نگهداریوجاســازیمناســبآنچهمنتشــرمیکردنــدبهآنهاکمککنیــم.مادر
دماوندزیریکباغراخالیکردهبودیمودستگاههایتکثیرراآنجاگذاشتهبودیم.
در واقــع آنجــا انباری برای نگهــداری چیزهای مختلــف از جمله انتشــارات گروه
فرقانشدهبود.اینبحثمربوطبهسال 55تانیمهدوم 56است.
 ëëارتباط تان با فرقان شخصی بود یا در قالب همان گروه فالح؟
گــروه فــاحیکگــروهمســتقلیبودکهبــاگــروه فرقان ارتبــاط داشــتوچون
امکاناتشــان کم بود به آنها کمک میکرد منتهــا در این مقطع یعنی از بهار 56به
بعد گروه فرقان دیگر بهجای تفسیر ســورههای مختلف ،بیانیه صادر میکرد و با
تفســیر بعضی آیات ســعی میکرد به مســائل مختلف روز بپردازد .من هر هفته
جزواتگروهفرقانرابهآقایمطهریمیدادم.
 ëëرابطهشماباآقایمطهریچگونهآغازشد؟
ایشــانراامامخمینیدردیداریکهخدمتشــانبودمبــهمنمعرفیکردندو
گفتندمسائلرا باویدرمیانگذارید.
 ëëچه دیداری؟
گروه فالح به دو ســلیقه و شــیوه مبارزاتی باور داشــت که این دو باور در تضاد با
همدیگــرقــرارگرفت.جمعیازدوســتانبــراینباوربودنــدکهبایدبــارژیمیکه
هیچگونــهقانونومبــارزهایرابرنمیتابدمســلحانهبرخوردکــردوعدهایدیگر
معتقد بودند که بایستی به فعالیتهای فرهنگی و سیاسی پرداخت و برای رشد
مــردم تالش کرد تا در مقابل رژیم بایســتند .اما چون هر دو شــاخه گــروه ،رهبری
امــام خمینی را قبول داشــتند و از نظر شــرعی هــم مقلد ایشــان بودند میگفتند
کــه برای حل این اختــاف باید نظر آیــتاهلل خمینی را جویا شــویم .اینجا بود که

الویری در هیأت رئیسه مجلس سوم

پیشــنهاد کردند یک نفر نزد ایشــان برود.من آنموقع در کارخانه ایران ناسیونال
کار میکردم و یک دستگاه باالنس اتوماتیک داشتیم که تولید کارخانهای آلمانی
بود.اگرتعمیرکارانآلمانیمیخواســتنددستگاهراتعمیرکنندهزینهاشبسیار
گرانتماممیشد،بههمیندلیلبهمسئوالنکارخانهپیشنهادکردمکهدرقالب
مأموریتــی چنــد روزه به آلمان بروم و نحوه تعمیر دســتگاه را یاد بگیــرم تا نیاز به
آلمانیها نباشــد .آنها هم استقبال کردند .در اصل اما من هدف دیگری داشتم و
آنرفتنبهعراقومالقاتامامبود.ســفرآلمانبهانهخوبیبرایخروجازکشــور
بودچوناحتمالمیدادمساواکاجازهخروجبهمنندهد.خالصهاینکهابتدابه
آلمانرفتموکاررایادگرفتم.میدانستمآقایقطبزادهگذرنامهجعلیدرست
میکند و میتواند برای رفتنم به عراق به من کمک کند .از طریق یکی از دوستانم
درآلمانبهایشــانمعرفیشــدموبهپاریسرفتمودرکافهایدراینشهرحدود
دوســاعتیبــاقطبزادهصحبتکردم.اوبشــدتجذبصحبتهایمنشــدو
شــب مرا به خانهاش دعوت کرد .وقتی بــه خانهاش رفتم دیدم محمد منتظری
آنجاست.اینمقطعیبودکهآنهامشغولتدارکبرگزاریمراسمچهلممرحوم
دکتر شــریعتی بودند .آنجا موضوع جعــل گذرنامه را مطرح کــردم و تازه متوجه
شــدممتولیجعلگذرنامهقطبزادهنیســت،محمدمنتظریاست.بههمین
جهت آقای محمد منتظری برنامه سفر من را به سوریه جور کرد و قرار شد از آنجا
با گذرنامه جعلی برویم بغداد .همســرم هم در آن ســفر همراه من بود .وقتی در
دمشــق خواستیم سوار هواپیما شــویم ،بهدلیل اینکه گذرنامههای جعلیمان با

ملیت بحرینی بود ،علیالقاعده باید زبان عربی میدانســتیم .من که بلد نبودم
و همســرم هم با وجود اینکــه دبیر زبان عربی بود اما نمیتوانســت صحبت کند،
بنابراینتنهاراهیکهبهذهنمانرسیداینبودکهخودمانرابهکرواللیبزنیم.
 ëëوقتیبهعراقرفتیدبراحتیاجازهدادهشدبااماممالقاتکنید؟
من معرفینامهای از علی جنتی به آقای دعایی داشــتم که برای ســاماندهی
مالقات به من کمک کرد .در طول آن ســفر ،ســه مالقات بــا مرحوم امام خمینی
داشــتمودریکــیازآنهاســؤالکــردم«درایرانمــابهچهکســیمراجعهکنیمکه
دیدگاههایشــماودیدگاهاســامینــابرادراختیارمانبگذارند؟»ایشــانآقای
مطهــریرامعرفیکــرد.بههمیندلیلوقتیبهایرانبرگشــتم،دیگرارتباطمبا
آقایمطهریمســتمرومداومشــدبهطوریکههفتهاییکباربهصورتمنظم
دیــدارداشــتیم.درجریانآندیدارها،بحثگروهفرقانمطرحشــد.منجزوات
فرقــان را برای ایشــان میبــردم و ایشــان به دقت مطالعــه میکرد و زیــر آن خط
میکشــیدوعالمتمیزد.االنپشــیمانهســتمکــهچرامطالبیکهایشــاننقل
میکردراآنموقعیادداشتنکردمتابتوانمدقیقاًبگویمایراداتفرقانچهبود.
 ëëنقداصلیشهیدمطهریبهگفتمانفرقانچهبود؟
ایشــان میگفت این دیدگاهها به بنبســت میرســد زیرا دیدگاه ایدئولوژیک
فرقانپایهومبنایاسالمیاصیلندارد.
 ëëو همان هم شد.
وقتیکهدیدمنقدایشانبهاینگروهخیلیتنداستگفتماگراینطوریاست
میخواهید ما ارتباط مان را قطع کنیم؟ گفت خودتان میدانید ولی اینها مشکل
دارند.
 ëëگفتهمیشدارتباطشمابافرقانبیشترازطریقآقایگودرزیبود.
خودممســتقیمارتباطنداشــتمبلکهیکیازدوستانباایشــانارتباطداشت.
مــن نفر دومی بودم که ارتباط مســتقیم من با ایشــان بــود .به هر حــال ما آمدیم
کتابهایشانراتحویلدادیموگفتیمدیگرنمیتوانیمباشماکارکنیم.
 ëëاین قطع ارتباط در چه سالی بود؟
زمســتان .56ارتباط ما با آنها قطع شد تا اینکه بعد از انقالب یک مرتبه باخبر
شدیمآقایمطهریراترورکردند.
ط تان با گروه فالح در چه حالی بود؟
 ëëدر این مقطع ،ارتبا 
مــا تا 22بهمن 57با گــروه فالح بودیم .در فروردین 58فالح به همراه شــش
گــروه دیگر درهم ادغام شــدند و ســازمان مجاهدین انقالب اســامی را تشــکیل
دادند.
 ëëمأموریتسازمانچهبود؟
به محض اینکه انقالب پیروز شــد اسلحه به دست مردم افتاد و مردم ریختند
پادگانهاراگرفتند.درپسهمینمســأله،کمیتههایخودروشکلگرفت؛یعنی
در هر محله یا مسجدی کمیتهای به وجود آمد .عالوه بر نیروهای انقالبی و مبارز،
متأسفانهبسیاریازاراذلواوباشوبزنبهادرهاهمآمدندوعضوکمیتهشدند.
 ëëمگرهیچفیلتریوجودنداشت؟
خیــر؛هرکســیمیتوانســتعضوکمیتهشــود.اینجابــودکهفکرکنــمروز25
بهمن،ســهروزبعدازپیروزیانقــابمنوآقایبهزادنبویپیشآقایمطهری
رفتیموباابرازنگرانیازاینکهاسلحههابهدستمردمافتادهوخطرناکاست،از
ایشانخواستیمازامامحکمیبگیرندتامابرایجمعآوریاینسالحهاکمیتهای
تشکیلدهیموتازمانیکهشهربانیوژاندارمریبازسازینشدندامنیتشهرهابر
عهدهسازمانمجاهدینانقالباسالمیباشد.آقایمطهریروزبعدآمدوگفت
امام گفتهاند حکم تشــکیل کمیته را به آقای مهدوی کنی میدهند و شما هم اگر
میخواهید کمک کنید ،زیر نظر ایشــان فعالیت کنید .ما هم پذیرفتیم ،بنابراین
آقایمهدویکنیرئیسکمیتهموقتانقالباسالمیشدند.
 ëëشورایمرکزیکمیتهراهم خودامامتعیینکردندیاآقایمهدویکنی؟
امــام گفتنــد آقای مهــدوی کنی تعییــن کنند ،آقــای مهدوی کنــی هم گفتند
افــرادیکــهدرمبارزاتبودنددراتاقیجمعشــوندوشــورایمرکزیراخودشــان
انتخابکنند.خودایشــانهــمدخالتینکردند.آقایناطقنوری،شــهیدمفتح،
شــهید اسالمی ،اصغر نوروزی و چند نفر دیگر و بنده عضو شورای مرکزی شدیم.
مســئولیت کمیته این بود که در سراسر کشور شــاخههای خودش را داشته باشد و
تمــام کمیتههایغیرقانونــی راهممنحل و آنهایی کهگــردن کلفتیمیکردند با
شگردخاصیخلعسالحکند.کارسنگینماخلعسالحکردنآدمهایهفتخط
بودکهکاربسیارسختودشواریبود.
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