاحبهیداور عباس

 ۶۰بود. در اواخر دهه دهیچند سال بعد فهم ایو گو دینفهم یزی: بله. آن موقع که چدیگویم یبازرگان

 یگمانم در آن باره صحبتمنزلش دعوت کرد. اما به ام بهمرا با خانوادهدو بار هم  یکیکرد و  دایآمد مرا پ

 نشد. نمانیب

 به میگفتیکه م ییما همان بابا دیاجازه بده ،یکاشان یدی: خوب، برادر مجاهد محمد سیداور عباس

 فرد همان نیا یاست از آن فرد ول آوردهین یاسم نجایدر ا دیدیچنان که د... هممیشمابابا بگ

 است. یناصرسماوات

 : بله بله!بابا

 دیهم پرونده بود یشما با سماوات کهنیا : با توجه بهیدارو عباس

 : بلهبابا

 دیاشاره کرده شما هم شرکت داشت یهم که بارزگان یاتی: و در آن عملیداور عباس

 : بلهبابا

 یامر چ تیکه واقع دیبگ یبهمن بازرگان یهاخواهم شهادت خودتان را در مورد گفته ی: میداور عباس

 بود؟

نداره  تیواقع یاتهام نیهم نداره. چن یتیسازمان زده واقع به یاتهام است که بازرگان کی نی: واهلل ابابا

اصر ن م،یبود یمعظم یهم شرکت نداشت و فقط من و نب اتیپرونده بود؛ در عملبا من هم یناصر سماوات

 عمل کننده نبود.

 شد. یهم زخم ینب د،یشد یزخم اتیمل: شما در آن عیداور عباس



 : بلهبابا

 نشد؟ یکه زخم ی: ناصر سماواتیداور عباس

 نشد! ی: نه زخمبابا

 از طرف سازمان ایآ دیاتهام است، شما که هم پرونده با او بود کی نیا دیکه شما گفت نی: ایداور عباس

 ؟یناصر سماوات یعنیگفته شده بود  یزیشماچ به

شام و  صبحانه و گر،یدو نفر د یکیو  انیروزیته نشده بود. قرار شده بود که من و فگف یزیچ ری: نخبابا

نها نباشد... که ت دیکن یزندگ نیرا برادر مسعود کرده بود و گفتند که شما با ا هیتوص میناهار را با او بخور

 احساس انزوا نکند نیمجاهد یو تو

 ممنون بابا یلی: خیداور عباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انیروزیف یمهد

یرا م یشما از قبل سماوات ان،یروزیف ی: برادر مجاهد مهدیداور عباس

و  دیهم با او بود نیدر او آمد،یخانه چهار راه باستان م او به د،یشناخت

 بعد هم در قصر، موضوع چه بود؟

شد که  یموقع نیزندان او یتو : حضورتان عرض کنم کهانیروزیف یمهد

. نیاو یرا هم آوردند عموم یو سماوات نیاو یآوردند عموم یمرا از انفراد

آنجا خوب طبق معمول همه را شکنجه کرده بودند او را هم شکنجه کرده 

ر یو ز ییمغشوش بود. از آنجا که در بازجو یمقدار کی اشهیبودند و روح

کرده  انیاز سازمان که هنوز رو نشده بود ب یاز موارد یاریبسضعف نشان داده بود و  یلیشکنجه خ

من بود که در آن رابطه من را هم بعداً از مواردش نسبت به یکیآنچه را هم گفته بود  یبود. محور اصل

 نیاز ا یاطالع داشت که در هر صورت من هم حساب نهیزم نیهم در ا یکردند و سماوات تیبردند و اذ

 شدم. ییهایتبابت، دچار ناراح

 دیشکنجه شد یعنی: یداور عباس



 بود ادیز یلیاش هم خ: شکنجه شدم بله شکنجهانیروزیف یمهد

 : بلهیداور عباس

 هانیمحسن ا دیسع دیو شه زادهیمحمود عسگر دیاز کسان مثل شه یاریبس ی: که پاانیروزیف یمهد

از  یکیآن پرداخته بشود. به یستیداره که جداگانه با یآمد که خودش داستان مفصل انیمهم به

 یکنفر از افراد ساوا ۱۲۰۰که حدود  میکرده بود هیبود که ما در گروه اطالعات ته یستیمواردش ل

 یلیمسأله خ نیا یکه ساواک رو میداشت یمختصر یوگرافیشده بودند و از هر کدامشان ب ییشناسا

 خواستیخطر افتاده و مبه ستیل نیا لهیوسخودش به تیکه امن کردیحساس شده بود و احساس م

 یعموم میکه آمد یوقت یشکنجه دادند. ول ادی. در هر صورت زاوردیباره در ب نیرا در ا اتییتمام جز

نداشتند.  یخوش یاو رو ها نسبت بهنقطه ضعف نشان داده بود، غالب بچه یسماوات کهنیخوب از ا ن،یاو

 ن،یاو گرشکنجه ینیطور مشخص؛ با حسبا زندانبانها و به ها شدمرابط بچه نیاو یبعد من آنجا در عموم

ی... به او مرهیو غ آوردندیا غذا میداشتند  یکه مثالً داشتند مشکالت ییزهایکه چ لیمعروف به گور

 .گفتم

 ؟ی: موضوعات صنفیداور عباس

 تیئولمس ماًیقکردند که تو مست دیمن تأکها آنجا بهو بعد بچه ی: بله موضوعات صنفانیروزیف یمهد

 یدارد و سع یهم اآلن مشکالت نیو ا میاز قد یرا، قبول کن، تو با او آشنا هم بود ینفر را، سماوات نیا

 نکند... یشتریدچار لغزش نشود و سقوط ب نیاز ا شتریب میبکن

 بودند؟ هایها ک: منظور از بچهیداور عباس

ه از ک یبهروز باکر دیبرادر مسعود بود و شه اول شترشیکه آنجا بودند، ب ییها: بچهانیروزیف یمهد

هم کامالً  عیوقاها اطالع داشتند و نسبت بههر صورت از اوضاع و احوال همه بچهبودند که به تیمرکز

 گذاشتمیکه نم کردمیبرخورد م یرا قبول کردم. جور تشیاشراف داشتند که من گفتم باشد مسئول

 دچار تنش بشود... ادیز

من قول مصاحبه و به متیدادند که ببر شنهادیمن پآمد با من مطرح کرد که به کروزیهر صورت  در

 است، اگر یات اعدامو پرونده یکه دار یتیو وضع طیشرا نیدر ا یمصاحبه بکن ییایدادند که اگر ب

 به کنند لیرفت حکم اعدام تو را تبد یکه خواه یدادگاه انیدر جر میکنیما تالش م یمصاحبه کن



دو سال و بعد از دو  بشود به لیتبد نیا میریبگ تیعفو برا کی واشی واشیهم  یابد و بعد از مدت حبس

 ...یبرو یسال از زندان آزاد بشو

که من  گفتینم یکار را قبول کرده بود ول نی( هم از آنجا که متأهل بود ودو بچه داشت ای)سماوات نیا

 دادم... یکامل قول همکار

اول برادران  یکه سر یموقع خواستیتر شد مبودم و بعداً هم مشخص دهیکه من فهمهم تا آنجا  ساواک

که در آستانه  ردیمصاحبه از او بگ کیکه  خواستیشاه خائن، م دادگاهیبببرند به خواهندیرا که م

 یر از سماواتیغ یگریهم تالش کرده بودند کس د یرو کرده باشد.هر چ یزیچ کیدادگاه  نیا لیتشک

نم بک یکار کیبود که  نیمن ا یکه من متوجه )برنامه ساواک( شدم، سع ینکرده بودند. از روز دایرا پ

کردند و بردند.  شیرا صدا یروز سماوات کیاش نرسد. اما خواسته نیا به میدادگاه، رژ لیدر زمان تشک

 نیز و فردا ادارد که امرو تمالاحساس کردم اح شیهابرگشت، من از صحبت یشد و وقت یمدت طوالن

 مصاحبه... یببرند برا ندیایرا ب

 جا کردند؟: بعد شما را جابهیداور عباس

اضافه به یمحمد بازرگان دیاضافه شهناصر صادق بود به دینفر که شه۴: بالفاصله آن انیروزیف یمهد

دند. منتقل کر نیاو یباال یانفراد یهاسلولرا بردند و به نهایا هندوست،یم یاضافه علبرادر مسعود به

د حصار، چنابتدا قزل دندبودند، ما را جمع کردند بر دادگاهیب نیا ینفرات را هم که نفرات بعد هیبق

زندان قزل قلعه و بعد از چند روز از زندان قزل  و بعد از آن برگرداندند به میحصار بوددر قزل یروز

. بعد از خاتمه میرفتیدادگاه م ز آنجا بهو ا میبود یکه در آنجا مدت یقلعه بردند زندان موقت شهربان

زندان قصر منتقل کردند.  ما را به خواهدیبود و شرح جداگانه م نیمجاهد یدادگاه علن نیدادگاه که اول

کمون  کیدر آنجا  هاییو فدا نیآنجا. مجاهد آوردندیمختلف بعد از محاکمه م یها را از زندانهابچه

و  هایی. مثل فداگرفتیمقاومت و مبارزه مسلحانه را در بر م یروهاین کمون نیداده بودند. ا لیتشک

 بودند. کینزد هاییو فدا نیمجاهد که به ییتهایصو شخ هایستاره سرخ

هم مجدداً  نجایهم با او بودم، ا نیکه من در او ییرا هم آوردند آنجا. از انجا یسماوات طیدر آن شرا بعد

هم اصالً مخالف  هایبشود. بعض جادیاشد چون ممکن است تنش اکمون نب یگفتند که بهتر است تو

 کهنیهر صورت ا درکرده...  انتیرفته مصاحبه کرده و خ کهنیاست، ا یجور نیا تشیبودندکه چرا وضع

جواب داده و با ساواک رفته بود و خواسته آنها را اجرا  ونیزیمصاحبه در تلو یخواست ساواک برابه



 دو نفر از برادران که آنجا بودند یکیبود که آنجا قرار شد باز من و  نیبود. ا هیر بقکرده بود، مورد تنف

 یکه مسائل صنف میباش یجمع کوچک کینفره و ۴، ۳ میبده لیتشک یکمون کوچک کیما در واقع 

 .میحل و فصل کن میکمون بزرگ بتوان قیآنجا را از طر

 د؟یبده لیرا تشک کمون )کوچک( نیقرار گذاشت شما ا ی: کیداور عباس

 دیتأک نیطور که در اوطور مشخص برادر مسعود که آنجا بود. برادر مسعودکه همان: بهانیز رویف یمهد

 نیاز ا شتریکه ب میبا او رفتار بکن یجور کیکرد که ما  هیکرد، دو مرتبه توص دیهم تأک نجایکرده بود، ا

او تعرض  نسبت به گرانیدکه  شدیدش موجب مخو ن،ینفر در کنار ا۳، ۲وجود ما  نجایسقوط نکند و ا

قرار  یو آزار تیکه مورد اذ میخواستیبود چون در هر صورت ما نم یسد کیخودش  نینکنند و ا

 با او داشتند. یمیها هم برخورد مالو بچه میطور با او سر کرد نی. مدتها همردیبگ

 ه؟یداستانش چ نیبکشند ا او را خواستندیشده که م یمدع ی: بهمن بازرگانیداور عباس

 نیرا بکشند، ا یکیکه تو زندان بخواهند  ییحرف مسخره نیداستان، ا نی: اصالً اانیز رویف یمهد

افراد بدتر از  بودیم یجور نیچون اگر ا گنجدیوقت نم چیه یاسیفرد س کی میداستان در عقل سل

 دیا باکه م شتندندا ییفضا نیچن وقتچیا ههنداشت و بچه یحرف معن نیاصالً ا نیاو هم بودند... بنابرا

 .میرا بکش یفرد میبرو

 حیسازمان زده بود توض به یکه بهمن بازرگان یشما در رابطه با اتهام ز،ی: خوب برادران عزیداور عباس

 دیهمراه با شه یحدود دو ماه با بهمن بازرگان کهنیا من هم با توجه به د،یو نکاتتان را گفت دیداد

 .مینکته بگو کی خواهمیم میدادگاه بودو هم میسلول بود کیدر  یمحسن و موس دیسع ذارانگیبن

گفته که به دیجد تیبه زندان قصر آمد، اگر مرکز ۵۱خودش نوشته در مرداد  یکه بهمن بازرگان چنانهم

کشته  یگرفته بود ناصر سماوات میآن بودم تصم یاز اعضا یکی یعباس داور یعنیمن  یبهمن بازرگان

 یبهمن بازرگان نیاداشت  یژگیداشت و چه و یلیچه دل م؟یبودیم یمنتظر بهمن بازرگان دیبشود، چرا با

یحرف او عل نبنابرای. داشتم سلول در را او ٔ  خصوص من که سابقهبه م؟یشدیمنتظر او م دیکه ما با

 نی( گفت مسعود بر سر ایتای)محمد ح اوشیطور که سندارد. همان تیدروغ است و مطلقاً واقع االطالق

وجور کنند و را جمع یکرد که سماوات نیخاطر نفرات خودمان را مع نیا حساس بود و به اریمسائل بس

تا با هم  کردی( حل مانیروزی)ف یرا هم مهد یصنف لمسای ٔ  دادند. همه لیبا او تشک ینفر۴کمون  کی

ت مصاحبه کرده بود. معلوم اس یتیبا مقام امن رفته و میرژ ونیزیتلوبه یکنند. باالخره سماوات یزندگ



جمع  نیاو از ا یجداساز نینبود و تنفر داشتند. بنابرا ندیخوشا یجمع انقالب کی یها و برابچه یکه برا

بود که برادران خودمان هر سه وعده )صبحانه و ناهار  نیخودش هم بود. سفارش مسعود ا یباعث راحت

 سپاسگزار بود. ثیح نیواقعاً از ا یسماوات باشند و یو شام( را با سماوات

گروه  لیتشک لیدر ذ ی. بهمن بازرگانمیبپرداز گریمطلب د کیبه دی: حاال اجازه بدهیداور عباس

بعد شما  خوانم،یرا هم آورده است. مطلب را م انیساجد و عبدالصمد انیروزیف یاسم مهد ،یاسیس

 .دییبگو دیدار ییاگر نکته

محسن  دیسع یاسیکه در رأس گروه س دی: قبال شما گفتپرسدیموضوع م نیا یده در ابتداکنن سؤال

 .دیصحبت کن هیقض نیا بود. راجع به

از  د،یرس جهینتبه ۴۸سال مهیدر ن کیاستراتژ یهابحث کهنیبعد از ا: »دیگویم یبهمن بازرگان -

گروه  لیهم تشک یکیو  یزش نظامدر آمد. از جمله تماس با الفتح و آمو زهایچ یسر کیداخلش 

 رازیش مسئول شاخه دیمحسن باشد، سع دیبا سع یاسیگروه س تیبود. در ابتدا قرار شد مسئول یاسیس

آن  لیو امکانات و مسا رازیش یرو دیسع ادیجهت تمرکز زبه دیچه علت شا به دانمینم قاًیبود. من دق

 «.من مسئولش شدمو  رفتیرا نپذ یاسیگروه س تیمنطقه بود که مسئول

. هدف کندیدر سازمان سؤال م یاسیگروه س لیتشک راجع به یکننده از بهمن بازرگانمصاحبه سپس

 دیشه یجاسازمان به یاسیدر رأس گروه س یعرضه کردن و باال بردن بهمن بازرگان و،یسنار نیاز ا

 دفترمشابه  یزیرا چ یاسیگروه مطالعات س خواهدیمنظور م نیهممحسن است. به دیسع انگذاریبن

یم حانهیدروغ وق کیدر  یالقا کند. بهمن بازرگان تیباالتر از مرکز یو حت تیمرکز یجابه ،یاسیس

بدهد و در  شنهادیو پ یسازمان را بررس یاسیس یخط مش یاسیبود که گروه س نیقرار بر ا: »دیگو

 خواستیرفت و میسمت عمل مت بهکه سازمان داش یضمن روزنامه سازمان را اداره کند. در واقع وقت

را  یاسیارگان س ایمشاوره دهد و  یاسیالزم داشت که در امور س یاسیگروه س کیبکند  یاقدام جد

 «.اداره کند...

 یمهد ان،یساجداز عبدالصمد یو بازرگان پرسدیرا م یاسیگروه س یاعضا یمصاحبه کننده اسام بعد

. اسم برادر مسعود را عمداً سانسور کرده بردینام م یثمی ماهلللطف یو حت یعقوبی زیپرو ان،یروزیف

در  باستان ابانیخ یخودش در حوال یدگیو بر دنیدوران کنار کش یرا هم که برا یاست. تک اتاق



 دهدینسبت م یاسیگروه سبوده( اجاره کرده بود به یغفار یپرمتعلق به دیگوی)که م ییبام خانهپشت

 ...دیاتردد داشته یاسیآن خانه از موضع گروه سبه گرید ییشما و عده کهنیو ا

( یرا هم که بهمن )بازرگان ییخانه نیدر آن موقع نبودم و ا یاسی: من اصالً عضو گروه سانیروزیف یمهد

گروه بودم. گروه هم دیگویکه او م یآن تردد داشتم، نه رفت و آمد داشتم و نه با افرادنه به دیگویم

 .میادامه داد یریگبود که تا موقع دست زادهیمحمود عسگر دمانیبا برادر شه یگریمن گروه د

داشتم  ییخانه کیبعد که من  به۴۸ یهمان سالها به گرددی( برمیمن با بهمن )بازرگان ییآشنا ٔ  سابقه

برادر سازمان( تردد داشتند. محمدآقا و  تیمرکز یدر چهار راه گلشن که در آن خانه برادرانمان )اعضا

ا برادر باشد ب یمسکون لآنجا مح کهنیا یاز اتاقها را برا یکیمسعود محل سکونتشان آنجا بود. من 

محمد آقا  را هم به گرشیاتاق د کیاو اجاره داده بودم.  به میکه با هم درست کرده بود یمحمل کی

هم  یاست. بهمن بازرگان اشیبود که اتاق را از من اجاره کرده و محل مسکون نیداده بودم. محمل ما ا

 نبود. طورنیا میگروه بوده باشما هم کهنیاخانه گلشن تردد داشت اما  بود که به یاز افراد یکی

نبود که لو رفته باشد. داستانش  ییخانه گلشن تنها جا( ۱۳۵۰)وریکه در ضربه اول شهر میجا بگو نیهم

 رماهیسازمان در ت سیب شرح تأسمفصل است که جداگانه خواهم گفت و مشروح آن در کتا

ما، بعد از انقالب  یسازمان یکتاب منتشر شده از آموزشها نیکتاب، اول نیمنتشر شده است. ا۱۳۵۸

و  لو رفتن سازمان یدر رابطه با چگونگ نیآمدن برادرانمان از زندان است. بنابرا رونیو ب یضدسلطنت

و مبارزات جبهه ۱۳۴۲و ۱۳۴۱ سالهایبه امر ٔ  قهکه ساب کنمیفقط اشاره م ور،یرگبار ضربات اول شهر

شده و در زندان  ریمنصور بازرگان دستگ دی. در آن زمان مجاهد شهگرددیبرم یو نهضت آزاد یمل

خدمت ساواک در آمده بود که به ینام شاهمراد دلفانداشت به ییبند تودههم کیبود. منصور در زندان 

. بعدها، کردیو حال و احوال م زدیمنصور سر مبه گاهیفرد، گاه و ب نی. بعد از زندان ادانستینم یو کس

مرحله عمل، دامنه ارتباطات خود را به ودور یبرا ،یسازمان بعد از جمعبند ۱۳۴۹و  ۱۳۴۸ یدر سالها

. فعال کرد یاش را با شاهمراد دلفانرابطه منصور رابطه نیگسترش داد و دنبال امکانات هم بود. در هم

کرد هم ارتباط دارد.  یروهایبا ن گفتیداشت و م یبردر کردستان کارخانه سنگ یص که دلفانخصوبه

مأمورش  نیهم قیبود که ساواک از طر نجایکند. ا هیهم ته حما سال یبرا توانستیم کهنیمهمتر ا

از  ،و مراقبت گذاشت. ساواک در مرحله بعد بیهستند که دنبال سالح هستند و تعق ییکه عده دیفهم

ه شد چون ک یکرد و جد دایپ شیافزا یلیو مراقبتها خ بیو تعق دیناصر صادق رسمنصور بازرگان به

 یهاوهیکنترل بود. ش ریمدت ناصر ز نیکردستان بروند و در تمام اهم به باناصر را دعوت کرد  یدلفان



گفته  نیدر او کباری یثابت دارد. یادهیچیجداگانه و پ یو مراقبت ناصر هم داستانها بیتعق یساواک برا

 یلیکرده بودند که متوجه نشود. ناصر موتورسوار خ یکارو پاس بیموتور تعق۲۵بود که ناصر را با 

 کیبا  ییراهنما سیداده بود که پل یبیناصر ترت یواقع تیکشف هو یبود. ساواک برا یهرما

گفته ساواک ناصر از که برود. به کنندیآزادش م ت،یاو را متوقف کند و پس از احراز هو یسازصحنه

 به رصکرده بودند. نا ییما را شناسا یگاههایمدت پا نیبوده و در ا بیتحت تعق یریماه قبل از دستگ۹

خانه تردد داشتند  نیا به تیمرکز یطور که گفتم همه اعضارفت و آمد داشت و همان ادیخانه گلشن ز

البته  میکه ما متوجه نشو کردیصبر و حوصله کار م با دقت و یلی. ساواک هم خگذاشتندیو نشست م

که  دیفهمیم ساواکو  شدیم یعالئم مشکوک وجود داشت اما تا جد یریماه قبل از دستگ نیاز چند

شده  یمورد منتف گرید میکردیو ما فکر م گذشتیم یو مدت کردیتوجه ما جلب شده کارش را قطع م

کارش  یهاوهیو ش میساواک در آن زمان نداشت یاز روشها یاجربهبود که ما اصالً ت نیا تیاست. واقع

 میدیدی. گاه مکندیم ییدارد گدا خانه نیا گدا مشرف به کیکه  میدیدی. مثالً گاه ممیدانستیرا نم

 دیشه یهم دو نفر جلو کباری. خواندیدارد مثالً درس م یمحصل کی ابانینور چراغ خ ریکه شبها ز

است که او مجبور شود  یکه دست شماست دزد یساک نیرا گرفته بودند و گفتند ا دوستهنیم یعل

 دیشههب کباریسربازجو  یبروند. منوچهر یتخواهو بعد با معذر ستیآن ساک چ یتو نندیباز کند که بب

 بیتعق یتا مدت د،یبرده باش ییشما ممکن است بو میکردیناصر صادق گفته بود ما هر کجا احساس م

 شما نرمال قلمداد شود. یبرا تیتا وضع میکردیت را قطع مو مراقب

 دیبا گریمانور قدرت بدهد د خواستیکه شاه خائن م یساله شاهنشاه۲۵۰۰ جشنهای ٔ  در آستانه اما

 دندیخصوص که فهمبه ندینب یبیآس میتا رژ کردندیم فیتکلنییدو ماه قبلش سازمان ما را هم تع

 ...میدنبال سالح هست

شب  ییرضا رضا دیو شه یبهروز باکر دیآن شب شه. ۱۳۵۰وریضربه اول شهربه میدیره رسباالخ و

داشته باشند. اما هر چه  یمحسن و برادر مسعود نشست دیسع دیآمده بودند آنجا و قرار بود با شه

 مرتبهکیشب بود که ۲۳۳۰اند. ساعت شده رینگو که چند ساعت قبل دستگ امدندین نهاینشستند ا

 .نیاوکردند و ما را بردند به ریخانه و دستگ یبا سالح تو ختندیر هایساواک

که  یها. در اتاقاتاق شکنجه بردند و انواع واقسام شکنجهکه ما را بردند آنجا، من را بالفاصله به شب

ان و گرکه مسئول همان شکنجه یثابت زیپروچشمم افتاد به مرتبهکیاتاق فوتبال نام داشت آنجا 

زدن و مرتب شالق کردند به عتخت و شرو و ناظر کار آنها بود. بعد مرا از آنجا بردند و بستند به بازجوها



 یراهرو و هرازگاه یشدم. بعد مرا انداختند تو هوشیاز حال رفتم و ب کهنیبگو! بگو!.... تا ا گفتندیم

 اتاقام، دومرتبه بههوش آمدهبه دندیفهم ینه. وقت ایام هوش آمدهبه ندیبب زدیم یو لگد آمدیم یکس

دفترچه بانک  کیگران آمد و از شکنجه یکیبعد  یادامه داشت. مدت تیوضع نیشکنجه بردند و ا

کرده است. دفترچه بانک صادرات با  دایپ یخانه )گلشن( از اتاق بغل یصادرات دستش بود و گفت تو

او  اتاق را به کیمستأجر من است که  گفتم بله ؟یشناسیبود. گفت او را م یعکس و نام مسعود رجو

 یو دانشجو میآنجا با هم آشنا شد رفتمیگفتم در کوه م ؟یشد آشناام. گفت کجا با او اجاره داده

گران رفتند و برادر مسعود را آوردند شکنجه نجایاو اجاره دادم. ا من در آمد و اتاق را به یهمشهر

 ؟یشناسیرا م نیاو گفتند ا من و به یجلو

وه... ک یگفت تو د؟یآره مستاجر او بودم و اتاق را از او اجاره کرده بودم. گفتند کجا با هم آشنا شد گفت

ران گکامالً منطبق بر هم است. بعد برادر را بردند و شکنجه مانیحرفها دندیجمله را که گفت د نیهم

شب بود که من را بردند  زا یکه چه ساعت دمینفهم گری. من دامدندیهم رفتند و چند ساعت سراغ من ن

 به بردندیاتاقها م نیشکنجه. افراد را از ا یراهرو اتاقها یدر انتها یواریخلوت و چهار د اطیح کیبه

 ایبند و چشم کی ای. هر کدام هم خواباندندیم نیزم یخلوت و آنجا دراز کش کنار هم رو اطیح نیا

 سرشان... یکت رو

سرم. دو نفر من را گرفتند و بردند و انداختند آنجا... در آنجا هم  یند روکت انداخته بود کیرا هم  من

. ادیداد و فرگرفت و شروع کردم به یدیدرد شد میپا کباری. زدندیو لگد م رفتندیو م آمدندیدائماً م

 رکنفیهستم. در کنار من  نجاکه آنجا بودند متوجه شدند که من هم آ گرید یهامن بچه یاز سر و صدا

 واشی گریسرش بود و مرا شناخت. آهسته گفت من بهمن هستم. بعد با همد یبود که کت رو گرید

 صحبت کردن.به میشروع کرد واشی

 یخودی. تو هم بستین یاز سازمان خبر گریکردند و د ریها را دستگگفت همه بچه یبازرگان بهمن

 یآب سرد رو کیبود که  نیگفت مثل اکه  یجمله را وقت نیبرو بگو. بعد ا یمقاومت نکن هر چه دار

 زیچ چیبرو بگو و از سازمان ه یبرو هر چه دار دیگویدارد م یچو کسباشند که هم ختهیسر من ر

گران که شکنجه دیگویرا م ییدارد همان حرفها کهنینمانده و سازمان رفت و تمام شد. با خودم گفتم ا

آنها بگو... صحبت را با او قطع کردم و  به یبرو هر چه دار دیگویمن م. بهخواهندیو از من م ندیگویم

 که خورده تمام کرده و الفاتحه. یشالق ای یلیدو س یکیبا همان  هیک نیکه ا دمیادامه ندادم. فهم گرید



بگو، خودش هر چه داشته  یمن گفت برو هر چه داربه کهنیتو ذهنم که ا آمدیلحظات م یلیخ بعدها

 یبرادرش محمد بازرگانهم بکنم به ییاشاره کی نجای. در ادمیتا زندان قصر ند گریرا دگفته است. من او 

ا در او ر میرستگار شد. رژ ورفت  یکیبرادر بودند. بله دوتا برادر بودند، آن  نهایا دمیفهم نیکه در او

ز ا دیکه با یکی نیا وفادار ماند. اما انیخدا و خلق تا پاتعهدش بهاعدام محکوم کرد و او بهدادگاه به

 میرژ نیسقوط و ذلت رفت تا آنجا که حاال با ا ریمسبه ستاد،یایو م آمدیبرادر کوچکترش محکمتر م

 است. یدر حال همکار یضدبشر

ماه  لیاوا د،یبود یوسط یو شما هنوز در سلولها میبود نیاو ی: آن موقع که ما در عمومیداور عباس

 یو روزه گرفتن بوده که آخرش تهران یشماها با بازجوها در مورد سحر نیب یامشاجره میدیرمضان شن

 مانده؟ ادتانیاز آن به یآن موضوع چه بود و چ د،یآیکوتاه م

بود که ماه رمضان شروع شد. شب اول ماه مبارک  هایریدارد. در ماه دوم دستگ یجالب انی: جرانیروزیف

 ردیروزه نگ یگفت که کس یانفراد یبلند در راهرو سلولها یاز بازجوها آمد و با صدا یکی مرتبهکی

. برادر مسعود میبود ۵ناصر صادق با هم در سلول شماره دی. من و شهمیدهینم یکس به یچون ما سحر

 دیدهینم یسلولش گفت: حاال که سحر یبلند از تو یبرادر مسعود با صدا کمرتبهیبود.  ۳ ای ۲شماره

دون ما هم ب میبلند گفت یناصر صادق هم با صدا دی. بالفاصله من و شهمیریگیروزه م یپس بدون سحر

را بلند کردند و گفتند  شانیآنجا بودند، صدا یهم که در سلولها گهید یهابچه میریگیروزه م یسحر

 جالد ینیحس ن،یزندان او لیکه گور میدیگذشت و د یساعت می. نمیریگیروزه م یما هم بدون سحر

. ما مخالف روزه میدهیم یما سحر م؟یدهینم یگفته ما سحر یولها شد و گفت چه کسوارد راهرو سل

عروف م یگرها، همان تهراناز شکنجه یکیرا آن شب دادند... فردا صبحش  یو سحر میستیگرفتن شما ن

بعد  میدهینم یسحر دیگفت دیگفتم اول آمد ؟یآمد در سلول من را باز کرد و گفت چطوره روزه گرفت

 ی. آهسته گفت: اگر بدون سحرمیمان را گرفتدادند و ما هم روزه یو سحر میدهیم یکه نه سحر دیگفت

 ییبازجو میتوانینم گریو ما د دیشویو دچار ضعف م دیآوریطاقت نم ییبازجو ریبعد ز دیریروزه بگ

 !میادامه بده میو بتوان دیرا داشته باش ییرمق بازجو میخواستی. ممیکن

 .دییبگو دیکه اشاره کرد نیمجاهد یدادگاه علن نی: حاال در مورد اولیداور عباس



نفر اول ۴. ندازدیسازمان راه ب هیرا عل یدادگاهیب کیگرفته بود که  می: ساواک تصمانیز رویف یمهد

هستند که داستان انتقال خودمان  یچه کسان هیکه بق میبود نیمشخص شدند و بعد ما دنبال ا

 آمد. شیپ یلعه و شهربانحصار و قزل ققزلبه

 کهنیکردن ا یسازمان و خنث یمعرف یبرا دیدادگاه با نیبود که از ا نیآمد، ا نیکار که از او خط

رغم توانسته بودند به نی. در اومیاوریعمل بدر آن حضور ندارند، حداکثر استفاده را به انگذارانیبن

بکنند و هر  میتنظمحور ۴سازمان را در  اتیببرند که مجموعه دفاع شیامر مهم را پ نیا تهایمحدود

 یالتیو تشک کیدئولوژیعنوان دفاع اکه بتوانند به ردیعهده بگاز برادران به یکیمحورها را  نیکدام از ا

 دادگاه و یکه برا یکنند. مسأله مهم دایو همه اطالع پ دیایوجود ببه یانیارائه بدهند تا در جامعه جر

 ین مشخص شده بود که از هر فرصت و زمانیبود که در او یخط سرخ کیمشخص شده بود  اتیدفاع

 .میاوریعمل باستفاده را به نیبهتر میرژ هیعل دیما بدهند، با که در دادگاه به

مقدسات ما حمله به نیاز ا شتریدادگاه بارها و بارها تذکر دادند که اگر ب سیعمل هم دادستان و رئ در

روز که دادگاه برگزار ۴کند. اما از همان  دایادامه پ میگذاریو نم میکنیم یرعلنیدادگاه را غ نیا دیکن

 یتارصورت نوشبه اتیو دفاع شدها هم توانستند شرکت کنند حداکثر استفاده از خانواده یشد و تعداد

 و اصناف انتشار نیو معلم ییو دانشجو یاسیس یاطهیتمام اقشار و مح انیرفت و در م رونیب یو مخف

 .میرو شدبا انعکاس گسترده آن روبه عاً یکرد و ما سر دایپ عیسو

 چیبود. تا آن زمان سازمان و خط و خطوط آن در ه یپرمحتوا و غن یلیواقع خبرادرانمان به اتیدفاع

از  یکی یبود. حت تیفیمنسجم و باک اریبس اتیبود. دفاع یو مطرح نشده بود و کامالً مخف یکجا معرف

 نجایکه ا ین کسانیماگفت: ارزش اکرده بودند، آخر سر به یدفاع از ما معرف یبرا که یریتسخ یوکال

 یبروند در کشورها یستیبا نهایبگنجد. ا رانیاست که فقط در ا نیفراتر از ا شوند،یدارند محاکمه م

 دفاع بکنند... رانیو در سازمان ملل از حقوق ملت ا یالمللنیخارج در مجامع ب

نفرات که در دادگاه شرکت داشتند  هیبقنفر اول، سازمان به۴ اتیدفاع تیجامعتوجه بهبا  گریطرف د از

 .دیریعهده بگبه یشتریجرم ب ستیو الزم ن ستیکاف دیبکن یگفت که شماها دفاع حقوق

داشته است.  یعیوس یلیکه اثرات خ دیرسیزندان خبر م رونیمنتشر شد، از ب اتیهم دفاع یوقت

تمام اقدامات رضا شاه تا زمان شاه خائن  یرو اتیبود. آخر در دفاع ختهیها را رترس شاه میرژتهاجم به



ضرب  ریز ار یحکومت شاهنشاه تینگذاشتند و تمام یشاه باق میرژ یبرا ییانگشت گذاشتند و آبرو

 بر حق است. میرژ نیبردند و کامالً نشان دادند که مبارزه ما با ا

 یاتیواقع ری. سدیدرخش یلیخ یخیو هم تار یاسیلحاظ سن واقعاً هم بهبرادر مسعود در آن زما اتیدفاع

 ونیتمام انقالب یبرا یاسیس یآموزش و راهنما کیداشت بازگو کرده بود و  انیمعاصر جر خیرا که در تار

 .بردیم یآن پ تیاهم آن را مرور کند به یبود. امروز هم اگر کس رانیا نیو مبارز

 یبرا یااز زندان ساواک، خاطره ییرضا رضا ریدر مورد فرار مجاهد کب ایآ ،ی: برادر مهدیداور عباس

 د؟یما دار

 یها و روشهاو شکنجه ییبود که تجارب بازجو نیا گریپروژه د کی نی: بله، در اوانیروزیف یمهد

 منتقل بشود. رونیب داشت، چطور به یما تازگ یو مراقبت ساواک که از هر نظر برا بیتعق

را  ییاحمد رضا دیبتوانند شه ینحوبود که به نیو مراقبت ساواک دنبال ا بیاثنا دستگاه تعق نیا در

اسلحه و مسلسل در دست  یکنند. ظاهراً دستور داشتند که تا وقت رشیو دستگ ندازندیدام ببه

غ و وکه نب نجاستیکند. ا دایبا شدت ادامه پ دیو مراقبت با بیکنترل احمد است، تعق ریو ز نیمجاهد

شگفت  ینحورا ممکن کرد. رضا به یرممکنیغ کی ییو مشخصاً رضا رضا نیجسارت مجاهد یمنتها

سر کرد و خودش از درِ دوم حمام داد و دست به بیو کامالً حساب شده آنها را فر دهیچیطرح پ کیدر 

گرفتند و  لیتحو متها رضا را سالم و سالبچه هیبر سر قرار احمد فرار کرد. از آن طرف احمد و بق

آن روزگار  ونیانقالب عطف بود در تمام مبارزه مسلحانه و انتقال تجارب بهنقطه کی نیبردند و ا گاهیپابه

شکست ساواک در آن  نیبزرگتر نی. امیدانیرا هم عوض کرد و همه آن را م نیکه سرنوشت مجاهد

سرش خورد و مدتها مغضوب  یتو هم نیمجاهد یسربازجو یبود. منوچهر نیزمان در مصاف با مجاهد

 بود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انیساجد عبدالصمد



را  انیروزیف یبرادرمان مهد ی: برادر صمد، شما حرفهایداور عباس

 ییآمده بود، شما نکته یاسی. از آنجا که اسم شما هم در گروه سدیدیشن

 د؟یدار

بودم که مسئول آن  یاسیدر گروه س۴۹: بله من سالانیساجد عبدالصمد

 یعقوبی زیو نه پرو یثمیبود من در آن گروه نه م د،یشه انگذاریبن د،یسع

 بودم. دهیگروه ند نیا یرا تو انیروزیف یمهد یبودم. حت دهیرا ند

یم کباری ییبودم که هفته یقبلش تحت مسئول بهمن بازرگان من

چقدر  میو چقدر مطالعه کرد میدادیش مگزار میرفتیکوه م مینشست

 ...میکرد یگردجامعه

کردند در  ریروز سراغ من آمدند و مرا دستگ۱۰سازمان ضربه خورد بعد از حدود  وریکه اول شهر یوقت

در  من میخود بود ییاتاق مشغول نوشتن بازجو کیشلوغ بود و هر چند نفر در  ییبازجو یاتاقها نیاو

لو رفتم که  یقیطرسؤال کردم من از چه  یواشکی شناختمیکه او را م یاز نفرات یکیاز  ییاتاق باز جو

 تینفرات تحت مسئول یاسام یاو گفت بهمن بازرگان سم؟یخودم را بنو ییبر همان اساس بتوانم بازجو

 خودم را نوشتم. ییخود را از جمله تو را داده است که من بر همان اساس بازجو

که قبالً ما آنجا  هیدیزندان جمش که منتقلش کردند به یهم موقع یازرگانبهمن ب تیمورد محکوم در

 میژر تیحاکم ریکه اآلن در ز یگفت من ابد گرفتم در حال ؟یکه چقدر محکوم شد دمیاز او پرس میبود

 رونیدر ب رشکه براد یبوده و با اقدامات یاست که اعدام یباال بردن نرخ خودش مدع یبرا یآخوند

من گفت که در دادگاه شد، خودش به هیدیآن موقع که وارد جمش یشده ول لیابد تبدبه کرده، حکمش

 ابد گرفته است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یاتیح محمد

 ( حاال نوبت شماستیاتی)محمد ح اوشی: برادر سیداور عباس

 نیآن از همان زندان او یدئولوژیاز سازمان و ارزشها و ا یازرگان: بله، فاصله گرفتن بهمن بیاتیح محمد

خصوص مسعود با او با اعتماد همه و به کهیکرد. در حال فایا یامشخص بود. در قصر واقعاً نقش مزورانه



 ریهم نگفت چرا برخالف سا وقتچی. هکردیم یاما او روراست نبود و نقش باز کردندیکامل برخورد م

 یاعضا هیارتش حسابش با بق یحکم اعدام نگرفته و از اول از نظر ساواک و دادرس تیکزافراد مر

 جدا بوده و در دادگاه حکم ابد گرفته است. تیمرکز

 یسماوات میخواستیما در زندان قصر م کهنیو ا یمورد ناصر سماوات در

است که ناصر  نیا تی. واقعدیگویمطلقاً دروغ م م،یو بکش میرا خفه کن

و در  دهیبر نیبار از مجاهد نیاول یبود که برا یکس نیاول یماواتس

 بود. انتیشرکت کرده بود که البته ننگ و خ یونیزیمصاحبه تلو

کردن طرح و  یخنث یکه برا دینیبرخورد برادر مسعود را بب حاال

و کمون بزرگ جدا  نیاو را از مجاهد یساواک، اصالً زندگ یبعد یهابرنامه

 یرا هم سازمان با انرژ متشیخودش هم خوب بود. ق یبرا یلیکرد که خ

 که برادرانمان گذاشتند، پرداخت. یاهیو ما

 نیاو را واسطه قرار داده تا مجاهد دیگویم یاحمدزاده که بهمن بازرگان ی: داستان آقایداور عباس

از  وقتچیبعدش ه دیگویم یاطرز مسخرهبه یرا نکشند، چه بود؟ هر چند که بهمن بازرگان یسماوات

و  دانمیمن م که! تا آنجا ر؟یخ ایگذاشت  انیدر م نیکه موضوع را با مجاهد دهینپرس یاحمدزاده حت

 یزده که بهمن بازرگان یحرف نیتو چن احمدزاده به ایخوب بود. آ یلیرابطه احمدزاده با تو خ دمیدیم

 گفته باشد؟ یزیچ یاو درباره کشتن سماوات به

 . مطمئناً اگردمیرا نشن یزیچ نیخوب بود. اما من مطلقاً چن یلیرابطه احمدزاده با من خ: یاتیح محمد

 یمیصم یلی. چون با من خگذاشتیم انیبود، احمدزاده حتماً با من در مدرست  یحرف بهمن بازرگان

 نداشت. وجودرا مطرح کرده باشد  یزیچ نیبا او چن یکه بهمن بازرگان یابود و مطلقاً مقوله

 کیرن، ق مینبه کیشد که بعد از نزد یگفت چ دیبا زیقبل از هر چ یدر موضوع بهمن بازرگان د،ینیبب

 قول خودش روشن کند؟را به ندهیافتاده تا چراغ راه آ خیتار ادیبه دهیفرد بر

 یرا جلو پا یچه راه خواهدیکه هدفش روشن کردن کدام راه است و م دیپرس دیفرد خودفروخته با از

 کنند؟! دایاستبداد قرار بدهد تا نجات پ نیدتریپل تیتحت حاکم رانیم امرد



جز بر ضد  یحکومت که مصرف نیزتریرخون هیسا ریدر ز دهیلم یمن ترهات برآمده از مزدور بنظر

 .کشدیاو خط بطالن م ییگواوهیبر مزخرفات و  شیشاپیندارد، پ نیمجاهد

 خیتار یرا برا یزیچ کیو مسعود،  ریکب فیحن هیعل یدهانهو گندگاو چال هایپراکنمستقل از لجن اما

که  ینیضربه سنگ یآمدهایکه اگر مسعود و صبر و متانتش در برخورد با پ دیکنم. باور کن دیتأک دیبا

با  ر،ینظیب یریپذتیئول. مسعود واقعاً با مسماندینم یاز سازمان باق یزیسازمان خورده بود، نبود، چ

و تمام  زدودیو م بردیم نیضربه را از ب نیاز ا یتک آثار ناشتراز مکتب، تک یانقالب کی تیصبر و ظرف

مانده  سازمان بماند که البته خچهیدر تار دیبا نیرا پا برجا بکند. ا التیتشک نیبود که ا نیتالشش هم ا

 است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ییعطا محمود

در زندان مشهد  یشما مدت ،یی: برادر مجاهد محمود عطایداور عباس

 او ٔ  . نظرتان دربارهدیدیهم د نیرا در او یو بعد بهمن بازرگان دیبود

 ست؟چی

 انتیو خ سمیسابقه دور و دراز اپورتونبه کهنی: قبل از اییعطا محمود

چه  یرگانمانند بهمن باز یافراد کهنیجنبش خلق بپردازم و ا مزمن به

امروز  یاسسی ٔ  قوا و صحنهتعادلبه یاند، بهتر است نگاهزده یضربات

 .میاندازیب

معاصر از سرفصلها و  خیکه در تار میهست ییژهیو طیو شرا یانقالب تیاست که ما در موقع نیا مسأله

 .شودیمقاطع نادر محسوب م

هم واقعاً  میعه ما جوشان است. رژدر داخل کشور و جام ینیع طیکه شرا نندیبیو م دانندیم همه

واقع وارد دوران و به دهیرس انیپاهم به میاز رژ کایهراسان و ترسان است. دوران استمالت آمر

 .میاشده یباش سرنگونآماده

و  یدر آلبان۹۷چنانکه از شروع سال هم سم،یو ترور یسازطانیبا ش خواهدیم میرژ ت،یوضع نیا در

را باخته  هیرا برسد واال قاف کیدموکرات یانقالب نیگزیو تنها جا نیحساب مجاهد م،یدید لپنتیبعد در و



 یدوست تا سلولها ناز شبکه خبرنگارا یدرپیپ یهابا توطئه۹۷که در سال مینیبیم نیهم یاست. برا

ه است ک نیا تیبردارد. واقع انیرا از م نیمجاهد خواهدیوارد شده و م اهیس یشانیخفته تا مزدوران پ

جواب  نیبدون مجاهد یکه سرنگون داندیساله خوب آزموده و م۴۰ یو هماورد خود را در نبرد فیحر

 ندارد.

 یفیاراج یبا نوساز کندیم یو سع گذردینم یبهمن بازرگان یحت یمردار چیه افتیکه از باز نجاستیا

هم به یاعتدال -یکار آمدن دولت برجام یدر اشرف و رو نیعام مجاهددر سال قتل شیسال پ۵که 

و  ندارد یویآلترنات میاثبات کند که رژ خواهدیم میرا هدف قرار بدهد. رژ نیبافته شده، مجاهد

در  یداد. بهمن بازرگان تیرضا میرژ نیهمبه دیبا نیهستند و بنابرا میرژ نیبسا بدتر از ا نیمجاهد

 خدمت گرفته شده است.راستا به نیهم

ینکته م کی. فقط شناختمیرا م یبهمن بازرگان نیدر زندان مشهد و او۵۰دهه یاز گذشته و سالها من

ابت )از ب فضعی ٔ  دنبال حلقهبه شهیاست. دشمن هم بازرگانی بهمن ٔ  طلبانهفرصت تیو آن وضع میگو

 خی. فقط شستین یدیجد زیهم چ نیمجاهد به ی( است. خنجر زدن بهمن بازرگانیمجاهد یارزشها

 خدمتش در آمده است.هم به یبازرگان شاه شده و بهمن نیجانش

را  آوردند و مسعود نیاواز جمله مرا از قصر به نیکه چند نفر از مجاهد یوقت یستیاز ضربه اپورتون بعد

در آنجا را  نیمجاهد یمشهد و بردن آموزشها براانتقال به تیاو مأمور م،یو آموزشها را گرفت میدید

رفتن  توانستمیدر خراسان بودم و م زیخصوص که من اهل کار. بهابالغ کرد گریدو نفر د یکیمن و به

 دمیو چش دمیو شن دمیروز دخانواده را بهانه کنم. در زندان مشهد روز بهبودن به کینزد یمشهد برابه

 .کندیچه کرده و چه م یاستراتژ نیخلق و با ا نیجنبش و با ا نیبا ا سمیکه اپورتون

است، مسعود  ییتوده یمسعود گفت بهمن بازرگانبه نیاواخر در او نیاد در اشکراهلل پاک نژ دیشه یوقت

 نیمجاهد التیو تشک یدئولوژیا رآبیاول جا خورد و باور نکرد. اما بعد معلوم شد که بحث فقط زدن ز

 اریعکه تمام ی. براستردیگیرا هم دربر م ییفدا کیو چر اهکلیاز س یانقالب یاستراتژ یبلکه نف ستین

 میکه در وصف تسل نیآذبه یخورده است. مصداق کامل همان وادادگ وندیپ یو احسان طبر یانوریا کب

 آخوندها گفت: یعبا ریزو رفتن به

 دم، نیا یزه»

 ام،خوش واداده چه



 ام، هستم...گسترده ام،آسوده

 «آبشخورم تو  ،ییتو چراگاهم
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 یسادات دربند محمد

 یهابعد از صحبت ،ی: برادر مجاهد محمد سادات دربندیداور عباس

تا زندان قصر و زندان  نیشما هم که از او کنمیبرادرانمان خواهش م

از آن روزگار و  دیدار ییاگر نکته د،یابوده ایمشهد شاهد همه قضا

 .دییبگو د،یش بود«رشهردا»که آنجا  نیاو یمخصوصاً سلول عموم

تمام شد، بازجوها در  هاییبازجو کهنی: بعد از ایسادات دربند محمد

دادگاه بفرستند.  که به کردندیم فیتکلنییها را آماده و تعپرونده نیاو

و بعد از خاتمه  میبود نیدر او یدر اتاق عموم یدر مرحله اول ما مدت

من  نیاو ی. در سلول عموممیشد لمنتق یشهربان یدانهازن شدن احکام به یدادگاهها و صدور و قطع

داشت. عالوه بر  انیدر گوشه آن اتاق جر تیمرکز ی)شهردار( بودم. هر روز نشستها یمسئول صنف

 ویاز گرفتن اخبار و راد میکار داشت میو تقس میبرنامه روزانه و تنظ یهم برا یگرید ینشستها نیا

 یاریهوش یغذا و پست دادن برا یسازآمادهتا نظافت و شستشو و  میوارد کرده بود انهیکه مخف یگوش

 ساواک. یدر برابر نگهبانها

. در ستیکوک ن هیو اصالً مثل بق کشدیخودش را کنار م یکه بهمن بازرگان کردیجلب نظر مرا م نیا

 دیرم و نبامعده دا یهستم و ناراحت ضیبود که مر نیاش احالت بود. بهانه نیهم هم یشهربان یزندانها

و با آنها بحث و فحص  کردیم دایرا پ ینفرات خاص یریگگوشه نیدر ع یفعال باشم. ول ادیز هیمثل بق

 یهایریکه او در واقع داشت عضو گ میدیاما بعدها فهم مینداشت یسوءظن چیپچ داشت. ما که هو پچ

زندان قصر هم  یالت توح نیبود. ا یساز دهیکه محصولش بر میدی. بعدش هم دکردیم یستیاپورتون

 بود. ریمن چشمگ یبرا

 یمشهد منتقل کردند. در آنجا هم تو آبادلیزندان وک ما را از زندان قصر در تهران به ۱۳۵۱مهر  در

. ردیگیفاصله م نیحشر و نشر دارد و از مجاهد هایابا توده شتریب یکه بهمن بازرگان زدیچشم من م



را پنهان  ییزهایچ کی هو معلوم بود ک کردیصادقانه برخورد نم م،یدیپرسیاو م تیهم که از وضع یوقت

 .دیکشیو بالکل کنار م شدی. در واقع داشت از دور مبارزه خارج مکندیم

 باشد محل ریگگوشه ای ضیمثالً مر یهم که کس نیما روشن نبود و ا یدر آن زمان اولش برا زهایچ نیا

 نایزد و در جر رونیب یگریپس از د یکیکه بعدها  ستیگرید زینبود، نگو که اصل موضوع چ رادیا

 نیا روز. من روزبهختیر خیشاه و ش بیجبه یلیخ نیکردن سازمان مجاهد یو متالش یستیاپورتون

 فیام. اآلن هم شاهد پرده کثمختلف شاهد بوده یتا زندانها هاییو زمان بازجو نیرا از همان او ایقضا

 ست؟ی. موضوع چمیهست یبهمن بازرگان یگریبا باز شنامهینما نیاز ا یگرید

شانس خودشان را در  خواهندیاست که سپاه و اطالعات آخوندها هم مثل ساواک شاه م نیا موضوع

و دوران  میسال تجربه دار۵۰اند. چون حاال ما کنند. البته کور خوانده شیآزما نیکردن مجاهد یمتالش

 دانه!پنبه ندیخواب ب درگفت شتر  دیآنها با به یابانیقول سردار خو به میارا از سر گذرانده یستیاپورتون

 دهه عبور داد.۵ نیدر ا ییهاکه برادر )مسعود( ما را از چه گردنه دیدانیو شما خوب م

آنها را شکست  نیمجهز و مسلح هستند که ا میانقالب خواهر مر به نیامروز مجاهد ز،یاز همه چ مهمتر

 .ماست کار ٔ  حلقه نیو باالتر نیمهمتر نیا .کندیم ریناپذ

 ؟یشناختیم یتو مسعود را از چه زمان ی: راستیداور عباس

اداره کل پست قرار داشتم و عالمت  یجلو یمن با او در دوب ۱۳۴۹: در آبان یسادات دربند محمد

 یهاو حامل نامه آمدیم روتیبود که در دست راست او بود. او از عمان و ب یاروزنامه لوله شده ییشناسا

کمک مخاطبان  ضرورتها در مورد شارجه بود که نفرات فتح بودند. نامه ریو معاون ام یقاضعرفات به

درصدد استرداد آنها  نینش خیشده بودند و آن ش ریدستگ یما در مورد برادرانمان بود که در دوب به

 شاه بود. میرژبه

 کیمان که خانه گرفتم و به لیالفتح رفته بود، تحوبه یش نظامآموز یبرا یدوب نیبرادر را که از هم من

شروع کرد و در  ریو معاون ام یبردم و او کارش را با قاض میدیخوابیشن م یرو باًیتک اتاق بود و تقر

از پرونده  کردیبرمال م رابرادران ما  یواقع تیرا که هو یتوانست عکسها و مدارک یعرض مدت کوتاه

کند.  نیگزیدر پرونده جا میکردیرا که آماده م یرواقعیآنها عکسها و مدارک غ یجاو بهبکشد  رونیب

تهران فرستادند،  شده را به نیگزیو جا یرواقعیعکسها و مدارک غ یمقامات دوب یکه وقت ینحوبه

ن و کار سازما تیهوآن مدارک به یاز رو ورو است روبه یشبکه قاچاق معمول کیساواک فکر کرد با 



ضربه اصالً کار به رفتند،یاگر در همان زمان سازمان و افراد آن لو م یعنیصورت،  نیرای. در غدینرس

که مانده  یتهران رفت و ما نفرات کارش را انجام داد به ی. برادر )مسعود( وقتدیرسینم۱۳۵۰وریشهر

 یشده بود رو ریتگرا که حامل برادران دس مایهواپ فامنیکرسول مش دیشه یتحت فرمانده میبود

سازمان و همان  خچهیدارد و در تار یاجداگانه یکه ماجرا میبغداد برد و به ریتسخ فارسجیآسمان خل

 آمده است. سیکتاب شرح تأس

 گفتندیم یحسن ختام هم که شده آن داستان را که با شوخ یبرا کنمی: خواهش میداور عباس

خودت  یریدر مورد عضوگ نیما بگو. همچن یرا برا نیا «زشیو چمدان سحرآم یمحمد سادات دربند»

 ...نیفلسطو رفتن و برگشتن به

الفتح،  یگاههایو پا نیفلسطشدم. در زمان رفتن به یریعضوگ۴۸: من در مهر یسادات دربند محمد

نفر از ۶اثنا  نیمن ابالغ کرد. در همرا به تیبود که مأمور زادهیمحمود عسگر دیمسئولم مجاهد شه

د ت من عوض شیبود که مأمور نجایبود. ا یابانیاز آنها سردار خ یکیشدند که  ریدستگ یا در دوبهبچه

با  عاًینداشتم سر یمشکل قانون چی. چون هرفتمیم یدوب شدگان به رینجات دستگکمک به یبرا دیو با

 یکه برا وستمیپ فامنیرسول مشک دیمجاهد شه به یعازم شدم و در دوب تیگرفتن پاسپورت و بل

ن در آ تیهم که عضو مرکز یروحان نیبرگشته بود. حس نیها از فلسطنجات بچه اتیعمل یفرمانده

 نشده بود، با ما بود. ستیاپورتون یبهمن بازرگان نیزمان بود و هنوز مثل هم

 کی باًیام. او تقرکم گفته م،یرسول هر چه بگو یو ابتکارات و فرمانده یاز طراح انیجر نیا در

 رانیا میرژ لینفرات ما را تحو خواستندیکه م یکرد و درست در زمان یعمل ۱۳۴۹را در آبان  مکنرمیغ

کست ش یاز تو عاًواق یعنی میکن یو خنث مینقشه ساواک را در هم بکوب میساواک بدهند ما توانستو به

 خلق شد. یروزیپ کی

 کردن مدارک نیگزیعود آورده بود و با جاعرفات که برادر مس یهاطور که گفتم، با نامهاز آن، همان قبل

مأموران ساواک آمدند  تاًی. نهاستیموضوع چ اوردیشده بود و سر در ن جیگ یدوب سیدر پرونده، پل

 را نهایدادند که ا تقاضاها را خواسته بودند و ها در زندان داشتند. پروندهبا بچه یدارید کیو  یدوب

ت که داش میبشو ییمایمسافر همان هواپ میود. اما ما توانستب رفتهیهم پذ یو دوب دیما بده لیتحو

کوچک  یمایهواپ کی. بردیبندرعباس مساواک شاه بهاسترداد به یشده را برا ریدستگ یهابچه

توقف  کی میما مجبور بود لیدل نیهمهم نداشت. به یدو موتوره بود که توان پرواز طوالن یداکوتا



در  می. بعد خواسترفتندیپذینم یسادگکه البته به میر داشته باشدر قط یریگسوخت یبرا یکوتاه

مسافران و  هیو بق ری. در بغداد از همان اول ما را دستگدیبغداد برو گفتند به هایاما عراق مینیبصره بنش

 ییبازجو کیما شروع شد.  یهاو شکنجه یی. بعد بازجوبروندرا آزاد کردند و فرستادند  مایخدمه هواپ

مشکوک بودند که  کهنیبدتر ا د؟یهست یشما ک گفتندیو م میکه اصالً انتظارش را هم نداشتسخت 

 یما طبق قرار گریشاه باشد که آن زمان با عراق سرشاخ بود. از طرف د میکار ما طرح ساواک و رژ نیا

 هایان با عراقخودمان در رابطه با سازم تیاز وجود سازمان و مأمور دینبا قاًمطل میکه با خودمان داشت

یو م دیکرد ریکه شما ما را دستگ میهست ینفر۹جمع  کیکه  میگفتیفقط م نی. بنابرامیزدیم یحرف

ود که ب یعی. طبمیندار یو سازمان یگروه یوابستگ چیاما ه میبرو نیفلسطآموزش به یبرا میخواست

 یهاو شکنجه ییبازجو ریه زدو ما یکیآنها افزوده شود.  یریها باور نکنند و بر شک و سختگیعراق

که در نجف بود نوشت  ینیخم یاز تهران برا ییبا جوهر نامر یطالقان ی. از آن طرف آقامیمختلف بود

لفتح ا ندهینکرد. عاقبت باز هم عرفات و نما یکار چیه ینیکند اما خم یانیدولت عراق پا در م شیکه پ

اق الفتح در عر ندهینما لیدند و ما بعد از دو ماه تحوکردند، دخالت کر سیکه از تهران و پار یبا اقدامات

برادرانمان که از  ریسا برد و ما به هیخودش در طرطوس سور گاهیپاما را از عراق به عاًی. الفتح سرمیشد

 .میوستیآنجا رفته بودند، پ اردن به

 میتا بتوان میگشتبر رانیامختلف به یتک از راههاو بعد تک دیماه طول کش۳از  شیما ب یآموزشها

 هیبق کهیهم برگردم. در حال یقانون توانستمیخارج شده بودم م ی. من که قانونمیکارمان را شروع کن

 . بعد من بهگشتندیبرم هاراه نیاز هم دیرفته بودند، باز هم با یدوب قاچاق و لنج به قیها که از طربچه

 .میایب ینیراه را تا تهران زم هیرار بود بقبندرعباس و قبه مایبا هواپ یآمدم و از دوب یدوب

و  حاتیچمدان تسل کی گشتند،یتهران برم ها که بهبود که هر کدام از بچه نیچمدان هم ا موضوع

زادگان که مسلسلها را  عیاصغر بد انگذاریبن دی. مانند شهآوردندیبا خودشان م یمهمات و مواد انفجار

کرده  یچمدان بزرگ بود که کف آن را جاساز کیمن هم  هیند. سهماز فرودگاه مهرآباد توانست وارد ک

تفاق که ا ییایخاطر قضابه یشوخها بهبود که بعداً بچه یهمان چمدان نیبودند و پر از مواد و سالح بود. ا

 مایو از آنجا با هواپ یدوب به یراحتچمدان را به نیدادند! من ا «زیسحرآم»آن عنوان افتاد به

 باس آوردم.بندرعبه

 ییامیهواپ یبود که باعث دردسر شد. تو مایچمدان بلکه مهماندار هواپ نیبندرعباس نه ا ریدر مس اما

ساله ۲۵ -۲۴جوان حدود  کیکه  مایهواپ نیاز قضا مهماندار ا میآمدیبندرعباس مبه یکه از دوب



 یمهماندار تو نی. امیبرده بودبغداد  سال قبلش آن را به کیبود که ما  ییمایبود،مهماندار همان هواپ

من افتاد و شناخت. من هم همانجا متوجه شدم که من را و چشمش به کردیم ییرایداشت پذ مایهواپ

 دیآینم ادمیمن منکر شدم و گفتم  دم؟یند ییاز من کرد که من شما را جا یسؤال کیشناخته است. 

ماً خبر حت مدمین خلبان و من فهیکاب یفت توبالفاصله ر ینگفت ول یزیچ گریباشم. او د دهیشما را د

دور تا دور  سیکه پل دمیو د کردمیمن از پنجره نگاه م دیبندرعباس رسبه مایهواپ ی. وقتدهدیم

حل و فصل  یمسافران برا هیبق کهیآمدم در حال نییکه پا مایرا محاصره کرد. از پلکان هواپ مایهواپ

 یلیساو دی. بعد پرسدییایبا ما ب نطرفیشما از ا فتمن گد و بهآم سیپل رفتند،یسالن م مسائلشان به

چمدان را چک کرد و  سیو اسم بود. پل کتیچمدان ات یچمدان دارم. البته رو کیگفتم چرا  د؟یندار

چه  یو در دوب یهست یو چ یهست یسؤال و جواب کرد که ک یاست. بعد مقدار یمعمول لیوسا دید

گردم  یرفتم و حاال دارم برم یدوب کردن شغل به دایپ یاه هستم و برکارگر ساد کیگفتم  ؟یکردیم

 ام....خانواده شیپ

چند  ستین یگفت مشکل سیآمده، پل شیپ یو چه مشکل ستیکه موضوع چ دمیمن از آنها پرس بعد

، ده روز گذشت ایهفته  کیدر بندر عباس.  یزندان عاد تا سؤال و جواب دارند. بعد من را فرستادند به

 تهران. میتو را بفرست میخواهیگفتند م یسؤال و جواب چیبدون ه

دارم؟  یمگر من چه جرم د؟یتهران بفرست شما مرا به دیکردم که چرا با تیشکوه و شکاشروع به من

 یتا من را راه دیهم طول کش گری.ده روز دشودیتهران آنجا معلوم م به یرویم میدانیگفتند ما نم

 به( ۱۳۵۰) وریشهر مهیبندرعباس بودم و حدود ن یروز در زندان عاد۲۰من حدود  یعنیتهران کردند. 

کرده بودند و من هم لو رفته بودم که قرار است  ریرا در تهران دستگ هیزمان بق نی. تا ادمیتهران رس

ن از تهرارا گزارش کرده بودند. سرانجام  ایبندرعباس هم قضا سیو پل مایتهران بروم. مهماندار هواپ به

از موضوع چمدان و  یرفته بودم اما کس وزمان من خودم ل نیخواسته بودند که من را بفرستند. تا ا

 کهنیو ا ییشدم چمدان را از من گرفتند و بعد بردند بازجو نیوارد او یآن خبر نداشت. وقت اتیمحتو

من هم در  یجوابها ؟یکردیچه م نیو فلسط روتیو در ب یشد یریو در چه زمان عضوگ یتو کجا بود

ها را با من از بچه یلی. بعد هم خدیرسیعقلم مبه مخود ای میبود که ساخته بود ییچارچوب محملها

 .شناختمیرا نم هیبق زادهیمثل محمود عسگر یرو کردند که بجز برخروبه

ول قو بهزدن نشستم شروع کردند به یصندل یرو کهنیمحض امن را صدا زدند و به یشب ناگهان کی

. من دیکوبیم نیبر زم یگریو آن د دادیپاس م یگریدو به زدیبا لگد م یکیخودشان فوتبال کردن. 



ی... میهمه ما را بکش یخواستی( گفت: فالن فالن شده میبازجو )کمال ست؟یموضوع چ دمیپرس

 ؟یچه کار کن یخواست

من نشان داد. هو چمدان را باز کرد به هیشما را بکشم؟ بعد  خواستمیم یزندان چه جور یمن تو گفتم

و بدنه چرب  ریگرم روغن پس داده و چمدان از ز یشده در چمدان، در فضا یجاساز اتیمحتو دمید

اتاق گذاشته  سطرا هم باز کرده بودند و سالح و مواد را و یشده و توجه آنها را جلب کرده بود. جاساز

من بود و اگر من  یپا ریچمدان ز نیا یمرا بکش یخواستیمکه تو  دیکشیباز هم نعره م یبودند. کمال

 ....میشدیبا همه همکاران کشته م نجایو ا شدیمواد منفجر م نیا کردمیم کیآن شلبه

 دمیبردند. آنجا فهم یگریاتاق دگذشت و من را به یمدت یبعد یاز توپ فوتبال و مشت و لگدها بعد

 کهنیرا شروع کرد. راستش قبل از ا ادشیدوباره داد و فر یکمال اند.که برادران خودمان را صدا کرده

ش را و داد غیج هدوبار یجمع کمال نیا یجلو ی. وقتمیبگو دیبا یشده بودم که چ جیبزنم گ یمن حرف

او  به روتیرا در ب نیبوده. ا یچ فیک نیاصالً خبر نداشته در ا کهنیشروع کرد، برادر مسعود گفت ا

 نیو ا یچمدان جاساز نیا یمابدهد. خودش که اصالً اطالع نداشته توو به اوردیتهران ب اند تا بهداده

 کیاگر خبر داشت  اورد،یو ساواک ب یزندان شهربان یآن را با خودش تو دیرا دارد واال چرا با زهایچ

گرفتم و حرف را زد من خط  نیبرادر ا ی. وقتاوردیو الزم نبود با خودش ب کردیاز سرش باز م یطور

ن . آستادمیا نیهم یخبر نداشتم و تا آخر هم رو چیو گفتم که من ه دمیرا چسب نیهم ییبازجو یتو

 را سبک کنند. هیتا پرونده بق گرفتندیم هدهعزمان مسئوالن باالتر همه کارها را به
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