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متن پیـ ــش رو خالصه گفتوگویی اسـ ــت با هادی
غفاری (متولد  ،1329آذرشـ ــهر) کـ ــه با فعالیتهای
چریکـ ــی در دوران پیـ ــش از انقالب شـ ــناخته شـ ــده
اسـ ــت؛ در این گفتوگو به اندیشه مبارزه مسلحانه
در میـ ــان گروههـ ــای مذهبی و غیرمذهبی ،سـ ــوابق
زندان و مبارزات و درنهایـ ــت چند و چون محاکمه
امیرعباس هویدا در دادگاه انقالب پرداخته شـ ــد که
در ادامه میخوانید.

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر

ëëبرای شروع از مبارزات خودتان ،پیش از
انقالببگویید.
من در خانـــوادهای بزرگ شـــدم که
چـــهاز جانب پدر و چـــه از جانب مادرم
ذاتـــاً سیاســـی بودنـــد؛ مادر مـــن زندان
رفتـــه بود ،پـــدرم هم مبارز بـــود؛ خودم
هم نخســـتین زندانی کـــه تجربه کردم
در نه ســـاگی بود که علیه شـــاه اعالمیه
مینوشـــتم و مدت کوتاهی در بند چهار
زنـــدان شـــهربانی زندانی بـــودم؛ من از
همان ســـالها در خط مبـــارزه افتادم و
به این نتیجه رسیدم که این رژیم حرف
حســـاب نمیفهمد! چون میتوانستند
در آن ســـن و سال با من صحبت کنند و
مـــن را توجیه و قانع کنند! در حالی که از
همان روز اول با مشـــت و لگد پاسخ من
را در آن ســـن کـــم میدادنـــد؛ در دوران
دبیرســـتان هم در فکر تأسیس انجمن
اســـامی بودیم و با نوشتههای مرحوم
دکتر شـــریعتی و کم کم با نوشـــتههای
جـــال آل احمد راه افتادیم و بعد که به
مدرسه دارالفنون آمدم مبارزات بیشتر

افرادی مثل عرفات نمیتوانستند شما را
بهمبارزهمسلحانهتشویقکنند؟
افرادی مثل آقای عرفات یا ابونضال
و دیگـــران ،مفصـــل بـــا مـــن صحبـــت
میکردند؛ ما حرفمان این بود که ایران
غیر از لبنان و فلســـطین اســـت؛ در آنجا
چارهای جز مبارزه مسلحانه نبود ،اما در
ایران اگر فردی معمولی بودید باشـــما
کاری نداشـــتند و تـــا حـــدودی میشـــد
اعتراض کرد؛ در آنجا اینگونه نبود چون
زمین فلســـطینی را گرفته بودند! بحث
آقای عرفات بیشـــتر مبارزه مســـلحانه
بود؛ حتی یکبـــار به او گفتم «چرا ازدواج
نمیکنی؟» ایشان گفتند« :من با تفنگ
ازدواج کـــردهام!» گفتم« :عروس شـــما
چه کسی اســـت؟!» گفت« :عروس من
فلسطین است»؛ البته عرفات آن سالها
بـــا عرفات ســـالهای بعد که تاجر شـــد
وبه تعبیر ما قدری سازشـــکاری میکرد
متفاوت بود .بنابراین من قبل از انقالب
مسلح بودم ولی از اسلحهام استفادهای
نکردم؛ اگر روزی بین بیســـتنفر مسلح
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دو میلیـــون تومان پول زیادی بود و اینها
رســـماً به آقای خلخالی پیشنهاد رشوه
دادند .بنابراین برنامـــه آنها این بود که
هویدا را فـــراری بدهند .گذشـــته از اینها
مـــا خاطـــره  28مـــرداد  1332را بهیـــاد
داشتیم؛ ملتی که تا روزهای قبلش فریاد
حمایـــت از مصدق ســـردادند را با یک
کودتا به خاک و خون کشیدند.
ëëبه چه علت نهضت آزادیها با اعدام
هویدامخالفبودند؟
آقای بازرگان بیشتر یک آدم عاطفی
بود؛ آقای یزدی هـــم عاطفی بود؛ البته
دکتر یزدی هر چه آقای بازرگان میگفت
قبول میکرد.
ëëدر مصاحبهای آقای یزدی گفتهاند ،به
ایندلیلبااعدامشتابزدههویدامخالف
بودند که میخواســـتند ایشـــان مظلوم
نمیرد!واعتقادداشتندهویدابایددریک
محاکمه علنی که همه خبرنـــگاران و...
باشند ،بهصورت کامالً قانونی محاکمه
بشوند.
یعنـــی منتظـــر میماندیـــم یک 28
مرداد دیگر بشـــود و همه ما را درو کنند
و بعد بیاییـــم و محاکمه کنیم! هر کس
چنین اندیشهای داشت ،معلوم بود که
سابقه ایران را درست نمیشناخت؛ من
که جوانتر از آقای بازرگان و یزدی بودم؛
باید شـــرایط آن روز را در نظر گرفت؛ هر
لحظه امکان داشـــت کودتا بشـــود؛ مگر
بلند کردن چهارتا فانتوم کاری داشت؟!
ëëتا چـــه میـــزان جامعـــه ایران بـــا این
اعدامهـــا موافـــق بـــود؟ اگـــر بخواهیم

امام گفتند «مواظب باشید از بینی کسی ،خونی نریزد»

شـــد؛ در دوران دبیرســـتان یـــک جمـــع
چهار نفره دوستانه داشـــتیم و باهم در
خط مطالعات سیاســـی افتادیم؛ حتی
در آن موقـــع کتابهـــای مارکسیســـتی
مثـــل «چگونـــه انســـان غـــول شـــد» را
میخواندیـــم؛ در آن ســـالها پدرم هم
مـــدام به زندان میرفـــت و این حوادث
تدریجـــاً به هدف ما برای براندازی رژیم
شاه رنگ و روی خاصی میبخشید.
ëëتـــا چـــه میـــزان در شـــیوههای مبارزه
میتوانســـتید تحت تأثیـــر جنبشهای
چپجهانیباشید؟
آنهـــا کـــه اصالً مبـــارزه مســـلحانه را
تبلیـــغ میکردنـــد و مـــا باور نداشـــتیم؛
ایدئولـــوژی چـــپ مبتنی بـــر تفنگ بود
در حالـــی که مبـــارزه اســـامی مبتنی بر
اخالق بود؛ من هیچ وقت به چپها باور
نداشـــتم و یادم میآید کـــه در زندان به
کمونیستها «کامیونیست» میگفتیم!
چـــون کامیونـــی ،ما و حتی خودشـــان را
لـــو میدادنـــد! ما بـــه مبارزه مســـلحانه
اعتقادی نداشـــتیم؛ پدر من به تأسی از
اندیشه اسالمی ،مبارزه مسلحانه را مفید
نمیدانست و فتوای ایشان «االسالم قید
الفتک» بود ،فتک یعن ترور و بهطور کل
این جمله یعنی «اســـام تـــرور را قبول
نمیکند»؛ همچنین من از پانزده سالگی
مقلـــد امام بـــودم و امام هم بـــه مبارزه
مســـلحانه اعتقادی نداشـــت و مخالف
جدی این عمـــل بـــود؛ از روحانیت هم
تعداد کمیشـــان بـــه این شـــیوه مبارزه
اعتقاد داشتند.
ً ëë
مثـــا آیـــتاهلل میالنی به این شـــیوه
مبارزهاعتقادداشتند؟
بلـــه ،آیتاهلل میالنی قبول داشـــتند
و آقای هاشـــمی رفســـنجانی هم اندکی
بهاین شیوه اعتقاد داشتند.
ëëادعا میشود که اسلحه ترور حسنعلی
منصور را هـــم آقای هاشـــمی تهیه کرده
بود؟
آن اســـلحه را احتمـــاالً مرحوم آقای
غیـــوران تهیـــه کـــرده بودنـــد؛ در تـــرور
حســـنعلی منصور با آنکه نخســـتوزیر
رژیم پلید شـــاه بـــود و عامل مـــزدوری
بهحســـاب میآمد ،وقتی آقایان مؤتلفه
اســـامی نزد امـــام رفتند تا فتـــوای ترور
منصـــور را بگیرند ،امـــام موافقت نکرد؛
در آن جلســـه مرحـــوم آیـــتاهلل انواری
هم بودند؛ هر چه اصرار کردند امام فتوا
نداد؛ بنابراین امام به مبارزه مســـلحانه
هیچوقت روی خوش نشان نمیداد.
ëëپـــس علـــت اینکـــه شـــما بعدهـــا
آموزشهـــای چریکی دیدید یـــا از خارج
اسلحهواردمیکردیدچهبود؟
این ســـؤال یک پاسخ بیشـــتر ندارد و
آن اینکه این حـــرکات دفاعی بود؛ برای
این بود که اگر ما ناچار شدیم ،از اسلحه
استفاده کنیم.
ëëشـــما مدتها در لبنـــان آموزشهای
چریکی دیدید و با عرفات دوستی نزدیک
داشـــتید که طبق گفته خودتـــان« :مدام
میگفـــت آزادی را با تفنـــگ میگیریم
و آزادی از خان اســـلحه رد میشـــود» آیا

گیـــر میکردم کـــه قصد داشـــتند من را
بزنند طبیعی بود که از اســـلحه استفاده
یکردم.
م 
ëëاز روزهای زندان بگویید؛ چه شـــرایطی
در زندانها حاکم بود؟
یک خاطره قشنگی بگویم از فضای
زندان کـــه پدرم حتی مارکسیســـتها را
بهخـــودش جذب میکـــرد؛ چـــون این
اواخـــر همـــراه پـــدرم باهـــم در زنـــدان
بودیـــم؛ یـــک آقـــای طاووســـیان نامی
در زنـــدان بـــود که جـــزو بچههـــای گروه
مسلح مارکسیســـت بهحساب میآمد؛
ماه رمضـــان بـــود و یکبار پـــدرم صبح،
طاووســـیان را از خـــواب بیـــدار کـــرد که
ســـحری بخورد و روزه بگیرد! طاووسیان
بلند شـــد و گفت« :آقای غفاری! به خدا
قســـم من مارکسیســـتم!» پدر به خنده
گفـــت« :تـــو غلط کـــردی مارکسیســـت
هســـتی! تو اگر مارکسیســـت بودی باید
میگفتی بـــه مارکس قســـم! چرا گفتی
به خدا قســـم! تو مســـلمانی و حالیات
نیســـت! بلند شـــو با هم روزه بگیریم!»؛
شـــوخی شـــوخی آقای طاووســـیان هم
نمـــاز خواند و هـــم روزه گرفـــت! یا یکی
از ایـــن بچههـــای چریکفدایـــی بود که
بشدت لجبازی میکرد؛ یکبار فهمیدیم
ایـــن آدم در دستشـــویی در آفتابـــه ادرار
میکنـــد! پـــدرم بـــه او گفـــت« :این چه
کاری بود که کردی!» گفت« :میخواهم
نمازتان باطل بشـــود ».پدرمبه شوخی
گفت« :مرد نامـــرد! اگر من از این عمل
تو اطالع نداشته باشـــم که نمازم باطل
نمیشود! حاال بر فرض ،نماز من باطل
بشود به تو چه میرسد ».بعد پدر گفتند:
«ما میخواهیم باهم زندگی بکنیم ،ما
آزادی را برای همدیگر میخواهیم؛ قرار
نیســـت که من یا شما بعد از اینکه پیروز
شدیم پدر هم را دربیاوریم .ما قرار است
با همدیگر پدرساواک را دربیاوریم».
ëëبا وقـــوع انقالب که قضیه عکس شـــد،
اینگونهنبود؟
نـــه؛ مـــا بـــه مارکسیســـتها کاری
نداشـــتیم؛ چون خود من در خط مبارزه
با مارکسیســـتها بودم .این را میگویم
کـــه اگـــر آنهـــا مســـلحانه علیه مـــا قیام
نمیکردند به خدا قســـم ما با آنها کاری
نداشـــتیم؛ آنها مســـلحانه علیه ما قیام
کردنـــد؛ از روز اول آزادی ،اینها لجبازانه
برخورد کردند .انقالب برای توده مردم
بـــود؛ تـــوده بیتشـــکیالت و مســـلمان و
غیرمســـلمان و با حجاب و بیحجاب و
نمازخـــوان و غیرنمازخوان بـــود؛ مردم
ایـــران انقـــاب کردنـــد؛ امـــا منافقیـــن
بالفاصله در سال  57و در میدان آزادی
پالکارد خودشـــان را باال بردند و اینگونه
جلـــوه دادند که مـــردم به رهبـــری آنها
به خیابان آمدهانـــد! یک خاطره از بعد
از پیـــروزی انقـــاب بگویم؛ ایـــن خاطره
را امـــروز فقط من شـــاهد هســـتم؛ من و
شهیدبهشـــتی و مســـعود رجوی و چند
نفـــر دیگر در یک جمعـــی بودیم؛ آقای
بهشـــتی که در آن موقع رئیسشـــورای
انقالب بود ،به رجوی پیشنهاد داد که او را

بهعنوان شهردار تهران معرفی میکند؛
رجوی بـــا عصبانیـــت گفت« :شـــهردار
دیگر چیست ،من فقط رئیسجمهوری
میشـــوم و رهبری بـــا من اســـت!»؛ اگر
اشـــتباه نکنم آقای مهدیـــان هم در این
جمع بودند که خوشبختانه زنده هستند؛
حتی یکبار بعد از اینکه گروه فرقان آقای
مطهـــری را زده بودند ،به خانه ایشـــان
رفتیم و من کنار آقای مهدیان نشســـته
بودم؛ آقـــای مهدیان به من گفت« :چرا
بـــا مجاهدیـــن خلـــق درافتـــادی!» من
گفتم« :آقا اینها مستبد و آدمکشند و ما
را قبول ندارند»؛ موســـی خیابانی هم در
آن جلسه کنار من نشسته بود و مسعود
رجوی هم بود؛ بـــه آقای مهدیان گفتم:
«اینها دارنـــد فیلم بـــازی میکنند و اگر
دستشـــان به امور بیفتد همه ما را از دم
تیغ خواهنـــد گذراند»؛ مدتی نگذشـــت
که بیانیه رجوی و موسی خیابانی بیرون
آمـــد که نوشـــته بودند فرقـــان زود کار را
شروع کرده است! نگفتند چرا فرقان این
کار را کرده و مطهری را کشـــته است! زود

نیمنگاه

که تا دیروز باشـــاه همـــکاری میکردند،
میخواســـتند به دیـــدار امـــام بیایند که
من بـــه آنها معتقد نبودم؛ مـــن به امام
ســـوابق این افـــراد را یـــادآوری میکردم
ولی امـــام میگفتند« :حاال کـــه آمدهاند
بگذار بیایند؛ ولشان کن؛ هرکس ظرفیت
خـــاص خـــودش را دارد»؛ خـــدا رحمت
کند مرحـــوم آقـــای حقی را کـــه در یکی
از جلســـات خصوصی با شـــوخی به من
گفتند« :مشـــکل آقای غفاری این است
کـــه همه مـــا را خوب میشناســـد»؛ امام
همـــه را میپذیرفـــت و همینهـــا برای
مـــا درس بود؛ بنابرایـــن بخش مهمی از
اداره مدرسه رفاه با من بود .یک خاطره
از آقای مطهری بگویـــم؛ هنوز  19بهمن
هم نشده بود که چند نفر از سرهنگهای
ارتش بـــه دیدن امـــام آمدنـــد؛ دم اتاق
مدرســـه کفشها را درآوردند و روی هم
تلنبار شد؛ من دیدم آقای مطهری همه
کفشهـــا را جفـــت کرد و انـــگاری با یک
خط کش ،کفشها را میزان کرده بود من
عقب ایستاده بودم و او را تماشا میکردم؛

همراه پوتین و اســـلحه در خیابان بودم؛
غـــروب  22بهمـــن پـــادگان لشـــکرک را
گرفتیم .همچنین روز قبلـــش از پادگان
افســـریه تانکها بـــه خیابـــان آمدند و تا
نزدیکیهـــای میـــدان امام حســـین هم
پیش رفتند؛ نخستین تانک که آمد ،من
داخل تانک پریدم و نارنجکی را داخلش
انداختـــم؛ به یک آن همه از تانک خارج
شـــدند و تانک از کار افتاد؛ باقی تانکها
را هـــم به یـــک روشـــی از کار انداختیم و
همه سرنشـــینهای تانکها را گرفتیم و
نزدیک بیمارستان بوعلی و کنار دیوار به
صف کردیم؛ در همان  22بهمن ،شبانه
ســـاعت دو نصـــف شـــب خدمـــت امام
رفتم؛ هیچوقت یادم نمـــیرود که امام
فرمودند« :مواظب باشید از بینی کسی،
خونی نریزد».
ëëبعـــد از انقـــاب ،هـــادی غفـــاری
رادرعکسهـــا ،در کنـــار آقای هویـــدا و در
دادگاه محاکمه ایشـــان میبینیم؛ نقش
شمادراینمحاکمهچهبود؟
من هیچ نقشـــی نداشتم؛ اشتباه من

باشـــم؛ فقط یکبار هویدا بلند شـــد و به
آقای محمدی گیالنی و خلخالی گفت:
«من عربـــی هم بلـــدم دفاع کنـــم!» و
ُ
«توکلت علـــی اهلل!» اینقدر
بعد گفت:
بـــا فرهنـــگ دینـــی جامعه بیگانـــه بود
کـــه توکلـــت را توکلـــت تلفـــظ میکرد!
بـــه شـــوخی گفتـــم« :صبـــر کـــن! االن
دادگاه تمام شـــود و کلـــت علیاهلل هم
فرامیرســـد!» و به ایشـــان متذکر شدم
کـــه حداقل این مـــوارد را یاد میگرفتی؛
خدای من شـــاهد اســـت جـــز این یک
جمله اصالً با او حرفی نزدم .هیچکس
جز خلخالی و خدا نمیداند چه کســـی
هویدا را کشت ولی هویدا بدون محاکمه
کشـــته نشد؛ من نشســـته بودم که دوبار
محاکمه شـــد و آقـــای خلخالی حکم را
خوانـــد و آقـــای هویدا هیـــچ حرفی هم
نمیزد؛ متأســـفانه صدا و سیمای ما در
اوج بیفرهنگی رژیم شاه را فقط فحش
میدهد و وقایع را برای نســـل جدید باز
نمیکنـــد .هویـــدا چند اداره بـــزرگ زیر
نظرش اداره میشـــد؛ از جمله سازمان

نمانـــد در آن ابتـــدای انقـــاب محاکمه
معنـــا نداشـــت .آقای فرمانـــدار نظامی
تهران که دســـتور کشـــتار مـــردم را داده
بود نیاز به محاکمه نداشـــت .شـــما جو
آن زمـــان را در نظر بگیریـــد؛ انقالب بود
و شـــرایط ،آرام و عادی نبود؛ بههر حال
محاکمات مدرسه رفاه را آقای محمدی
گیالنی و آقای خلخالی انجام میدادند
و نهضت آزادیها شرکت نداشتند .اصالً
نهضت آزادیها با اعدام هویدا مخالف
بودند.
ëëعلت اعـــدام شـــتابزده آقـــای هویدا
چه بـــود؟ در خاطـــرات آقـــای خلخالی
آمده اســـت که در جریان محاکمه هویدا
راههای ارتباطی بـــا زندان را قطع کردند و
حتی تلفنهـــا را در یخچال پنهان کردند
تا کســـی مانع صدور حکم نشـــود .بهنظر
شما عجله آقای خلخالی در اعدام هویدا
ازچهجهتبود؟
تلفـــن را در یخچال نگذاشـــتند .من
خودم آنجا بودم و دیدم که فقط از پریز
درآوردند .من و امثـــال من یک خاطره

ëëروز  22بهمن با لباس روحانیت و همراه پوتین و اســـلحه در خیابان بودم؛
غروب  22بهمن پادگان لشـــکرک را گرفتیم .همچنیـــن روز قبلش از پادگان
افســـریه تانک ها به خیابـــان آمدند و تـــا نزدیکی های میدان امام حســـین
هم پیش رفتند؛ اولیـــن تانک که آمد ،من داخل تانـــک پریدم و نارنجکی را
داخلش انداختم؛ بـــه یک آن همه از تانک خارج شـــدند و تانک از کار افتاد
باقی تانک ها راهم به یک روشـــی از کار انداختیم و همه سرنشین های تانک
ها را گرفتیم و نزدیک بیمارستان بوعلی و کنار دیوار به صف کردیم ؛ در همان
 22بهمن ،شبانه ساعت دو نصف شب خدمت امام رفتم؛ هیچوقت یادم
نمیرود که امام فرمودند« :مواظب باشید از بینی کسی ،خونی نریزد»

شروع کردهاند یعنی چه؟ یعنی اینها به
مبارزه مسلحانه علیه ما اعتقاد داشتند.
ëëاز روزهـــای انقالب بگوییـــد؛ در فاصله
 10روز ورود امـــام تا  22بهمن بر شـــما چه
گذشت؟
مـــن بـــه یـــک تعبیـــری تهـــران را
فرماندهی میکردم .یک پایم بیتامام
بـــود و یک پایـــم کل تهـــران .در روز ورود
امـــام ،فـــرودگاه بـــودم و همـــراه آقـــای
مهنـــدس بـــازرگان و آقـــای صباغیان و
دکتر سحابی و دکتر یزدی با یک اتوبوس
از فرودگاه به بهشـــت زهـــرا آمدیم؛ من
قدمبه قدم ،همراه امام و در بیت ایشان
در مدرســـه رفـــاه بـــودم؛ در ایـــن فاصله
10روزه مرتب در شهر میچرخیدم؛ یک
جیپ ارتشی دســـتم افتاد که یک سرباز
فراری از پادگان به من ســـپرده بود؛ یادم
نمیآید کـــه در این ایام خواب درســـتی
کرده باشـــم ،یا در خیابـــان میخوابیدم
یا نهایتاً دو ســـه ساعت بیشتر استراحت
نمیکـــردم و دنبال ســـازماندهی بچهها
بودم؛ شاید این تعبیر درست نباشد ولی
بیـــت امام در مدرســـه رفـــاه را مقتدرانه
اداره میکردم؛ حتی بعضی آخوندهایی

آقای مطهری به کفشها نگاه میکرد و
کیف میکرد .مطهری فیلسوف و مجتهد
و مـــا و فقیه و متفکر و ایدئولوگ ،کفش
جفت میکرد و بهدنبـــال عکس گرفتن
نبود االن چهرهاش دقیق جلوی چشمم
اســـت عبایش را روی دوشـــش انداخته
بـــود و به کفشهـــا نگاه میکـــرد و لذت
میبـــرد؛ در آن لحظه به خاطرم آمد که
اینها کفشهایی اســـت که به دیدار مراد
آقـــای مطهری آمدهانـــد ،بنابراین یاران
مرادش تلقی میشدند .خالصه نوزدهم
بهمن بود که به پادگان دوشانتپه رفتیم
و اســـلحه خانه را گرفتیم و پادگان بدون
خونریـــزی ســـقوط کـــرد؛ ناگفتـــه نماند
بچههای مســـلح هم همـــراه من بودند
که من در ســـالهای  53و  54و  55و 56
کادرســـازی کرده بـــودم؛ بعد از دوشـــان
تپه به مهرآباد رفتیـــم و پادگان مهرآباد
را هم در همان  19بهمـــن گرفتیم؛ فردا
و پسفردایـــش پادگانهـــای مختلـــف
را گرفتیـــم؛ فقط افســـریه مانـــده بود که
مقاومـــت میکـــرد؛ پادگان عشـــرتآباد
هـــم روز بیســـتم و بیســـت و یکـــم فتح
شـــد؛ روز  22بهمن با لبـــاس روحانیت و

این بود که یکبار تماشاچی دادگاه آقای
هویدا بودم.
ëëاما تماشـــاگر معمولی نبودید ،اینگونه
نیست؟
بـــه خدا قســـم تماشـــاچی معمولی
بـــودم؛ هر کس جـــز این به من نســـبت
بدهد دروغ نســـبت داده است و من از او
نخواهم گذشت.
ëëبرخی از جمله ابراهیم یزدی ،معتقدند
زمانی که هویدا در زندان قصر مشـــغول
محاکمه بود ،بعد از تنفس میانی جلســـه
دادگاه ،هویدا به راهرو میآید و در نهایت
در همان راهرو ،یک روحانی با اســـتفاده
از کلـــت هویـــدا را میکشـــد و در واقـــع
هویدا پیش از صدور حکم اعدام ،کشـــته
میشـــود؛ برخی ازجمله عباس میالنی
از شـــما بهعنـــوان روحانی که هویـــدا را
کشتهاستناممیبرند.
آقای یـــزدی از من اســـم نبردند؛ در
آنجـــا پر از روحانی بود اما من را حرمت
قائل شدند و جلو نشاندند وگرنه عقب
من هـــم روحانی بود؛ حتی من با هویدا
حرف هم نـــزدم؛ با اینکه میتوانســـتم
بیشترین ادعانامه را علیه هویدا داشته

ورزش ،اداره اوقاف و ســـاواک؛ بنابراین
گناه او کم نبود.
ëëدادگاه هویدا در زندان قصر بود؛ شـــما
در دادگاههای ابتدایی که در مدرســـه رفاه
تشکیلمیشدشرکتمیکردید؟
مدرسه رفاه مربوط به هفته اول بود؛
دادگاه چند مـــورد اول مثل نصیری و...
در مدرســـه رفاه برگزار شـــد؛ من در این
دادگاههای ابتدایی نبـــودم؛ البته به من
گفتنـــد بیایم ولی نرفتم؛ بـــا اینکه آقای
نصیری را از سال  44که به پدر من سیلی
زده بود میشناختم.
ëëنقش نهضت آزادیهـــا در اعدامهای
اول انقالب چـــه بود؟ آقـــای بادامچیان
معتقدنـــد کـــه نخســـتین کســـانی کـــه
وابســـتگان رژیم پهلوی را اعدام کردند،
نهضت آزادیها بودند که در مدرسه رفاه
این کار را انجام دادند و بعـــد از آن امام،
آقایخلخالیرامنصوبکردند.
اشتباهمحضاست؛نهضتآزادیها
در اعدامها نقشـــی نداشتند؛ اصالً آقای
یزدی بـــا اعدامها مخالف بـــود؛ در این
اعدامهای ابتدایی مدرسه رفاه ،احتماالً
شیخ علی تهرانی شرکت داشت .ناگفته

تلخی از داستان فرودگاه عنتبه داشتیم؛
با این توضیح که بچههای فلســـطینی،
تعدادی از نیروهای بلندپایه اســـرائیلی
را در فرودگاه عنتبه گروگان گرفتند؛ برای
اینکـــه بتوانند بـــا این چند نفـــر گروگان،
 600نفـــر از زندانیـــان فلســـطینی را آزاد
کنند؛ ناگهان اســـرائیل از زمیـــن و هوا با
هلیکوپتر حملـــه کرد و اینها را آزاد کرد و
همه بچههای فلســـطینی را کشت؛ این
خاطره در ذهن آقای خلخالی و دیگران
وجود داشت؛ در نتیجه قصد داشتند کار
را زودتر تمام کنند.
ëëاعتراضهای جهانـــی در این تعجیل
تأثیـــر نداشـــت؟ همینطور خـــود آقای
هویداتالشزیادیمیکردباارتباطاتیکه
دارد از اعدام فرار کند.
اعتراض جهانی اصالً تأثیر نداشت.
یک خاطره بگویم؛ در یک جلسهای ،من
کنار آقای خلخالی نشسته بودم؛ یک نفر
پهلوی آقای خلخالی آمـــد و گفت« :ما
از طـــرف آقای هویـــدا دو میلیون تومان
نقدی بهشـــما میدهیم ،محاکمه آقای
هویدا را یکی دو ماهـــی عقب بیندازید،
برای ایشان برنامهای هست»؛ آن موقع

انصاف را رعایت کنیم ،بهنظر میآید که
عموم مـــردم هم با ایـــن اعدامها موافق
بودند؛ چنانچه تودهایهـــا ،مجاهدین،
چریکهای فدایی خلق و ...موافق بودند
و بواقع جامعه خون میخواســـت؛ شما
این را در جامعه حس میکردید؟
قطعاً همینطور است؛ دانشجویان
دانشـ ــگاه تهران که تیپ روشـ ــنفکر ما
بودند فریاد میکشـ ــیدند که «چرا اینها
روی زمین ماندهاند و چرا اینها را نگه
داشـ ــتهاید و چـ ــرا باید نـ ــان بخورند!»؛
جامعه بشدت ملتهب بود؛ برای شما
تعریف کردم که رانندههای تانک را در
نزدیکی میدان امام حسـ ــین دسـ ــتگیر
کـ ــردم و کنار بیمارسـ ــتان بوعلی صف
کردم تا ماشینی گیر بیاید که به مدرسه
رفاه بفرسـ ــتم؛ من با زحمـ ــت مردم را
نگه داشـ ــتم تـ ــا اینها را نکشـ ــند؛ مردم
میگفتنـ ــد« :ایـ ــن راننـ ــده تانک قصد
کشـ ــتن مردم را داشـ ــت! شما معطل
چه هستید و چرا آنها را نمیکشید؟!»
بـ ــه خداونـ ــدی خدا قسـ ــم مـ ــن با چه
مصیبتـ ــی ایـ ــن پنجاه شـ ــصت نفـ ــر را
زنده نگـ ــه داشـ ــتم؛ در همیـ ــن هنگام
یـ ــک اتوبوس را متوقـ ــف کردیم تا آنها
را انتقـ ــال بدهیـ ــم؛ راننـ ــده اتوبوس که
اتفاقاً صورت تراشـ ــیده داشـ ــت و مثل
ما مذهبی نبود ،راضـ ــی به انتقال آنها
نمیشـ ــد و میگفـ ــت« :آقـ ــای غفاری
اینهـ ــا آدم کشـ ــتهاند ،اینهـ ــا را زمین
بینداز تا من با ماشین روی آنها بروم!»
بنابراین مردم عصبانی بودند.
ëëبهعنوان آخرین سؤال بفرمایید جنازه
هویداچهشد؟
بـــا اعـــدام هویـــدا دغدغـــه دادگاه
انقـــاب این بـــود که هویـــدا را کجا دفن
کننـــد .در همـــان ایـــام هر کـــس را دفن
میکردند ،مـــردم جنازهشـــان را بیرون
میآوردنـــد و آتش میزدنـــد .بنابراین
نگرانی وجود داشـــت که کجـــا او را دفن
کنیم؛ به یاد داشـــته باشید درباره مردم
انقالبـــی ســـال  57حـــرف میزنیـــم نه
االن! در یک جلســـهای ،من هم پهلوی
آقای خلخالـــی و محمدی گیالنی بودم
که خانمـــی بیحجاب با کفش پاشـــنه
بلندی بـــه دادگاه انقالب آمـــد و گفت:
«آمدهایم جنازه را ببریم» گفتند« :شما
که هســـتید؟» گفـــت« :مـــن خواهرش
هســـتم»؛ آقـــای خلخالـــی نظر مـــن را
خواســـت؛ مـــن گفتـــم «نظری نـــدارم!
بگذاریـــد از امام بپرســـم»؛ زنگ زدم به
بیـــت امام؛ بـــا حاج احمـــد آقا صحبت
کـــردم و جریان را گفتم تا از امام ســـؤال
کند؛ ایشـــان پرســـیدند و امـــام موافقت
کردنـــد و گفتنـــد« :جنـــازه را بدهید؛ اما
اگر انتقال جســـد هزینهای داشـــته باشد
خود خانوادهاش باید هزینه را بدهند»؛
خالصـــه جنـــازه را در پزشـــکی قانونـــی
مومیایی کردند و تمام هزینهها هم پای
همان خانم بود؛ جنازه را به ترکیه بردند
و از آنجـــا ظاهراً به فرانســـه و از فرانســـه
بهاســـرائیل (شـــهر عـــکا) بردنـــد و کنار
پدرش دفن کردند.

