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حرف دهانت را بفهم. تو ما را آورده ای، اگر جرمی مرتکب 
شده ایم، بگو اما حق نداری فحش بدهی. می گوید اگر به 
تو بخواهم بگویم، چه کار می کنی؟ پدرم می گوید بگو 
تا بهت بگویم. تا دهان باز می کند که بگوید، شــیرجه 
پشت میز نصیری می رود و صندلی می شکند، با مشت 
و لگد نصیری پدرم را خونین و مالین می کنند و از بیرون 
می ریزند و او را می گیرند. نصیری بلند می شود و لباسش 
را درســت می کند و می گوید که با این کار گور خودت 
را کندی. پدرم می گوید مرا از گور نترســان هر کاری از 
دستت برمی آید، بکن. این همان و 4ماه بی خبری از پدرم 

همان. او را به هنگ زرهی بردند و مسائل دیگر.
در جلسه مقابله ای به زور در گوش پدرم خواندند که 
اگر می خواهی آزاد شوی و قدرت بیشتری داشته باشی 
تو را نزد آیت اهلل خمینی می بریم و رودررو می کنیم. به 
او بگو که آخر چرا به مــن پول دادی و گفتی که این کار 
را کردم؟ از بس که شــاه این را گفته بود، پدرم گفت که 
مرا ببرید. او را به خیابان دولت، منــزل آقای کالهدوز 
می برند. از در که وارد می شود، پدرم بلندبلند می گوید که  
ای پیرمرد تو کی تا به حال مرا دیده ای؟ کجا به من پول 
دادی و کی به من گفتی که مملکت را خراب کنم؟ اینها را 
دهان آقا می گذارد که بگوید من این کار را نکرده ام. آقا او را 
نگاه می کند و می گوید که تو واقعا حر دیگری برای اسالم 
هستی. حر نهضت امام خمینی از آن جا شکل گرفت. امام 
هم می گوید که من تو را تا به حال ندیده ام. پدرم از در که 
بیرون می آید، نصیری به او می گوید که گورت را کندی. 
پدرم می گوید من بعد از بندرعباس گورم را کندم. خدا 
خواست که چند تا بچه به من بدهد. خودت را اسیر من 
نکن و برو هر کاری از دستت برمی آید، بکن. این علتی بود 

که به شهادتش منجر شد.
اما من در روایتی از خاطرات شــهید مهدی 
عراقی هم خوانده ام که دســتگاه شاه به پاس 
خدمات طیب در روز 28مرداد برای بازگرداندن 
شاه به کشــور عالوه بر دادن دستگاه پخت موز 
به او، اجازه پخش آن را در شهر نیز داده بود، اما 
نصیری چون کینه طیب را در دل داشــت برای 
اذیت کردن او دســتور داد قوانینی به ضرر او در 
سطح شــهر به اجرا درآید که درنهایت منجر به 
مقروض شدن پدرتان می شــود. از این جاست 
که پدرتان دیدش کامال عوض می شود و به خود 
می گوید این شــتری را که باال بردم باید پایین 
بیاورم! به خاطر همین هم وقتی می خواهند از او 
برای حمله به مدرسه فیضیه استفاده کنند، زیربار 
نمی رود... این موضوع در کتاب تاریخ سی ساله 
ایران به نوشته بیژن جزنی کتاب آزادمرد شهید 
طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک هم آمده 

است.
من این موضوع را قبول نــدارم؛ پدرم تا آخرین روزی 
که زنده بود دســتگاه پخت موزش را داشــت و دلیل 
روی گردانی او از شــاه و دارودســته اش همان اقدامات 

نصیری و ساواک بود.
گرچــه رابطه پــدرم با شــهید عراقی خــوب بود. 
ایشــان چندین بار نزد مرحوم پدرم آمــد و گفت که 
شعبان جعفری می خواهد نشست شــان را در اتحادیه 
قهوه خانه دارها بهم بزند که پدرم حمایت کرد و نگذاشت 
این کار را بکند. حتی در روز 15خرداد می خواســتند 
جلوی نهضت را توســط شــعبان بگیرند که باز پدرم 
نگذاشت. شهید عراقی اینها را می دانست و برای امام هم 

تعریف کرده بود.
در کتاب خاطرات شــعبان بی مخ گفته شده 
که او برای وساطت و جلوگیری از اعدام پدرتان 
ظاهرا نزد ارسنجانی برای کمک گرفتن رفته بوده. 

درست است؟

مزخرف گفته. اوال ارسنجانی کسی نبود که روی حرف 
شــاه حرف بزند، در نتیجه پیش ارسنجانی رفتن مثل 
این است که پیش رئیس کالنتری بروم و بگویم که مثال 

حسن آقا را اعدام نکنید. 
ظاهرا شــما هم در دادگاهی که برگزار کردند، 

بودید.
بله، دو جلسه دادگاه برگزار کردند که تیمسار حسین 
زمانی و همان تیمسار رحیمی رئیس پلیس که بعدا اعدام 
شد، عضوش بودند. در آن دادگاه 5 نفر محکوم به اعدام 
شدند؛ پدرم، حاج اسماعیل رضایی، حاج عبداهلل نقاش 
و چند نفر دیگر. در دادگاه تجدیدنظر تیمســار امینی 
رئیس دادگاه بود که آن موقع فرمانده پادگان جی بود و 
در آن دادگاه دو نفر محکوم به اعدام شدند. پدرم و مرحوم 
حاج اسماعیل رضایی و حاج عبداهلل نقاش که در دادگاه 
نخست به اعدام محکوم شده بود، آزاد شدند. این هم باید 
به تمییزخواهی و واخواهی می رفت که قبول نکردند. در 
دادگاه مرحوم پدرم دفاعیات شخص ایشان خیلی جالب 
بود، ولی آن جا دادگاه از پیش تشکیل و حکم صادر شده 
بود. لذا دفاعیات و شهود و غیره اصال مالک عمل نبود. 
در نتیجه دادگاه نخست 5 نفر را محکوم به اعدام کرد و 
دادگاه ثانویه اعدامیان را به دو نفر تقلیل داد که مرحوم 

پدرم و حاج اسماعیل رضایی بود. 
حاج اسماعیل رضایی یکی از بارفروشان و بازرگانان 
میدان بود. بسیار آدم خوب و خیلی جوان حدود 38 
ساله بود که اعدام شــد. دو تا فرزند و مادر پیری هم 
داشــت. اما بیچاره فقط به خاطر پولداربودن گرفتار 
شد. کســی که مادرش می گفت در هفت سالگی از 
تفرش که آمد، سیگارفروشــی را با یک جعبه سیگار 
شروع کرد. در 37ســالگی تقریبا همه میدان شوش 
مال او بود. آدم بسیار مذهبی هم بود و پولش را هم در 

راه خدا زیاد خرج می کرد. 
به نظر شــما این که گفته می شود لوطی ها یا 
کســانی که از آنها به عنوان لمپن هم نام برده 
می شــود، آن زمان تحلیل سیاسی نداشتند و 
بیشتر تعصب مذهبی داشتند و به خاطر همین 
سیاسی ها از آنها سوءاستفاده می کردند، چقدر 
درست است؟ مثال می توانیم آیت اهلل کاشانی یا 
شاه و اطرافیانش را نام ببریم که قصد چنین کاری 

را داشتند؟
پدر من بشــدت تعصب مذهبی داشــت و تحلیل 
سیاسی به معنای آنچه امروز به عنوان مدرنیسم استفاده 
می شــود را واضح اســت که حتی سیاسیون قدیم هم 
نداشتند. این جا مســأله بازگویی مسائل توسط مرجع 
تقلید بود. آیت اهلل کاشــانی و حضرت آقای بروجردی 

مرجع که وقتی می گفتند این میــز باید برگردد، دیگر 
کسی نمی توانست سوال کند که چرا باید برگردد؟ پدرم 
سالی دو بار در محضر آیت اهلل بروجردی حاضر می شد 
و وجوهات پرداخت می کرد و نســبت به ایشان ارادت 

داشت. یک صبح تا ظهر در منزل ایشان بود. 
پس درواقع همان تعصب مذهبی ایشان منشأ 

دخالت در امور حکومتی می شده است.
ایشان اعتقادات عجیب مذهبی داشتند. برای گشودن 
گره های سیاســی یا دنبال علل گشتن نمی توانستند 
از مراجع تقلید آن موقع ســوال کنند کــه مثال آقای 
بروجردی چرا این صندلی را برگردانیم؟ اصال دیگر حرف 

ایشان چرا نداشت و وقتی می گفت باید انجام می شد. 
ایشان قدرتش را از کجا آورده بود؟ عده ای 
آن زمان از طریق زورگیری پولدار می شــدند 
یا مثال مردم می آمدنــد و از روی احترامی که 
داشت به او پول می دادند. پدر شما قدرت و پول 
که آن قدر برایش احترام آورده بود را بیشــتر 
به خاطر زور بازویش به دست آورده بود یا خیر؟

این جا دو فلسفه مجزا از هم هست. یکی مسأله قدرت 
و زور بازوست و دیگری مسأله جگر و خوش فکری است. 
خیلی ها زور بازو داشــتند، آمدند و اعدام شدند. مرحوم 
پدرم با دعوایی که در تهران می کرد، از آن جا که راه کربال 
را خوب بلد بود، بالفاصله از طریق قصر شــیرین و مرز 
خسروی به کربال می رفت. در کربال هم دوستان زیادی 
داشت و همین دوســتان هم در آینده سیب   و پرتقال 
لبنان را به ایران وارد کردند. درواقع پدرم واردکننده موز 
هم بود درحدی که معروف به سلطان موز شد. ایشان به 
کربال فرار می کند و با یک نفر از دوستانش که اهل دعوا 
نبوده، همراه می شود. فرد ریزنقش الغری به نام  هادی 
مندعلی. وقتی به کرمانشاه می رسند، محله بدنامی به 
نام فیض آباد داشت که کافه ها و رستوران ها همیشه در 
آن باز بود. وارد یکی از معروف ترین کافه های فیض آباد 
می شــوند و پدرم می رود دســت هایش را می شوید و 
برمی گردد.  هادی می گوید من هم بروم دســت هایم را 
بشویم. وقتی برمی گردد می بیند که پدرم قرمز و ناراحت 
است. می گوید چه شــده؟ پدرم می گوید گوش کن در 
میز بغل چهار، پنج تا کرد یک پسربچه 15ساله را نشان 
می دهند و به او بچه تهران می گویند. این بچه هم ضجه 
و ناله می کرده. پدرم از پشت میز بلند می شود و  هادی به 
او التماس می کند که این جا کرمانشاه است جان مادرت 
دعوا راه ننداز! پدرم صاف به سر میز آنها می رود و دست 
بچه را می گیرد و می گوید که بلند شو! تو باید سر میز مرد 
بنشینی اینها که مرد نیستند یک مشت نامرد سیبیل 
درازند. گنــده آنها هم بلند می شــود و درگیری پیش 
می آید. دست به چاقو می برند و پدرم چاقوی سردرمدار 
پشت دخل رســتوران را برمی دارد و آنها را می زند. در 
فیض آباد مرد و زن و بچه بــا بطری و چاقو و قمه بیرون 
می ریزند. اما دست بچه در دســت پدرم بوده و با دست 
چپ دفاع می کرده. حدود 500متر بچه را می آورد تا به 
میدان بزرگ کرمانشاه می رسند و بچه را تحویل پلیس 
و کالنتری می دهد و خودش هم داخل کالنتری می رود. 
اما با ورودش به کالنتری شناسایی می شود که از تهران 
فراری اســت و او را می گیرند. همین موضوع باعث شد 
دو ســال زندانی در بندرعباس می کشــد. صبح تمام 
خودرو هایی که از کرمانشاه به سمت شهرهای مختلف 
می رفتند می گفتند که یک بچه تهران به نام طیب دیروز 
فیض آباد را بســت! از این جا شد طیب خان و دیگر وقت 
برگشــت کســی به او طیب نمی گفت. همه رؤسا یک 
لقب داشتند. مثال رمضان یخی و قصاب و فقط مرحوم 
پدرم است که لقبش خان اســت. از آن جا که برگشت 
معروف خاص و عام شد، درحالی که 25ساله و در عین 
قدرت و جوانی بود، مشغول کار میدان شد. او اصال دنبال 

باج گیری و کارهای مرسوم آن موقع نرفت.
این را هم شنیده بودم که ایشان همه قدرتش 
را از اربــاب زین العابدین یکی از خان های بزرگ 

تهران در آن زمان گرفته بود، درست است؟
ارباب زین العابدین صاحب میدان سبزی بود. یک روز 
برای تفریح به جایی رفته بودند و یک نفر داد می زند که 
بدوید ارباب ُمرد! در اتــاق می دوند و می بینند که ارباب 
خودش را دار زده. ارباب را پایین می کشند و طناب را باز 
می کنند و حالش که بهتر می شود گریه می کند. پدرم هم 
که آن جا بوده، می گوید چرا گریه می کنی؟ ارباب می گوید 
یک عده در میدان مزاحم من هستند و چون نمی توانم 
کاری کنم آمده ام با آبرو بمیرم. پدرم آن موقع بیکار بوده 
و می گوید من کمکت می کنم. بعــد از این که پدرم آن 
داستان را می خواباند، دیگر ارباب نمی گذارد که او از میدان 
بیرون بیاید. از پدرم می خواهد که همان جا حجره ای بخرد 
و در میدان بماند که پدرم در میــدان ماند. اصال قدرت 
ارباب برای پدرم بی معنا بود. البته ارباب آدم پولداری بود، 
ولی قدرتمند نبود. قد کوتاهی داشت و آدم بزن بهادری 
نبود و کسی هم دور اینها جمع نمی شد. فکل و کراواتی 
می زد و احتیاج به این داشت که قدرتی او را ساپورت کند. 
رابطه پدرتان با دکتر فاطمی و بقیه اطرافیان 
مصدق چگونه بود؟ این که گفته می شــود دکتر 
فاطمی 300 تومان از طریق معاون شــهربانی 
سرهنگ نخعی به شعبان می دهد که شلوغ بازی 

کند، درست بوده است؟
  این که شعبان بی مخ از مقامات دولتی باج می گرفت، 
شکی نیست. هر چند وقت یک بار یک عکس شاه را در 
اتاق وزیر و وکیلی می برد و با دادن عکس معلوم بود که 
باید باجی دریافت کند. او با پدرم فرق داشــت. پدرم به 
هیچ عنوان نه عکس شــاه را می برد و نه چیزی از کسی 

می گرفت. کسی هم جرأت نداشت که به او چیزی دهد، 
چون افتخارش این بود که کاسب است و از کد یمین و 
عرق جبین پول درمی آورد، ولی شعبان جعفری به دلیل 
وجود آن باشگاه و به دلیل این که اصال زنان و خانم پوری 
بنایی را به باشگاه ورزش برد، لذا منفور مشتی های تهران 

بود و به هیچ عنوان داخل مشتی ها نمی شد. 
اما پدر من به هیچ عنوان نه آقای فاطمی را از نزدیک 
می شناخت و نه پای نطق های ایشان بود و به هیچ عنوان 

رابطه ای با مصدق نداشت.
اما مثل این که با بختیار رابطه نزدیکی داشته 

است؟
با بختیار دوست بود و بختیار هم کامال در اختیارش 
بود. از سالی که بختیار به عنوان رئیس سازمان امنیت آن 
موقع شد که بعد به ساواک تبدیل شد، هرکسی که در 
جنوب شهر با بختیار مشکلی پیدا می کرد، با تلفن پدرم 
رفع مشکل می شد. مثال زندان قصر سبزی نداشت، یک 

کامیون سبزی به زندان قصر می فرستاد. 
ولی بعد از مدتی پدرتان با بختیار بد می شوند.

بختیار بعد از  سال35 که از ساواک افتاد و از ایران فرار 
کرد و به آمریکا رفت و بعد به عراق برگشت، اصال دیگر 

رابطه ای با پدرم نداشت و بعد هم که پدرم کشته شد.
رابطه اش با علم چطور بود؟

حرف پدرم نزد شــاه در رو داشت، مضافا  علم قبل از 
نخست وزیری و بعد از نخست وزیری با پدرم رابطه خوبی 
داشت. به محض این که موردی داشــت که مربوط به 
مسائل پایین شــهر می شــد، نزد پدرم می آمد و سوال 

می کرد که چه کار کنند. 
آیا در منزل شما هم رفت وآمد سیاسیون آن 

زمان بود که دور هم جمع شوند؟
نه. مذهبیون هم منزل ما می آمدند به خاطر روضه ای 
که می خواندند. به خاطر روضه دهه اول محرم یا مراسمی 
که مرحوم پدرم داشت، چون عاشق عزاداری بود، اما با 

سیاسیون رفت و آمدی نداشت.
شما از اختالفات بین پدر با توده ای ها گفتید. آیا 
با ملی مذهبی ها هم همین طور بود؟ مثال با آقای 

شمشیری و ...
به هیچ عنوان البته شمشیری را به دلیل چلوکبابی اش 
شناخت، ولی پدرم همیشه در بازار به چلوکبابی نایب 
می رفت و هیچ وقت پیش شمشیری نمی رفت، به دلیل 
این که می دانســت شمشــیری با ملیون ارتباط دارد. 

همیشه چلوکبابی نایب پشت بازار کفاش ها می رفت. 
پس رابطه اش خوب نبوده.

خوب نبود که بد هم نبود، ولی آنچنان نبود که پیش 
شمشــیری برود. اما اصال حاضر نبود قیافه توده ای ها را 

ببیند، یعنی همانقدر که من االن از آنها بیزارم.
شما چرا؟

فلسفه توده ای ها سال هاست که شکسته و دیگر در دنیا 
کسی دنبال توده ای و افکار مارکس و لنین نمی رود مگر 
آنها که از قدیم عقب افتاده بودند و از روسیه بنا به دالیلی 
فرار کردند. اما خــود روس ها هم به مارکس و لنین فکر 

نمی کردند، حاال ما برویم پیرو آنها شویم؟
در انگلیس هم ممکن اســت خیلی ها باشــند که 
طرفدارش باشند، اما در آمریکا نه. مثال فرض کنید کوبا 
که از ابتدا اصال نمی خواست در دامن کمونیست برود و 

این آمریکا بود کــه وادارش کرد به 
دامان کمونیســت برود. االن هم 
که کوبایی ها بعد از فیدل کاسترو و 

آمدن برادرش قضایا را تغییر دادند.
گفتید که پدرتان هم دو سال 
در بندرعبــاس تبعید بودند. 
درواقع نزاع های خیابانی هم در 

کارنامه ایشان هست. 
هرکسی از هر جای ایران می آمد 
می گفت که در تهــران کی از همه 
گردن کلفت تر است؟ می گفتند که 
طیب. سراغ مرحوم پدرم می آمد. 
به این نمی توان نزاع خیابانی گفت. 
درواقع کسانی که جویای نام بودند، 
می آمدند و رویشــان کم می شد و 
می رفتند. دعوا و نزاع خیابانی هم 
داشت، ولی اینها مال قبل از  سال25 

اســت و بعد از  ســال25 که دیگر در جرگه سیاسیون 
مذهبی وارد شــد، جزو این دعواها نبــود و به خودش 
اجازه هم نمی داد. در هر صورت زندگی خاص خودش 

را داشت. 
گفته می شــود پدرتان  ســال37 قبرستان 
بهایی ها را در خیابان مسگرآباد آتش می زند. آیا 

از جایی دستور گرفته بود؟
به هیچ عنوان. بهایی ها قبرســتان بسیار زیبایی در 
جاده مسگرآباد سابق ساخته بودند. با صحبت هایی که 
با آقای کاشانی و همین طور با آقای بروجردی می کند، 
تصمیم به خراب کردن قبرستان می گیرد. جای دیگری 
هم در قوام السلطنه داشتند که آن جا را هم می رود و خرد 
می کند. توسط ایادی به شاه گفته می شود. شاه فردای 
آن روز پدرم را می خواهد و علت را جویا می شــود. پدرم 
می گوید قربانت بروم، کســانی که دنیا ندارند، آخرت 
برای چه می خواهند؟ ما هم دیدیم که اینها دنیا را ندارند، 
آخرت هم نباید داشــته باشند. شاه می گوید که آخر تو 
نباید بگویی. می گوید من نگفتم آیت اهلل بروجردی گفته. 
قبرستان شان را با خاک یکسان کرد و خضره االعذرا در 
خیابان قوام السلطنه که حالت خانقاه بود را هم خرد کرد.

این که می گویند تا زمانــی که طیب زنده بود 

تهران دو تا شاه داشــت؛ یکی محمدرضا، شاه 
شمال شهر و طیب شاه جنوب شهر درست است؟

جنوب شهر تهران به مرحوم پدرم سلطان می گفتند و 
شاه جنوب شهر او را می دانستند. شمال تهران   هم شاه را 
شاه می دانستند. چون در جنوب تهران بدون اجازه پدرم 
یک برگ هم از درخت اجازه نداشت که بیفتد در نتیجه 
هر کاری که می خواست بکند را در چارچوب اخالقیات 

انجام می داد. 
شما پولدار بودید؟

پولدار نبودیم، ولی دست مان به دهان مان می رسید. 
آخر خرج هایی که پدرتان در دسته عزاداری 
امام حســین)ع( می داد از دســت هر کسی 

برنمی آمده!
پدرم همیشه می گفت که درآمدم دو قسمت است؛ 
یک قسمتش مال امام حسین است که خرج امام حسین 
می کنم و یک قسمت هم مال خودم است. نصف قسمتی 
که مال خودم است به مردم تعلق دارد و نصفی هم مال 
خودم، یعنی از یک تومان دوزار و 10شاهی. آن دوزار و 

10شاهی از سرخانواده ما هم زیاد بود.
آقای حاج رضایــی آیا می توانیــم اقدامات 
داش مشــتی ها و لوطی هــای آن زمــان را با 

خودسرهای االن مقایسه کنیم؟ 
 مشتی های سابق اینطور نبودند، بلکه مشتی بودند. 
کسانی بودند که ناموس مردم را نگه می داشتند. درنتیجه 
به هیچ عنوان در هیچ سخنرانی ای سنگ نینداختند. 
هیچ کس را ترور نکردند. حتی حسین فاطمی را شعبان 
جعفری و دارودسته اش مورد سوءقصد قرار دادند. اصال 
پدرم در زمان دســتگیری حســین فاطمی در زندان، 
زندانی غیرقانونی می کشید. درنتیجه نمی توان اینها را 

با هم مقایسه کرد.  
یعنی لوطی های آن زمان خودسر نبودند؟

به هیــچ عنــوان. اوال خودســر نبودنــد. دوما اگر 
می خواســتند حرکتی کنند، حتما با چهار تا بزرگتر 
صالح و مصلحت می کردند. بزرگترها هم آنها را نصیحت 
بزرگترانه می کردند. نه این که به اینها بگویند بدو و بگیر، 
اینطوری نبود. این خودسرها بیشتر لشوش هستند تا 

لوطی و مشتی.
روابط خانوادگی ایشــان چطور بــود؟ آیا به 
فرزندان شان توصیه ای داشتند. دوست داشتند 
که بچه های شان مثل خودشــان باشند یا راه 

دیگری را بروند؟
مادرمان خیلی تاکید داشت و به پدرم می گفت که در 
تربیت بچه ها دخالت نکن. برای این که تو رفتنت از خانه با 
خودت هست و برگشتنت با خدا. من باید بچه ها را طوری 
بزرگ کنم که بتوانم اینها را به نتیجه برسانم. در نتیجه 
اخوی های من مهندس و دکتر جــراح قلب و دکترای 
کامپیوتر و استاد دانشــگاه در آمریکا هستند و بی سواد 
نداریم. حتی خواهر کوچکترم فوق لیسانس دارد. پدرم 
هم نمی خواست که اینها بی سواد باشند. درواقع همان 

شد که پدرم می خواست.
وقتی هم برای تان می گذاشــت یا بیشتر در 

کوچه، خیابان و میدان بود؟
روزها ساعت یک ونیم دو می آمد که ما مدرسه بودیم. 
ســاعت چهار هم بعد از خواب بعدازظهر از خانه بیرون 
می رفت که ما از مدرسه با خودروی 
مدرسه می آمدیم. بازی می کردیم 
و مشق می نوشتیم و ساعت هشت 
شب می خوابیدیم و او هشت ونیم 
می آمد که ما خــواب بودیم. فقط 
یک روز پنجشنبه و جمعه بود که 
او را می دیدیم و از ســر و گوشش 
باال می رفتیم. هفتــه ای یک روز 
هم ما را ســر پل تجریش می برد و 
می گرداند. البته گردش مادر بیچاره 
ما طوری بود که باید چادر را تا روی 
پایش می کشــید، حتی زیر چادر 
غذا می خورد، چون نباید کســی 
صورتش را می دید. بچه ها هم آن جا 
شمشیر چوبی و سپر می خریدند و 

بازی می کردند.
تحصیالت پدرتان چه بود؟

ششم ابتدایی را گرفته و سه سال مدرسه نظام درس 
خوانــده و آن را ترک کرده بود. من که می پرســیدم 
می گفت کــه اگر ادامــه می داد به درجه ســپهبدی 
می رسید، ولی از دبیرستان نظام فرار کرده و دیگر ادامه 
نمی دهد. در مدرک تحصیلی اش هم هســت که تمام 

دروس را 20 گرفته بود.
خودتان چقدر تحصیالت دارید؟

من دیپلم را در این جا گرفتم. به ایتالیا رفتم و دو سال 
دانشــکده طب درس خواندم و بعد انصــراف دادم و در 
دانشکده ملی این جا لیسانس ادبیات گرفتم. بعد هم که 

برای فوق لیسانس به انقالب خورد.
پس چرا االن رئیس سندیکای جایگاهداران 

پمپ بنزین هستید؟!
به خاطر این که در  سال59 ما ناخواسته پمپ بنزین دار 

شدیم.
چرا ناخواسته؟

به خاطر این که در مسیری قرار گرفتم که به پمپ بنزین 
منتج شد و پمپ بنزین را اداره کردم و به زور کشیده شدم. 
از  سال58 تا امروز به عنوان رئیس اتحادیه مشغول به این 

کار هستم.
خودتان چند پمپ بنزین دارید؟

دو تا دارم؛ یکی در جاده مخصوص کرج و دیگری در 
غرب تهران.

پس باید وضع تان خوب باشد!
نه، وضع پمپ بنزین خوب نیست. حاال امیدواریم در 

آینده ان شاءاهلل.
 خودتان و برادرهای تان هیچ وقت نخواستید 
مثل پدرتان در دســتگاه قدرت نفوذ داشــته 
باشید. مثل داش مشتی های امروز که البته دیگر 

حرف شان هم خریدار ندارد.
نه، ببینید! با توجه به دوران ستم شاهی اصال همه آنچه 
در گذشته ساخته شد را شاه بهم ریخت. در نتیجه ما فقط 
دنبال مدرسه و درس خواندن بودیم و والسالم. در هیچ 
شــرایطی مرحوم مادرم نمی گذاشت که از خانه بیرون 
بیاییم. از مدرســه به خانه و از خانه به مدرسه، حتی به 

خیابان نمی آمدیم.
شــما در راهپیمایی های انقالب هم شرکت 

می کردید؟
بله، در انقالب بودم، البتــه بچه های دیگر کوچک 

بودند و برخــی هم درس می خواندنــد. من بودم که 
خیلی فعالیت هم داشتم و الحمدهلل توانستیم انقالب 

را نگه داریم.
آقای حاج رضایی شــما فرزند چندم خانواده 

حاج رضایی هستید؟
من بیژن حاج رضایی در شناسنامه حاج محمدرضا پسر 
بزرگ مرحوم شهید طیب از همسر دومش هستم. البته 
پدرم را به حاج رضایی و رضایی می شناسند. پسر نخست 
ایشان تقریبا 20سالی است که به رحمت خدا رفته و فعال 

کارهای خانواده برعهده من است.
چرا اسم برادرها و خواهرهای تان مذهبی است 

و شما بیژن؟!
اسم خواهر و برادرهای من علی اصغر، فاطمه، حسین، 
حسن، علی، محمد و طیب است. در این هشت نفر فقط 
اســم من بیژن اســت. آن هم مربوط می شود به جنگ 
و دعوایی که در باغ فردوس تهــران بین مرحوم پدرم و 
دارودسته یک لوطی دیگر درگرفت که منجر به پاره شدن 
شکم و پشت پدرم شــد و او را به بیمارستان دکتر بیژن 
بردند. دکتر بیژن هم خیلی کمک کرد و پدرم را از مرگ 
نجات داد. همزمان با ایــن نجات دادن من به دنیا آمدم. 
پدرم برای قدردانی از دکتر بیــژن عالوه بر این که یک 
خودرو خرید و به او هدیه داد، اسم مرا هم بیژن گذاشت، 

در نتیجه دیگر روی من ماند.
این که گفته می شود پدرتان روی تن شان شیر 

وخورشید خالکوبی کرده بودند، درست است؟
روی تن شان شیر  و خورشید خیر، ولی تمثال رضاشاه 
روی شکمش بود و در دادگاه هم گفت زمانی که مردم 
عکس لنین و استالین را می کوبیدند من به خاطر وطنم 
عکس رضاشــاه را کوبیدم. ولی خال های زیادی روی 
تنش بود و خیلی هم از این موضوع ناراحت بود. می گفت 

اینها یادگارها و نشان زندان است. 
یعنی در زندان خالکوبی کرده بودند؟

بلــه، در زندان برای خالی نبــودن عریضه و پرکردن 
ساعت متاسفانه این کار را می کردند. 

کتاب خاطرات شعبان جعفری چندسال پیش 
منتشر شد و در خاطراتش از اعدام طیب اظهار 
تعجب می کند و ایــن را به عواملی به جز حضور 
در ماجرای 15خرداد نسبت می دهد. نظر شما در 

این باره چیست؟
اقتباســی از کتابی که خانم شــهال سرشــار در 
اینباره نوشته اند را خوانده ام. ســرتاپای آن کتاب 
مزخرف و دروغ اســت و این که طیــب را به دلیل 
دیگری کشــته اند. درحالی که دلیل دیگری وجود 
نداشت جز 15خرداد. لذا خاطرات شعبان جعفری 

اصال قابل استناد نیست. 
شما خودتان با حضرت امام هم دیدار داشتید؟

بله، چندین بار خدمت ایشان و حاج احمدآقا رسیده 
بودیم. در منزل خیابان دولت که خدمت ایشان رسیدیم 
من حدود 11ســاله بودم. ایشان کتابی را امضا کرد و به 
من داد. بعد از  سال57 که به دیدار ایشان رفتم، از مادرم 
پرسید پسری که به او کتاب دادم کدام است؟ مادرم مرا 
نشان داد و امام گفت که ماشاءاهلل چقدر بزرگ شده ای و 

صورت مرا بوسید.
با رهبر انقالب هم دیدار داشته اید؟

بله، من نســبت بــه آقازاده های شــان ارادت دارم و 
می شناسم شان. وقتی شیخ اکبر ناطق، رئیس بازرسی 
بود خدمت شان می رفتم. آقا مجتبی و آقا مصطفی را هم 

می شناسم. 
در دیدارهای تان با رهبری از ایشان نخواستید 

که صحبتی هم در مورد پدرتان داشته باشند؟
خیر؛ آیت اهلل خامنه ای دو، سه دفعه در نشست های 
خصوصی گفته اند، ولی من هیچ صحبتی نکرده ام، چون 
کسر شــأنم بوده که من بگویم شما حرفی بزنید، چون 
پدرم کسی بود که با خونش ثابت کرد تا بن دندان ارادت 
دارد و دیگر احتیاجی نیست من سفارش کنم که ایشان 

چیزی بگویند.
پدرتان عالوه بر لقب حر انقالب که از ســوی 
امام خمینی)ره( به ایشــان داده شده بود، لقب 
تاج بخش هم داشتند. این لقب را بعد از 28مرداد 

گرفتند؟
بله، این لقب را بعد از 28مرداد به ایشان دادند. وقتی 
شاه را برگرداند، لقب تاج بخش را دادند. مدعی بودند که 
طیب گفته هر که خر را باال برد، خر را پایین هم می آورد. 
این را بیژن جزنی در کتابش نوشته، ولی فکر نمی کنم که 
پدرم این را گفته باشد! اگر هم گفته در یک محیط خیلی 

دوستانه بوده است.
آیا هیچ وقت این برداشت را داشتید که پدرتان 
بعد از کودتای 28 مرداد از کارشان پشیمان شده 

باشند؟
به هیچ عنوان. فکر نکنم ایشان از اقدامات شان در روز 

28مرداد پشیمان شده باشد. 
در آن زمــان میادین چه نقشــی در صحنه 

سیاسی کشور داشتند؟
میادین اصوال تهیه کننده بودند. میادین میوه و تره بار 
تنها مرکزی است که شب در مملکت ما بیدار است. من 
االن شما را ســوار خودرو کنم و به میدان ببرم، متوجه 
می شــوید که در میدان خواب نیست. همه بارفروشان 
هستند که مشغول رتق وفتق و فروش هستند. در نتیجه 
این 24 ساعت بیدار ماندن خبرها را به میدان می رساند و 

میدان هم عکس العمل نشان می داد. 
اما االن دیگر اینطوری نیست.

االن هم اینطوری هســت ولی دیگر نمی گذارند که 
خبرها از میدان بیرون بیاید. 

اگر بخواهید از آن زمان کسی را با االن مقایسه 
کنید می توانید مثالی بزنید؟

لوطی های االن که اصال لوطی نیستند، اینها لشوش 
هستند. ما لوطی نداشــتیم که به عکس زن مردم و زن 
شوهردار نگاه کند. اینها گناه کبیره ای بود که اگر کسی 
مرتکب می شد تف و لعنت شان می کرد. االن دیگر همه 

کار قابل انجام است.
در تاریخ هست سیاســیون برای به حرکت 
آوردن و همراه کردن توده ها استفاده می کردند. 
جایی خواندم که سیدضیا طباطبایی که حزب 
اراده ملی را درســت کرد، در ابتدا سراغ ارباب 

زین العابدین و حاج خان خداداد رفت.
ولی آنها نتوانستند برایش کاری کنند. حزب اراده ملی 
هم باز توسط یک ســری تازه انقالبی آمد و شروع کرد 
آن هم به واسطه خودشان ولی هیچ وقت پدرم داخلش 
نشد. اینها همان راه خودشان که راه امام حسین و خدا 

بود را پی گرفتند. 

 پدرم در هیچ سالی در 
ورزشگاه آزادی به خاطر شعبان 
بی مخ حاضر نشد، چون اصال 

دور از شأن پهلوانی می دانست 
که وسط استادیوم لخت شود. 
هیچ وقت نرفت و هیچ وقت 
آدم هم به استادیوم آزادی 

نفرستاد، ولی برای تولد ولیعهد 
در سال 40 در سالم شب عید 
هنگامی که فرح حامله بوده، 

شاه از جلوی پسر پهلوان اکبر 
خراسانی رد می شود
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