
                                
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 بيگی بيگی بيگیايل ايل ايل .) .) .) ممم ( ( (رادراداد

111848484   

http://www  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.meisami.com
   آآآر
  

http://www.meisami.com/


  
  
  
  
  
  
  

 ؛  60خرداد  سي

  متن و حاشيه                        

  زاده وگو با سيدمصطفي تاج  گفت                                                                  

   

وگو  مثل هر بار در آغاز گفت. انداز ايران اختصاص داديد قت خودتان را به خوانندگان چشمكه با اين همه مشغله، و با تشكر از اين

گيرى است تا شايد براى هميشه خشونت از اين  آموزى و عبرت ، درس60خرداد  يابى واقعه تلخ سى شويم كه هدف از ريشه يادآور مى

دادن كسى يا جريانى را  ند و هرگز قصد تبرئه و يا مقصر جلوهجاى اسلحه و خشونت بنشي كشور رخت بربندد و گفتمان و منطق به

هاى گوناگون به قضاوت و  هاى افراد و جريان تنها اين نسل كنونى و آينده هستند كه با دقت نظر و مطالعه خاطرات و ديدگاه. نداريم

خوشبختانه اين بحث بسيار مورد . شته باشدنشينند و اميدواريم كه اين داورى هر چه بيشتر با واقعيت تطبيق دا داورى تاريخى مى

وگوهاى روشنگرانه اميدوارتر  گونه گفت توجه و استقبال خوانندگان و صاحبنظران قرار گرفته است و همين امر ما را به تداوم اين

  گذاريم؛  ترين پرسش پيرامون اين موضوع را با شما درميان مى اينك كليدى. كند مى

  پذير نبود؟ ، اجتناب60خرداد  آيا از نظر شما رخداد سى

ايد و خشنودم كه اين كار را كسانى با انگيزه خوب و سالم كه   مفيدى پرداخته  بسم اهللا الرحمن الرحيم ـ من هم معتقدم كه به بحث

ها،  ا تشكلدانيم ملت ما در يكصدسال گذشته ب مى. اند  آغاز كرده جاى تخاصم است، وگو به  از نفى خشونت و جايگزينى گفت  عبارت

 پر   رو بوده و همه را هم آزموده است، پس خوشبختانه انبان تجربيات ما هاى مختلفى روبه ها و گرايش ها، ايدئولوژى مشى خط

در توسعه سياسى نقش انباشت تجربيات . تواند به استقرار دموكراسى در ايران كمك كند  اين سرمايه بزرگى است كه مى .است

ملتى كه تجربيات متنوعى داشته باشد سرمايه بزرگى را براى .  ثروت و سرمايه در توسعه اقتصادى استسياسى مثل نقش انباشت

هايتان پيرامون  كنم بعد از بحث من پيشنهاد مى. كه بتواند به توسعه سياسى و دموكراسى دسترسى پيدا كند، در اختيار دارد اين



تواند بسيار مفيد باشد  اين كار براى نسل جوان مى. ضعف و قوت هركدام بپردازيدها و نقاط  ها و تشكل ، به بررسى اين مشى60خرداد 

  .تا با مرور تجربيات گذشتگان، خطاهاى آنها را تكرار نكند و از نقاط قوت آنان غافل نماند

. قدرت باقى ماندنداما بسيارى از كادرهاى قديمى همچنان در . در جريان انقالب مشروطه، بسيارى از مناسبات داخلى تغيير كرد

نوع مبارزه قانونى درچارچوب رژيم سياسى موجود بود، با هدف قطع دستان استعمارگر و برگزارى  شدن صنعت نفت يك نهضت ملى

هاى معتقد به  جريان. ما همچنين شاهد ظهور گروهى مثل فداييان اسالم بوديم كه يك جريان بنيادگراى شيعى بود. انتخابات سالم

توده  طور احزاب سياسى مانند حزب همين.  كه سازمان مجاهدين خلق يكى از آنها بود و روش امام كه تكيه بر مردم بودمشى مسلحانه

ها ضرورى  ها و روش به نظر من مطالعه دقيق و بازنگرى مجدد همه اين مشى. ايم هاى غيربومى و متكى به خارج داشته با ايدئولوژى

  .است

شود به مسئله نگاه كرد؛ نگرش اول آن است كه مسئله را طورى تحليل  رسد كه به سه روش مى ر مى به نظ60خرداد  در مورد سى 

بينانه است و نه براى جامعه  پسندم، چون نه واقع اين يك نوع كدخدامنشى است و من اين را نمى. كنيم كه نه سيخ بسوزد نه كباب

انديشى است  يك روش هم جزم. شوند  ولى به نظر من همه از ما ناراضى مىخواهيم همه را راضى كنيم با اين شيوه ما مى. درسى دارد

 مشكالت را به   كه بنده چون مثالً مخالف مجاهدين خلق بودم، همه مشكالت را از ابتدا تا انتها به گردن آنها بيندازم، يا آن طرف همه

 نگران  جانبه است و تى را مطرح كنم، نقد همهكنم در اين چارچوب نكا روش سوم كه سعى مى. دوش جمهورى اسالمى بيندازد

 هر كه هرچه قدر  به نظرم. روم من طبق اين روش جلو مى. اش نيستم كه باعث ناراحتى يا خوشايند چه كسانى خواهد شد نتيجه

ان آن تجربيات  نقد ما درست باشد، نسل جو مهم اين است كه اگر. مقصر بود بايد تقصيرش را بپذيرد، اگر هم نپذيرفت مهم نيست

  .دانم كه هر دو سوى ماجرا حاضر باشند كه نقد راديكال از خود را علنى بكنند البته بعيد مى. منفى را تكرار نخواهد كرد

   

  آيا صحت و علمى بودن اين روش به لحاظ تاريخى ـ حداقل از انقالب مشروطه تاكنون ـ محك خورده است؟

گرفت، بعد از مدتى  ايم؛ يك جنبشى شكل مى در يكصدساله اخير دائم با گسست مواجه بودهاگر بخواهم صادقانه بگويم نه، چون ما 

به . شد، تا ظهور و افول جنبش بعدى آموزى فراهم نمى وگو و درس شد و عمالً با سكوت و انفعال حاكم بر جامعه امكان گفت سركوب مى

گويم  به همين دليل مى. ها ما مجبور بوديم از صفر شروع كنيم مينهشد و در خيلى از ز همين علت تجربيات به نسل بعدى منتقل نمى

 را از مناظر مختلف 60بار اين امكان برايمان فراهم شده است كه بتوانيم حادثه خرداد  كه كار شما مثبت است، زيرا براى نخستين

البته . كه آنها چقدر محكم يا سست است اينهاى ما قضاوت خواهد كرد و  اين افكارعمومى است كه درباره استدالل. ارزيابى كنيم

  . داورى افكارعمومى هر نسل ممكن است متفاوت باشد، زيرا اگر شرايط عوض بشود، احتمال دارد نسل بعد نوع ديگرى قضاوت كند

   

  . مكنيم، وظيفه ما اين است كه از هر منظرى به آن بپردازي ما هم در آغاز گفتيم كه قضاوت را به مردم واگذار مى



هاى مختلف موضوع را مطرح كنيد تا جامعه خود قضاوت كند  جانبه و از ديدگاه طور همه خواهيد از موضع يك رسانه، به بله، شما مى

كنند، موضع خاص  كه آن حادثه را تحليل مى تك كسانى كه چه درست بوده و چه درست نبوده است، اما هيچ اشكالى ندارد كه تك

به .  مثبت و منفى را از ميان آنها استخراج كند  تواند به خواننده كمك كند كه نكات ها مى  اين ديدگاه موعهمج. خود را داشته باشند

كند و به سمتى گرايش پيدا  اى پرونده را بازخوانى مى گونه هر نسل به. شود اى بسته نمى قول برخى فالسفه آلمانى پرونده هيچ مسئله

عالوه با توجه به  ايم، به  سال بعد از پيروزى انقالب داشته25 با توجه به تجربياتى كه در طول البته. شود كند يا از آن دور مى مى

نسل ما، هم يك انقالب . اند هاى پيش كمتر تجربه كرده ايم كه نسل تجربيات مبارزات و مبارزان پيش از انقالب، شرايطى كسب كرده

؛ دو تجربه متفاوت كه كمتر نسلى 1376نبش اصالحى مردم را در سال  پشت سر گذاشته است و هم يك ج1357مردمى را در سال 

اند، اما كمتر نسلى هر دوى اينها را تجربه كرده  هاى متفاوت، تجربيات منحصر به فرد داشته نسل. اين دو را همزمان تجربه كرده است

هاى قدرت در حكومت   نسبت به امكانات و محدوديت نبنابراي. ايم ما دو بار در قدرت حضور پيدا كرديم و دوبار اپوزيسيون شده. است

انديشيديم و ارتباطمان با فرهنگ  از آن طرف چون بومى مى. ايم بين شده و اقتدار در جامعه مدنى و افكارعمومى تا حدود زيادى واقع

تر داشته  هاى جوان ى براى نسلهاى جد دقت مسائل را ارزيابى كنيم و حرف توانيم به عامه خوب است، بنابراين نسلى هستيم كه مى

با وجود اين بعيد نيست كه نسل انقالب از اين موضع استقبال كند اما اكثريت نسل . كنم من مسئله را از اين موضع تحليل مى. باشيم

  . كننده نيست ديگر احساس كند اين توضيحات قانع

 با توجه به روند تشكيالتى و سياسى مجاهدين خلق و با 60داد خر پردازم؛ به نظر من حادثه سى با اين مقدمه به پاسخ پرسش شما مى

البته اين بدان معنا نيست كه در درون حكومت و درون جمهورى اسالمى هم كسانى . ناپذير بود تبليغاتى كه آنها داشتند، اجتناب

مسلحانه مجاهدين آغاز شود تا خواست كه زودتر نبرد  كردند چنين حوادثى پيش بيايد و افرادى دلشان مى نبودند كه سعى مى

خواست اين درگيرى ايجاد شود  مى" متن"منتها تفاوتش با آن طرف ماجرا اين است كه در مجاهدين خلق .  آنها را روشن كنند تكليف

يل هريك البته تحل. بود كه خواهان چنين جنگى بود و رهبرى موافق نبود" پيرامون"مخالف بود، اما در سطح حاكميت، اين " حاشيه"و 

كه  در مجاهدين خلق، متن، مركزيت يا رهبرى و كسانى. از طرفين اين بود كه اگر اين درگيرى آغاز شود برنده نهايى آنها هستند

خواست كه اين درگيرى زودتر اتفاق بيفتد تا تمام  الوقوع است، دلشان مى گيرنده اصلى بودند با اين تحليل كه پيروزى قريب تصميم

كردند تا اين جريان به سمت نوعى  هاى الزم را براى آنها فراهم مى گ آورند و از آن طرف هم كسانى بودند كه بهانهقدرت را به چن

  .خشونت و تروريزم گسترده كشيده بشود

   

  كنيد؟ را در حاكميت چگونه تعريف مى" پيرامون"و " متن"

مشى اينها اين نبود كه . دانم  و اعضاى شوراى انقالب مىهايى مثل آقاى بهشتى من متن را در حاكميت، امام، رهبران و شخصيت

افتاد موقعيتشان  انقالب و جامعه و نظام به خشونت كشيده شود، زيرا نه وضعيت موجود به زيانشان بود ـ كه بگوييم اگر اين اتفاق نمى

ال جنگ با عراق بوديم و به اندازه كافى بسيج نيرو افتاد ـ و نه اساساً نياز به ميليتاريزه كردن فضا داشتند، چرا كه ما در ح به خطر مى



 طرفداران  پايگاه اجتماعى امام هم ضعيف نبود كه الزم باشد با ايجاد درگيرى مشكل مشروعيت خود را حل كند يا. صورت گرفته بود

بحث اين است .  داشته استدر عين حال معناى حرف من اين نيست كه فقط يك طرف خطا.  رهايى يابد بست را توجيه نمايد و از بن

خواست از درگيرى  خواست كه جامعه را به سمت نوعى خشونت بكشاند و اتفاقاً مى كه يك طرف ـ يعنى مركزيت مجاهدين خلق ـ مى

همان كارى كه لنين در جنگ اول جهانى كرد و با آلمان صلح كرد و . جمهورى اسالمى در جنگ با عراق بيشترين استفاده را ببرد

براى مثال، . اش اين نبود  اراده اما طرف ديگر ـ يعنى متن حاكميت ـ. دست گرفت كرنسكى را ساقط نمود و خود زمام امور را بهدولت 

دليل ترور كچويى ممكن  زدند كه به  بحث محاكمه سعادتى پيش آمد و بسيارى حدس مى  بعد از شهادت كچويى، رئيس وقت زندان،

. وزير تالش زيادى كرد كه جلوى اعدام سعادتى را بگيرد آقاى رجايى نخست. كم فوراً اجرا شوداست سعادتى به اعدام محكوم و ح

 بود  عنوان فرد سوم سازمان، به اين دليل كه دور از مركزيت و القائات مسعود رجوى ـ در زندان ـ چون مطلع شده بود كه سعادتى به

خواستند شروع  اى كه رهبرى سازمان مى گونه كرد، با مشى مسلحانه به ل مىبينانه تحلي  شرايط جامعه را واقع  و جمهورى اسالمى و

كه  آقاى رجايى تحليلش اين بود كه ما اگر بتوانيم سعادتى را از اعدام نجات بدهيم، اين امكان وجود دارد . بكنند، به شدت مخالف بود

بارزات پارلمانتاريستى عليه جمهورى اسالمى بكشانيم، نوع فعاليت سياسى و م بتوانيم قشرهايى از مجاهدين خلق را به سمت يك

نقطه . ها در جامعه ما كاهش يابد ها و خشونت شود كه خونريزى كه مشى چريكى و مسلحانه را برگزينند و اين باعث مى جاى اين به

 را كه در دسترس بودند، تر سعادتى و كل اعضاى مجاهدين خلق مقابل اين نگاه، آقاى الجوردى بود كه اصرار داشت هرچه سريع

جمهورى " متن"اين دو نگاه در جمهورى اسالمى بود، اما من . زعم خودش جمهورى اسالمى را از دست اينها راحت نمايد اعدام كند و به

 و مجاز تواند در آن اطالعيه اعالم شد كه هر گروهى مى. دانم نه عملكرد آقاى الجوردى اى دادستانى مى ماده اسالمى را اطالعيه ده

كه مجاهدين خلق در دو سال پيش از آن هم فعاليت  كمااين. كه اسلحه را كنار بگذارد است كه فعاليت سياسى بكند، به شرط اين

در عين حال . معرفى كردند) دور اول(سياسى كرده و حتى كانديداهايى را براى نمايندگى مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسالمى 

كه  تر بايد با آنها درگير بشويم و كارشان را تمام كنيم، براى اين  معتقد بودند ما هرچه سريع نى حاكميتكسانى هم در بخش پيرامو

  .شوند چيز راضى نمى اينها جز براندازى نظام به هيچ

   

 به هرحال اين بود كه فشار آورد و" پيرامون"اى براى درگيرشدن نبود و اين   اراده گوييد كه در اين طرف ـ يعنى حاكميت ـ شما مى

شده با دكترصلواتى  وگوهاى انجام ايم ازجمله گفت شوندگان محترم داشته وگوهاى متعددى كه ما با ديگر مصاحبه اما گفت. اتفاق افتاد

ها حاكم  اهللا موسوى تبريزى كه در آن سال ـ كه ايشان در دور اول نماينده مجلس بودند و به امام هم بسيار نزديك بودند ـ يا آيت

همه . كند شرع و دادستان كل انقالب بودند و از نزديكان به امام و يا خانم طالقانى كه نماينده دور اول بودند، اين نظر شما را تأييد نمى

آيا شما مجلس اول را جزيى از متن . كنند كه بر درگيرى بود و اين اراده در مجلس اول بسيار قوى بود اى صحبت مى اينها از اراده

جمهورى اسالمى را؟ البته شخص امام چندين بار جلوى كسانى كه  طور حزب دانيد يا يك بخش پيرامونى؟ همين سالمى مىجمهورى ا

تواند جزو متن  خواستند با مجاهدين خلق درگيرى زودرس داشته باشند ايستادند، شكى نيست ولى آيا نهادى مثل مجلس نمى مى



شد اينها را به يك درگيرى زودرس  ها كدهاى زيادى هست كه تالش مى حبهنظام جمهورى اسالمى محسوب بشود؟ در آن مصا

دانستند جريان رجوى آمادگى درگيرى مسلحانه را با جمهورى اسالمى  فرماييد كه دقيقاً مى برساند، با همين تحليلى كه شما هم مى

آزادى   كه كار كليدى به مجاهدين ندهند و حتى نهضتاى بود گفتند كه از اول انقالب، اجماع نانوشته  آقاى موسوى تبريزى مى .دارند

اى در  اهللا محمد يزدى هم هست كه اوايل پيروزى انقالب ـ كه امام در قم بودند ـ در جلسه در خاطرات آيت. هم در اين اجماع بود

و " ين صدر اسالم بدترنداينها ـ مجاهدين خلق ـ از منافق"شود ـ توسط آقاى سيدمنيرالدين حسينى ـ كه  منزل ايشان گفته مى

آيا اين اشخاص پيرامونى . كند كنند كه زمينه را براى حذف اينها در نزد امام مهيا كنند، اما امام در آن جلسه مقاومت مى تالش مى

ند، در اين هايى مثل مجاهدين انقالب كه آقايان توكلى، ذوالقدر و راستى كاشانى هم با آنان همكارى داشت  اند؟ يا مثالً جريان بوده

  .اند زمينه كم نقش نداشته

خواستند به مجاهدين خلق كار  كه نمى به نكات خوبى اشاره كرديد، چون به نوعى ديگر نكاتى را كه عرض كردم تأييد فرموديد؛ اين

آوردند صالحيت يا   معناى آن نيست كه اگر نامزدهاى آنان براى مجلس رأى مى  به  كليدى بدهند، بله من با آن موافق بودم، اين سخن

ما همين مشكل را امروز ! ببينيد. اعتبارنامه آنها را رد كنيم كه به مجلس نروند يا اگر خواستند فعاليت سياسى كنند مانع آنها بشويم

. گوييم اآلن شما مجلس را در اختيار داريد ولى فعاليت سياسى حق همه است كاران چيست؟ ما مى حرف ما با محافظه. هم داريم

ما . گيريم و گزينه سومى وجود ندارد دانيم كه يا به ما پست اجرايى بدهيد يا اسلحه دست مى ورزى را اين نمى ناى سياستمع

 باشد دست به  كه الزم توانيم در جامعه مدنى فعاليت كنيم و از طريق شركت در انتخابات آزاد به درون حكومت برويم، بدون اين مى

 اجماعى بوده است كه به آنها كار كليدى اجرايى ندهند نتيجه نگيريد كه پس اجماع بوده است كه آنها را كه پس، از اين. اسلحه ببريم

تواند ـ درست يا غلط ـ تحليلش اين باشد كه دادن پست اجرايى به رقيبش صحيح نيست و  يك جريانى مى! نابود كنيم

هاى كليدى   مجاهدين خلق از پست  روش خطرناك است زيرادر آن زمان هم اين تحليل وجود داشت كه اين.  خطرناك است  حتى

يكى . گونه هستند كه همه جريانات سياسى كمابيش اين گو اين. كنند درجهت مشروعيت خود و اهداف مخرب خود سوءاستفاده مى

دست آورد در  دم را بههركس رأى مر. بيند يكى كمتر، مهم آن است كه احزاب بتوانند در رقابت آزاد شركت كنند خطر را پررنگ مى

  . حكومت سهيم شود

   

اند كه مجاهدين خلق را حذف بكنند و در ازاى آن،  اينها در پاريس توافق كرده"گفت  پرويز يعقوبى اوايل پس از پيروزى انقالب مى

ه هرحال در ذهنش وقتى نيرويى احساس كند كه حذف شده است، ب." ايم درواقع ما حذف شده"گفت  ايشان مى." انقالب پيروز بشود

  .آورد بار مى كند و عوارضى به مسائلى رشد مى

 قدرت راه ندهند، كه من البته اين را قبول ندارم زيرا صالحيت نامزدهاى آنان    فرض كنيم يك نيرو را به درون  اين بحث ديگرى است

اما در همان دوره، مهندس . دادند ه قدرت راه نمىكنيم آنها را ب  فرض مى با وجود اين. در انتخابات سال اول و دوم انقالب تأييد شد

طور كه  همان. گاه به سمت مبارزات غيرقانونى و مسلحانه نرفت  به قدرت بازنگشت، اما هيچ  وقت هم بازرگان هم حذف شد و هيچ



يا " در قدرت"يا . آورد مىدادند باز هم به مبارزات خشن روى ن  سال ديگر هم زنده بود و به او پست نمى30زمان شاه هم نرفت و اگر 

البته اين .  بود كه به اينها پست اجرايى ندهند من قبول دارم كه يك نوع توافق. خواه است ، اين يك فكر و روش تماميت"اسلحه"

 حد هايى در اين كردند كه رجوى را شهردار تهران كنيم يا مسئوليت ايده، مخالفانى هم داشت و همان زمان بعضى از بزرگان بحث مى

لطفى است؛ شما آقاى منتظرى را  ازسوى ديگر حرف آقاى يعقوبى كم. در اختيارشان بگذاريم كه اينها از خر شيطان پايين بيايند

هنوز انقالب پيروز نشده مجاهدين خلق آمدند پيش من كه به امام پيغام بده كه چون ما كادر، سازمان و "گويد  ببينيد، ايشان مى

ترين انقالب كه  كند و رهبر مردمى معلوم است كه اين حرف حساسيت ايجاد مى."  كل مملكت را به ما بدهيدتشكيالت داريم، اداره

شدت نگران است كه نكند دوباره انقالب پس از يكى ـ دوسال با شكست  شدن نفت را پشت سر دارد و به تجربه مشروطه و ملى

هاى بعدى مجاهدين خلق در   ود اداره و مديريت كند، خصوصاً كه حركتاى سعى كند كه كشور را خ رو شود، با حساسيت ويژه روبه

.  اين سوءظن را در امام و در جامعه بيشتر كرد كه البته واكنشى طبيعى به روند حركت مجاهدين خلق بود1360 تا 1357هاى  سال

خواه است،  خواهانه است و چون تمامت اگر فرصت پيدا كنم نشان خواهم داد كه متن مجاهدين خلق و انديشه و روش آنها تمامت

گذارد؛ نه در درون حكومت و نه حتى در  راه وسطى باقى نمى. جنگم طور كامل بايد به من بدهيد يا با شما مى  گويد يا قدرت را به مى

كه همه،   آنتواند همكارى استراتژيك كند، مگر خلق درنهايت با هيچ گروهى نمى به همين دليل معتقدم مجاهدين. جامعه مدنى

  . زند شايد در مقطعى با كسانى موتلف شود ولى بعد از مدت كوتاهى به هم مى. رهبرى مجاهدين خلق را بدون چون و چرا بپذيرند

   

  بندى كه نسبت به تشكيالت و روند حركتشان داريد؟ فرماييد يا از جمع اين را از جنبه ايدئولوژيك مى 

خواهانه است  هاى سازمان مجاهدين خلق، هر سه تمامت انديشه، راهبرد و روش. يك و تشكيالتىاز همه جوانب؛ ايدئولوژيك، استراتژ

مجاهدين خلق وقتى كه خودشان در صحنه . تنها در قدرت كه حتى در مبارزه هم براى خود شريك بگيرد دهد كه نه و اجازه نمى

اينها در مبارزه و سرنگونى . كنند هاى انحرافى نفى مى ر و تحليلاى را با تحقي نباشند و رهبرى در اختيارشان نباشد، هرنوع مبارزه

  .اند، چه برسد در به قدرت رسيدن دشمن خود انحصارطلب

خواهيد به كار ببريد، من روى  اى مى حاال شما هر واژه. درهرحال، در بحث سياسى الزم است متن را از حاشيه يا پيرامون جدا كنيم

كنم كه بله  من دوباره عرض مى. متن بگوييد رهبرى، امام، مركزيت، چه براى ما چه براى مجاهدين خلقجاى  واژه حساسيت ندارم، به

قضاييه، مجلس يا جاهاى ديگر اين بود كه مجاهدين خلق هرچه زودتر دست به اسلحه ببرند به نفع كشور  تحليل برخى در دولت، قوه

. هاى چريكى، خشن و مسلحانه دست بزنند ريك كرده بودند كه زودتر به حركتدانم كه جاهايى هم اينها را تح است و هيچ بعيد نمى

طلبد كه در دام آنها نيفيتم  ها هوشيارى بيشتر ما را مى اين تالش. شود كه نسل ما خشن شود طور كه اكنون هم تالش زيادى مى همان

كه همزمان با  كمااين. آميز را دنبال كنيم جِى مسالمترغم همه مشكالت سعى بكنيم مبارزاِت پارلمانتاريستِى قانونِى تدري  و به

دهد كه  وجود ديگران نشان مى. مجاهدين خلق، ديگرانى هم بودند كه در فشار قرار داشتند، اما آنها به اين مسير كشيده نشدند

. نوع ديگرى فعاليت كردها يا مشكالتى كه در آن مقطع بود، اين امكان وجود داشت كه به  ها، سختى باوجود همه انحصارطلبى



گوييد كه در زمان شاه هم بايد به قانون توجه  وقتى شما مى.  از زمان شاه كه بيشتر نبود1360 تا1357هاى  شدن فضا در سال بسته

اساسى توسل جويند، آن هم درشرايطى كه هيچ حزبى حتى حزب  توانستند به قانون شد و حتى بنيانگذاران مجاهدين خلق هم مى مى

 چنين حركتى زمينه نداشت؟ 60 فضاى سال   ، چطور در"حزب فقط رستاخيز"شد  شد و گفته مى نوين تحمل نمى م و حزب ايرانمرد

و " رژيم شاه"و " اساسى مشروطه قانون" اين همانى ايجاد كرديم بين  گوييد اين اشتباه بود كه ما كنيد و مى شما وقتى گذشته را نقد مى

اساسى برگردد  كه شاه به قانون بريم ـ نه براى دفاع از خودمان، يا تا وقتى بودى اين رژيم دست به اسلحه مىبعد هم گفتيم كه براى نا

كنند و  طوركلى اشاره مى اى بر درگيرى بود، تنها به اند اراده عالوه همه اينها كه گفته به. كنيد تر مى ـ طبيعتاً استدالل مرا قوى

بله در آن زمان كسانى بودند، . اى داشتند اصلى انقالب دنبال چنين وضعيتى بودند و چنين ارادههاى  گويند كه چهره  وقت نمى هيچ

امروزه هم در مراسم افتتاحيه مجلس هفتم . كه اكنون هم هستند كردند، كمااين مثالً چند نماينده مجلس كه در اين مسير حركت مى

از اين نبايد نتيجه بگيريم كه وزير ! دهند مرگ بر امريكا ه او شعار مىدهد و برخى نمايندگان خطاب ب آقاى موسوى الرى آمار مى

اگر منظور، . جمهورى اسالمى هم كه به آن اشاره كرديد، آن هم مثل مجلس است حزب. كشور هم پاسخ دهد مرگ انگليس و امريكا

ى ديگر بودند كه به مبارزات پارلمانى رهبران حزب مانند دكتربهشتى هستند، نه، اما كسانى در شوراى مركزى حزب يا در جاها

آنان به فعاليت نيروهاى منتقد و مستقل . جنگيدى بودى يا با بايد با آنها مى اعتقاد نداشتند و منطق آنها اين بود، يا بايد با آنها مى

ت كنند، اگر اين كار را كردند من اى بر درگيرى بود، يك مسئله را ثاب گويند در سطح حاكميت اراده  كه مى تمام كسانى. اعتقاد نداشتند

شما . گيرى اصلى رهبران انقالب اين بوده كه با مجاهدين خلق مبارزه مسلحانه بكنند گيرم؛ نشان بدهند كه تصميم حرفم را پس مى

وزيرى   نخستيقين بدانيد كه اگر اراده متن و رهبرى جمهورى اسالمى بر درگيرى مسلحانه با مجاهدين خلق بود، اين ضربات را كه در

گيرى يا با يكى بجنگى بايد حدس بزنى كه   مى كه وقتى شما تصميم براى اين. خوردند و دفتر مركزى حزب و جاهاى ديگر خوردند، نمى

 1360تير و هشت شهريور سال  كه ما بعد از هفت كمااين. بنابراين بايد آرايش جنگى بگيرى. او هم پاسخ نظامى به تو خواهد داد

گويم  كه بنده مى به عالوه اين. ى گرفتيم و جلوى بسيارى از ترورها گرفته شد، منتها اين مربوط به بعد از حادثه استآرايش جنگ

معناى تأييد اين حكم  ربطى بدهد، اين به اگر يك قاضى حكم بى. شود، اين يعنى متن نظام اى دادستانى صادر مى ماده وقتى اطالعيه ده

گويم  اگر آقاجرى را اعدام كنند، من مى. گوييم حكم قاضى دادگاه آقاجرى تصميم متن نظام نيست مىاآلن چطور . توسط متن نيست

دهد كه اعدام  تصميم متن نظام اعدام او بوده است، ولى بعد از مدتى اگر او را تبرئه كنند يا حكم اعدامش را نقض كنند، اين نشان مى

گويند حتماً بايد او را اعدام  هايى در سطوح باال هستند كه مى  همين حاال ارادهترديد نكنيد كه. آقاجرى خواسته متن نظام نيست

خواهد اين فتنه كنده بشود و ما به آن  مثالً آقايى دلش مى. هاى غيرقانونى كشيده بشويم كنند كه ما به فعاليت كنند و پافشارى مى

عالوه حتى اگر متن نظام هم تصميم به اعدام آقاجرى گرفت، ما   به.مسير كشيده بشويم، اما ما نبايد اين را حمل بر متن نظام كنيم

شود و  تر مى مسير طوالنى. اگر آن اتفاق هم بيفتد ما بايد مسير خودمان را برويم. آميز خودمان را ترك كنيم نبايد مشى مسالمت

  .دهد و كينه را كمتر در جامعه رواج مىتر و با هزينه كمتر است و خشم، نفرت  رسد؛ اما در عوض بهداشتى ديرتر به نتيجه مى



 نه در شوراى مركزى و نه در 60 خرداد 30اين جريان تا . عنوان اعضاى مجاهدين انقالب ها اسم برده شد به كه از بعضى نكته ديگر اين

ى آقايان ذوالقدر و آقاى توكلى عضو سازمان نبود اما در فراكسيون سازمان در مجلس بود، ول. شوراى سياسى، اكثريت را نداشتند

تا قبل از آن اين اختالفات خيلى بروز . انشعاب ما بعد از حادثه هفت تير شكل گرفت. محسن رضايى و امثالهم عضو سازمان بودند

البته در . تا آن زمان در سازمان مجاهدين انقالب همين جريانى كه بنده هم يكى از اعضاى كوچكش هستم حاكميت داشت. نداشت

نام مجاهدين انقالب رسماً اطالعيه داديم و ايجاد درگيرى و خشونت در  خورديم كه چرا به  اعتراض جدى بعضى آقايان برمىسازمان با

 مخالفيم، آنها هم با ما مخالفند، اما راه  ما با بينش، روش و منش مجاهدين خلق. ميتينگ مجاهدين خلق در امجديه را محكوم كرديم

البته در آن اطالعيه هم . كشى ورزى و چماق  خشونت دانستيم و رقابت انتخاباتى، نه ه فكرى و سياسى مىابراز اين مخالفت را مبارز

. كند شود و مظلوم جلوه مى شود كه مورد هجوم واقع مى داليل متفاوت معموالً به نفع جريانى تمام مى ها به نوشتيم كه اين نوع درگيرى

اند و يا  اندازند، اما سند نداشتيم كه خود مجاهدين خلق اين جريان را راه انداخته  را راه مىما ترديد داشتيم كه چه كسانى اين جريان

اساسى داريم كه در اين چارچوب بايد كار  اسالمى قانون ما در جمهورى. گفتيم هركس راه انداخته، محكوم است مى. جريان ديگرى

ساساً يكى از داليلى كه ما اسم مجاهدين انقالب را با مشورت شهيد مطهرى ا. بنابراين مخالفت ما با مجاهدين خيلى روشن بود. بشود

خواستيم اين واژه را برگردانيم به  ما مى. خواهد كه يك واژه قرآنى است بر سازمان خود گذاشتيم اين بود كه انقالب، مجاهد مى

مخالفت ما با يكديگر فكرى و سياسى و . تيمپس دو جريان بوديم كه با هم رقابت داش. كه با توده مردم همراه هستند كسانى

گويند در مجلس يكى  شوندگان محترمى كه به آنها اشاره كرديد، سركار خانم طالقانى است كه مى يكى از مصاحبه. تشكيالتى بود

اين بود يا آن؟ . ودتر از همه امام، چه ب  سران سه قوه، شوراى انقالب و مهم از وى بپرسيد كه مشى. طورى كرد يكى آن طورى مى اين

كه پيش از آن اين كار را  درحالى. ، مرحوم احمد آقاى خمينى كل سيستم حفاظت بيت را عوض كرد1360خرداد سال  بعد از سى

دهد كه تا قبل از شروع فاز مسلحانه توسط مجاهدين خلق، امام و بيت ايشان قصد حذف و برخورد فيزيكى  اين نشان مى. نكرده بود

ها، تقريباً تمام تيم حفاظتى امام را از روستاهاى خاصى آوردند كه عاشق  دليل نفوذى خرداد، به بعد از سى. اينها را نداشتندو نظامى با 

نفر با  مرتبه يك ضعفى داشته باشند، حداقل نفوذى نيستند كه يك گفتند اينها كسانى هستند كه مطمئن هستيم هر نقطه. امام بودند

بود،  كنيد، در رهبرى  اى كه شما از آن صحبت مى اگر اين اراده. ا از بين ببرد و ستون اصلى انقالب فروبريزديك عمل انتحارى امام ر

  . شد خرداد اين تصفيه انجام مى خوب، پيش از سى

   

 پرسش .كه شما به آن اشاره كرديد كار خودش را كرد" پيرامونى"دهد كه بخش  در هر صورت اين درگيرى پيش آمد و اين نشان مى

به درگيرى و خشونت، اين پيرامون چقدر نفوذ، نقش و انسجام داشت كه " متن"رغم مخالفت جدى  شما اينجاست كه به قول شما على

. هاى پيرامونى هستند كه ممكن است كارها را خراب كنند  ها همين جريان توانست روى متن هم اثر بگذارد؟ بسيارى از جاها و وقت

شود،  طلبان را به سمت درگيرى و خشونت بكشانند، ولى مقاومت مى كنند اصالح  كه اكنون هم كسانى تالش مىكنيد كه مطرح مى اين

ايم و براساس اين تجربه داريم   ساله گذشته، تجربه كمى نيست كه به آن دست يافته25اين را هم بايد در نظر گرفت كه واقعاً تجربه 



كه يك بخش حرف شما واقعاً درست است كه   در عين اين60سه نكنيم با شرايط سال ما اين شرايط را خيلى مقاي. كنيم كار مى

توانستند ته قضيه را بخوانند يا مرحوم طالقانى يا كسانى ديگر به شدت مخالف چنين   مرحوم بازرگان پير اين كار بودند و مى  مثالً

جاهدين خلق ـ اگر نگوييم مركزيتشان ـ واقعاً آن پختگى و روندى بودند و هرگز تابع آن نشدند اما در آن طرف حداقل بخشى از م

كه چه جريانى  عالوه بر اين، معيار تشخيص اين. دانستند شدت خودشان را در انقالب سهيم مى كه به تجربه الزم را نداشتند، ضمن اين

جريانات چپ ماركسيستى هم در انقالب دانيد كه حتى  خوبى مى چقدر در قدرت و حاكميت سهم دارد واقعاً چه بود؟ شما خودتان به

جريانات مذهبى . آنها هم براى نفى رژيم سلطنتى موروثى كار كرده بودند. شهيد داده بودند و نيرو صرف كرده بودند. نقش داشتند

  كند سهم هركسى در قدرت چقدر است؟ هم كه الى ماشاءاهللا، چه كسى هست كه تعيين مى

. اند همه جاى دنيا اين كار را كرده. ايم البته اگر دموكراسى را قبول كرده.  هيچ معيار ديگرى نداريمدر دموكراسى. معيار مردم هستند

پس از دو جنگ جهانى اول و دوم، كشورهايى كه درگير جنگ بودند چه كردند؟ انتخابات آزاد برپا كردند و هركس كه رأى بيشترى 

. جمهور يا وكيل شوم ام بايد رئيس ام، حتى اگر رأى نياورده يشتر در جبهه بودهآنجا كسى نيامد بگويد كه چون من ب. آورد حاكم شد

بنابراين ما مالكى جز رأى مردم نداريم و هر مالكى . جا شد قدرت در دست احزاب هم جابه. خيلى از فرماندهان بزرگشان رأى نياوردند

گيرم، نايب امام زمانم و بقيه  د من چون مشروعيتم را از خدا مىحاال ممكن است يكى بگوي. انجامد جز رأى مردم به توتاليتاريسم مى

يكى بگويد از رسالت تاريخى طبقه . گيرم ام مى تشكيالتى يكى بگويد من مشروعيتم را از خون هم. بايد به اجبار از من تبعيت كنند

هيچ فرقى . توتاليتاريسم: يتش يكى استبه نظر من اين مشروعيت از هر جا كه گرفته شود ماه... گيرم و  بخش كارگر مى رهايى

راه . نام روح ملى يا هر چيز ديگر نام شهيد و خون باشد، يا حتى به نام طبقه و تشكيالت باشد يا به نام دين باشد، به كند كه به نمى

 اقليت نيز در كنار آن كه ما به توتاليتاريسم نرسيم، رأى مردم است كه البته معنايش ديكتاتورى اكثريت نيست و رعايت حقوق اين

تواند فرمانده خيلى خوبى هم باشد و حتى جنگ را  كند و مى  كه در جنگ تالش زيادى مى اجازه دهيد اضافه كنم كسى. مطرح است

البته ممكن است اين . هم به پيروزى برساند، لزوماً مدير خوبى نيست كه اقتصاد كشور يا سياست خارجى هم به او واگذار شود

توانيم از شايستگى در يكى به شايستگى در ديگرى برسيم كه چون  ما نمى.  را هم داشته باشد، ممكن هست نداشته باشدشايستگى

اند و عده  اى هستند كه در هر دو عرصه موفق بوده البته عده. تواند موفق باشد در فالن موقعيت، موفق بوده، حتماً در اقتصاد هم مى

  .اند خود را به مردم تحميل كنند كه خواسته  ضمن آن اند، عرصه ناموق بودهبيشترى هم هستند كه در هر دو 

اما در مورد پرسش اولتان كه مجاهدين خلق جوان بودند و تجربه نداشتند؛ يك وقت بحث در مورد هواداران مجاهدين خلق است كه 

ن بودند، و يك وقت بحث در مورد رهبران نوددرصد آنها ـ بلكه بيشتر ـ در آن دوسال آخر جذب شده بودند و بيشترشان جوا

كردند  كردند و آنجا هم كه احساس مى گفت تبعيت مى آنها هرچه رهبرى مى. بحِث من در اينجا هواداران نيستند. سازمان است

دنبال سازمان ى تشكيالت را رها كردند و ديگر   عده زياد60كه بعد از خرداد  كمااين. كردند رهبرى جوابگو نيست سازمان را رها مى

ببينيد، نقش حاشيه يا پيرامون را در جمهورى اسالمى پررنگ نكنيم و دائم . بحث من در مورد مركزيت مجاهدين خلق است. نرفتند

خواستند مجاهدين خلق دست به اسلحه ببرند، آنگاه نتيجه بگيريم كه آنان، سازمان را به آنجا رساندند؛ به نظر  بگوييم كه كسانى مى



زيرا يك جريان تا خود زمينه نداشته باشد و مركزيتش اراده نكرده باشد، پيرامون كه چه عرض كنم، . استدالل صحيح نيستمن اين 

فرق ما با آقاى . افتد رود و در اين دام نمى اگر متن طرف مقابل هم بخواهد او را به سالح و خشونت بكشاند، اين جريان زير بار نمى

خواهند با كار سياسى و از طريق مبارزات  كرديم كه مجاهدين خلق مى شبين بوديم و فكر مىالجوردى اين نبود كه ما خو

نه آنها، بلكه هيچ جريان . دانستيم كه اينها با امام قدرت رقابت ندارند چون ما مى. پارلمانتاريستى و مردمى در جامعه قدرت بگيرند

اين يم كه نبايد قصاص قبل از جنايت بكنيم، هرچقدر بخواهى ثابت كنى كه گفت اما ما مى. ديگرى هم قدرت رقابت با امام را نداشت

از نظر ما كسى كه به اسلحه نرسيده از حقوق كامل شهروندى برخوردار است و ازجمله حق فعاليت . زمانى به اسلحه خواهد رسيد

. خلق غلط بود و تحليل ما درست بنابراين فرق ما با پيرامون اين نبود كه تحليل آنها درباره ماهيت مجاهدين. سياسى قانونى دارد

در اين . جمهورى اسالمى و امام را به رسميت نشناختند و دنبال اين بودند كه كل حكومت را قبضه كنندگاه  مجاهدين خلق هيچ

  .زمينه شوخى هم نداشتند

   

بايد كارى كرد كه اين " همه يا هيچ"باالخره بين . شكست داديد انسجامشان مى درصد از قدرت را به آنها مى20اگر شما مثالً پيشنهاد 

  . انسجام بشكند

كه چه اتفاقاتى افتاد كه مجاهدين خلق زود دست  اما اين. خواست اين كار را بكند و ما موافق بوديم قاى رجايى در مورد سعادتى مىآ

به نظر من مسعود رجوى سازمان را با غرور كاذب خود به ورطه هالكت . نامه سعادتى هست به اسلحه بردند، بخشى از آن در وصيت

  .مه ديدنداش را ه كشاند كه نتيجه

   

اهللا خمينى جريان   بود كه آيت نامه سعادتى يك تحليل طبقاتى بود كه در متن مجاهدين به تصويب رسيده بود و آن اين جوهر وصيت

كنم  گويد كه من تعجب مى نامه خود مى ايشان در وصيت. بورژوازى چپ و ضدامپرياليزم است و نبايد با آن مبارزه مسلحانه كرد خرده

شويم؟ يك چنين تحليلى را سعادتى در  كنيم و چرا با او رو در رو مى از خشم خمينى عليه امپرياليزم استفاده نمى) سازمان(چرا ما 

  .كرد زندان شاه هم كه بود، مطرح مى

 خلق تحليل خود را زير پا گذاشتند؟ يك جواب ساده اين است كه بسيار خوب، سوال اين است كه چه اتفاقى افتاد كه مجاهدين

گويم حتى اگر متن هم تصميم بگيرد كه جريانى را  من مى. ها تحريك كردند و اينها دست از تحليل سازمانى خود برداشتند پيرامونى

كه اراده رهبرى انقالب اين  چه رسد به اين. كند وجه تقصير يا قصور طرف مقابل را توجيه نمى به كار مسلحانه بكشاند، اين به هيچ

تواند يك مسئله  نمى. سازمان تحليل خود را كنار گذاشت؟ بايد اين وسط يك اتفاق كليدى و استراتژيك افتاده باشدواقعاً چرا . نبود

  .شود كوچك باشد كه فرضاً ناگهان عصبانى شدند و اعالم كردند كه از فردا نبرد مسلحانه ما آغاز مى

   



ايشان . زده انيت اهل سنت دولت زده است و روحانيت شيعه عواماند روح مرحوم مطهرى در كتاب مرجعيت و روحانيت صراحتاً گفته 

تر به  تر و عميق بنابراين اگر كمى پيچيده. زده بوده است گاه روحانيت شيعه پيشتاز نبوده و در طول تاريخ عوام گويد كه هيچ مى

هاى  نقالب كه شد، همه طبقات و طيفا. تواند روى متن رهبرى اثر بگذارد شويم كه پيرامون هم مى موضوع نگاه كنيم متوجه مى

خواهد  معناى آن كودتا اين بود كه غرب مى. وابسته به رژيم كمپرادورى ضربه خوردند و واكنش اين ضربه را در كودتاى نوژه ديديم

شان  ى عضوگيرىها كه مالك دليل اين بسيارى از طبقات مرفه و داراى امكانات جذب سازمان شدند، به. مسلحانه با انقالب درگير شود

شد كه اين  كردند و گاهى به آنها گفته مى هم عضوگيرى مى) زيرمجموعه كمپرادور(بورژوازى راست  درست نبود و حتى از طيف خرده

  . خواهد باالخره اين پيرامون اين چنينى دائم درگيرى مى. كردند دهد، ولى آنها به آن توجه نمى نوع عضوگيرى كار دستشان مى

گويد  ايشان مى. طهرى بحث فاصله بين عمل و نظر است، نه فاصله پيشتازى يا عدم پيشتازى روحانيت و مردمبحث مرحوم م

انداخت و همواره در رابطه با روحانيت اهل سنت، روحانيت شيعه پيشتاز  هاى آزاديبخش و اصالحى را راه مى روحانيت شيعه نهضت

ها، نظريات، تحقيقات و  يعنى آنها كتاب. اند حانيت اهل سنت از ما جلوتر بودهاما در انديشه اصالحى، رو. هاى اصالحى بود نهضت

اين . ايم هاى اصالحى بيشترى داشته درعوض ما جنبش. اند و روحانيت شيعه كمتر داشته است  بيشترى داشته مباحث اصالحى

از " روحانيت"ان و نظريات ايشان در كتاب مجموعه سخن. گردد به موقعيت روحانيت شيعه و روحانيت اهل سنت در بين مردم برمى

دهد،  آيد، علما را مخاطب خودش قرار مى   سيدجمال وقتى به ايران مى گويد آقاى مطهرى مى. ديدگاه استاد مطهرى منتشر شده است

خصوص   اهل سنت بههمين سيدجمال وقتى به مناطق. كه معتقد است اگر علما را تكان بدهد جامعه ايران را تكان داده است براى اين

روحانيت اهل سنت در . دهد، نه روحانيت اهل سنت را رود، مردم را مستقيماً خطاب قرار مى مناطق زير سلطه امپراتورى عثمانى مى

ارد، كند و به مردم اتكا ند اى ندارد، اما اتفاقاً به اين دليل كه از دولت ارتزاق مى آن كشورها قشرى است مثل بقيه اقشار و نفوذ ويژه

تاريخ ايران را ببينيد، روحانيت شيعه چقدر آماده انقالب و حركت و عمل بوده است، .  دارد شجاعت بيشترى براى مبارزه با خرافات

. تر از روحانيت تشيع بود آنها در اصالحات پيشرفته اما از لحاظ نظرى اگر نگاه كنيد ادبيات . اين را مقايسه كنيد با روحانيت مصر

اين نظريه كه مثالً مجاهدين خلق اعضا و پيرامونى داشتند كه آنها را از پايين فشار آوردند و مركزيت مجبور شد بنابراين، 

  . كرد كه تشكيالت مجاهدين خلق با تشكيالت روحانيت كامالً فرق مى ضمن آن. مسلحانه را اتخاذ كند، قابل مناقشه است مشى

   

رجوى معتقد شده بود كه بدون اتكا به . طور در مورد سازمان و رجوى هم همين. كردممن موضع مرحوم مطهرى را براى نمونه عرض 

خواست حكومت را به دست بگيرد  شود حكومت را به دست گرفت و چون مى ترين طيف است ـ نمى بورژوازى راست ـ كه وسيع خرده

كه بعداً  البته بگذريم از اين. لبات اين طبقه هم بشودترين قشر بود، به آن متكى شد و طبيعى بود كه تابع مطا و اين طبقه هم وسيع

  . آقاى هاشمى رفسنجانى هم گفتند كه بايد به اين طبقه متكى شد، زيرا اين طبقه سه ويژگى اسالم، مدرنيزم و ايران را با خود دارد

اگر مشى . دليل فشار از جانب هواداران نبودهرحال، به نظر من قصد سازمان از ابتدا برخورد با جمهورى اسالمى بود و اين صرفاً به  به

 اين رفتار و ادبيات 1360 تا خرداد 1359بينيد كه از ابتدا تند بود و اوايل سال  سازمان و ادبيات نشريه مجاهد را دنبال كنيد، مى



گونه  برى مجاهدين خلق ايننوعى اين توجيه را پذيرفت، اما ره شد به گروهى بود، مى گاه مركزيت مباحث درون اگر تكيه. تندتر شد

  . اينها از ابتدا بنا را بر درگيرى گذاشته بودند. كرد عمل نمى

   

نامه خودش يك سند است كه مجاهدين معتقد بودند خمينى رهبرى  كنيد، اين وصيت نامه سعادتى استناد مى شما به وصيت

گيرى سعادتى چه اتفاقى افتاد كه تحليل اينها عوض شد؟ من بعد از دست.  دارد و ضدامپرياليست است  بورژوازى چپ را به عهده خرده

  .اى بود كه اينها به آن متكى شده بودند گويم شايد يكى از عوامل، فشار طبقه مى

اى در  گويند كه عده ها مى مثالً خيلى. شد رفتند و بعد از آن رفتارها و ادبيات تند مى گونه بود بايد تا مقطعى آرام پيش مى اگر اين

دو سال . توان بررسى كرد كه وقتى آقاى خاتمى سر كار آمد، مجموعه شعارها و ادبياتش چه بود مى. يان دوم خرداد تندروى كردندجر

ها را بياوريد تا   گونه بوده يا نه؟ روزنامه درهرحال ادعايشان چه درست باشد و چه غلط، قابل تحقيق است كه آيا اين. بعد را هم ببينيد

تفاقى افتاده است؟ آيا اين انتظاراتى كه مطرح شد قبل از دوم خرداد مطرح شده بود يا نه؟ و چه تفاوتى بين گفتمان ببينيم چنين ا

كنيد، هيچ  كه نشريه مجاهد را وقتى بررسى مى حال آن. آقاى خاتمى و مثالً گفتمان اين دوستان در دو سال بعد از دوم خرداد بود

ترين شعارها را  راديكال. بينيد  در اين نشريه نمى60خرداد   بعد از انقالب منتشر شد تا سىتفاوت ماهوى از شماره نخست آن كه

. ازجمله درخواست انحالل ارتش كه سوءظن بسيار جدى امام و رهبران انقالب را برانگيخت. مجاهدين خلق در همان سال اول دادند

آورى سالح و كارهايى از اين قبيل، معلوم بود  هاى تيمى، جمع داختن خانهان نحوه رفتارى كه مجاهدين خلق از همان ابتدا داشتند، راه

كه وارد  كه سازمان مجاهدين خلق به محض اين ضمن آن. درهرحال تحليل آنها اشتباه بود.كنند كه خود را براى چنين روزى آماده مى

ى به من گفت شماره آخرى كه نشريه مجاهد منتشر آقاى تقى رحمان. هاى عظيمى از هوادارانش را از دست داد فاز نظامى شد، بخش

خرداد ناگهان افت كرد و خيلى از نيروها توان كشش مبارزه مسلحانه، درگيرى،  شد هفتصدهزار نسخه بود و بالفاصله بعد از سى مى

 باشد كه فشارهايى كه از اگر منظور شما اين. رهبرى سازمان مجاهدين خلق دچار غرور كاذب شده بود. را نداشتند... اعدام، ترور و

آمد كمك كرد كه اين غرور كاذب زمينه بروز خارجى پيدا كند و سعى كنند توپ را در زمين اين طرف  پايين به باالى تشكيالت مى

اى  ماده هوقتى اطالعيه د. اما ببينيم تا سال آخر چه اتفاقى افتاد كه اينها حركت خود را تندتر كردند. بيندازند، شايد قابل تأمل باشد

دهيم تا از حقوق سياسى خود  ها را تحويل مى  كنيم و اسلحه توانستند بگويند ما فعاليت سياسى مى دادستانى منتشر شد، اينها مى

صدر درانتخابات  اتفاق جديد اين است كه مجاهدين خلق با پيروزى بنى. كه عكس آن عمل كردند حال آن. مند شويم بهره

هاى سياسى خودشان ـ يا به  توانند به سمتى بروند كه آرمان اند كه از طريق آن مى ند امكانى پيدا كردهجمهورى احساس كرد رياست

خلق ـ كه تا روز  يعنى مجاهدين. قدرت رسيدن خود را ـ ارضا كنند تر سرنگونى جمهورى اسالمى و رهبرى آن و به تعبير واقعى

صدر متحد او شدند، كه نهايتاً هم به داستان فرار مشترك  جمهورى بنى  رياستكردند ـ از فرداى  صدر انتقاد مى انتخابات به بنى

  . كردند ها را نثار هم مى كه پيش از آن بدترين توهين با اين. صدر ـ رجوى انجاميد بنى



ر دارم كه در به خاط.  مجاهدين خلق دست به اسلحه ببرند، تحليل غلط آنها از جمهورى اسالمى بود يك عامل ديگر هم كه باعث شد

نفر كه بعضى كمتر و بعضى بيشتر ذكر   مطرح كرد كه تكيه جمهورى اسالمى روى دوش چند نفر است ـ پنج صدر  بنى60سال 

به نظر من تحليل مشترك مجاهدين و . شد شدند، جمهورى اسالمى ساقط مى نفر حذف مى باور آنان اگر اين پنج كردند ـ به مى

خصوص  به. كنندگى را ندارد اسالمى قدرت جمع بهشتى بود ترور شوند، جمهورى د نفر كه در رأس آنها آقاىصدر اين بود كه اگر چن بنى

واقع او كشور را   كردند كه به دانستند و تصور مى كردند و ايشان را يك سر و گردن از بقيه باالتر مى بهشتى خيلى حساب مى روى آقاى

 زيادى كه  هاى قاى هاشمى رفسنجانى در جامعه خيلى نمود نداشتند و مجاهدين با نفوذىدر آن مقطع افرادى مثل آ. كند مديريت مى

تعدادى را هم ترور كردند، ولى بسيارى از افراد نفوذى و . توانند همه اينها را ترور كنند كردند مى در همه جا داشتند تصور مى

هاى ديگر گرفته شد، وگرنه انفجارهاى زياد ديگرى را هم  هاى اينها بعد از ترورهاى اوليه لو رفت و جلوى اجراى طرح  طرح

اى به  بينانه صدر، با چنين نگاه غيرواقع ميليون رأى بنى صدر و سازمان با اتكا به يازده به هر حال نگاه بنى. توانستند انجام بدهند مى

كند و وقتى آنها ادبيات و رفتار خود را تند  اسالمى بود و اينجاست كه آن رشد بادكنكى سازمان هم جلوه خود را پيدا مى جمهورى

  . كه اين اتفاق هم افتاد شود، كمااين هاى زيادى از بدنه منفعل مى كنند، بخش مى

اگر ادبيات مسعود رجوى . توانند ضربه نهايى را به نظام وارد كنند كردند كه مى در هر صورت اينها در آن شرايط و با آن تحليل فكر مى

بينيد كه ادبيات رهبر انقالبى است كه قرار است چند روز ديگر  هاى اولى كه به پاريس رفت، دنبال كنيد، مى  ماه خرداد و را از روز سى

دچار يك نوع توهم پيروزى شكوهمند شده بودند كه با استقبال . به ايران برگردد و همان استقبالى كه از امام شده بود از او بشود

هاى بعدى هم  اختالف. مدت، حتى در حد يك ماه، اين پيروزى را به دست بياورند توانند در كوتاه شوند و مى رو مى ميليونى جامعه روبه

  .بودن اين تحليل بود صدر پيش آمد بيانگر غلط كه بين سازمان و بنى

ب اسالمى و آمدن امام از درضمن يكى از داليلى كه پاريس را انتخاب كردند ـ البته مطمئن نيستم ـ شايد اين باشد كه داستان انقال

ازسوى ديگر ادامه حركت مجاهدين خلق و مجموعه برخوردهايى كه با متحدين خود در شوراى مقاومت . پاريس در اذهان تداعى شود

ل كه كشور، در حا شدن به صدام درحالى هايى كه با آن ائتالف كرده بودند و همچنين نزديك  گروه ملى داشتند، چه با منتقدين خود و

 بودند كه  دهد كه اينها چنان از واقعيات جامعه ما و واقعيات جهانى فاصله گرفته جنگ با عراق بود و مواردى از اين قبيل نشان مى

  .المللى شده بودند بينانه شرايط ملى و بين فاقد حداقل شرايط براى تحليل واقع

 را آماده كردند، مسلح كردند، ادبياتشان را تند كردند، نيروهاى خود ريزى قبلى خود  بندى عرايض من اين است كه اينها با برنامه جمع

هاى اصلى  با زدن چهره. جمهور سعى كردند مشروعيت قانونى هم براى خودشان فراهم كنند  را بسيج كردند و با نزديكى به رئيس

هايشان و با مجموع  در اين نبرد با شبكه نفوذى. كنند توانند وارد  شكن را مى كردند كه ضربه نهايى و رژيم اسالمى فكر مى جمهورى

زيرا خون جوانان زيادى از هر دو طرف . رو شدند و آن تجربه، البته تجربه تلخى بود امكاناتى كه داشتند وارد شدند و با شكست روبه

بينى،  ر نوع غرور، غيرواقعسو از ه توانيم از آن بگيريم؟ به نظر من نيروهاى سياسى بايد از يك اما ما چه درسى مى. ريخته شد

خواهى دست بردارند و ازسوى ديگر مواظب باشند كه در هر رژيم سياسى عناصر افراطى و راديكالى وجود  طلبى و تمامت خشونت



اين نبايد باعث شود كه نيروهاى سياسى به سمت يك نوع . طلبى سوق بدهند خواهند رقيب را به سمت خشونت دارند كه مى

  .ر و خشن كشيده شوندراديكاليزم كو

   

هايى بود و چه قدر توان تأثيرگذارى روى متن را  اما پاسخى به اين پرسش داده نشد كه اين جريان پيرامونى در حاكميت چه جريان

ين  و پيش از آغاز فاز مسلحانه آقاى بهزاد نبوى معتقد بودند كه مجاهد60پيش از خرداد . زنم تا بحث بازتر شود مثالى مى. داشتند

كه نخستين انشعاب از جريان رجوى را ايشان انجام داد، آن هم يك  درحالى. خلق محارب هستند و كسى مثل آقاى ميثمى مخاصم

دانند كه مجاهدين انقالب و آقاى بهزادنبوى در سيستم  به هرحال همه مى. اى مشى جانبه با ايدئولوژيك، تشكيالتى و خط انشعاب همه

  دانيد؟ آيا شما اين جريان را يك جريان پيرامونى مى. اى داشتند كننده  تعيينوزيرى نقش مديريتى نخست

حداكثر .  مسلم است كه نكردند  سال بعد از پيروزى انقالب به امثال آقاى ميثمى خيلى محبت كردند؟25آيا در اين . مثال خوبى زديد

  دليل اين شما هرگز به. اما تفاوت برخورد را ببينيد. تشر كندانداز ايران را من دهند ماهنامه چشم اين است كه به ايشان اجازه مى

كه معتقد بوديد كه آن  بينانه شما بود و اين ها به سمت يك فعاليت غيرقانونى نرفتيد و اين بيشتر ناشى از پختگى و ديد واقع مهرى بى

  .اسالمى  به جمهورىداد، چه رسد من معتقدم كه زمان شاه هم آن روش جواب نمى. دهد ها جواب نمى روش

وقت آقاى   سال هيچ25كه در طول اين  دهم كه همچنان دانم قضيه چيست، اما اين را شهادت مى من دقيقاً نمى" مخاصم"در مورد لفظ 

 طور هم با نگرشى كه معتقد به حذف و برخورد خشن و مثالً دادن به امثال آقاى ميثمى را نداده، همان بهزاد نبوى پيشنهاد مسئوليت

اين حق يك گروه سياسى است كه بگويد من طرف مقابلم . اين مرزها را بايد از هم جدا كرد. بستن نشريه وى باشد، مبارزه كرده است

مشكل ما اين نيست، . كنم كنم، يا نمى خواهم با او ائتالف بكنم، يا نكنم، براى سمت اجرايى پيشنهادش مى را قبول دارم يا ندارم، مى

 بپذيرند كه ضمن مخالفت و مرز داشتن با فرد يا جريانى، حق او را ضايع نكنند، مانع كانديداتورى او نباشند، مانع اگر همه اين را

آزادى مرزبندى جدى دارد، اما  دانيد كه آقاى بهزادنبوى با نهضت شما مى. آيد مشكلى پيش نمى... ترويج تفكر و انديشه او نباشند و

حتى آن جلسه آخرى كه با رهبرى داشتند، يكى از مواردى كه . آزادى بوده است دافع حقوق نهضت سال گذشته م25ايشان در تمام 

هركسى نداند، شما موضع مرا در "حرف ايشان با مقام رهبرى اين بود كه . آزادى بود شان طرح شده بود سر حقوق نهضت در جلسه

من از اين موضع . گويم كه اينها بايد حق و حقوق داشته باشند نمىآزادى  من از موضع سمپاتى به نهضت. دانيد آزادى مى مورد نهضت

گويد، امام هم همين وعده را به جامعه داد كه گروه   را مى اساسى هم همين گويم كه اين به نفع جمهورى اسالمى است، قانون مى

آزادى  شما بايد كارى كنيد كه نهضت. ودمخالف قانونى ما حق دارد فعاليت سياسى بكند، حق دارد كه كانديدا و نماينده مجلس بش

  ."بتواند آزادانه فعاليت سياسى كند

 روزى كه انفجار حزب پيش آمد، تشييع جنازه  فرداى. خالى از لطف نيست كه يك خاطره از مرحوم كيومرث صابرى براى شما بگويم

اينده مجلس بودند تهديد و دنبال كرده بودند و اينها به آزادى را كه نم اى از مردم با تعدادى از اعضاى نهضت از جلوى مجلس بود، عده

گذارم داخل  گفتم نمى گفت من كليد را برداشته و در را قفل كرده بودم و مى آقاى صابرى مى. وزيرى رسيده بودند در نخست



من . و تقاضا كرد در را باز كنندوى گفت در اين فاصله آقاى بهزادنبوى آمد آنجا . اول بايد جواب مردم را بدهيد. وزيرى بياييد نخست

وزيرى را باز كرد و آن  آقاى نبوى در نخست. توانستم كليد را به او ندهم دليل رابطه ايشان با آقاى رجايى و عالقه خودم به او نمى به

  .نمايندگان را به داخل راه داد تا امنيت داشته باشند و گفت كه ما دنبال برخوردهاى فيزيكى نيستيم

اما نه به اين معنا كه اين گروه يا جريان را فاقد حقوق بداند يا . ين كه همين حاال هم آقاى نبوى با اين نيروها مرزبندى داردمنظور ا

  .گونه نيست وجه اين بخواهد حقوقشان را ضايع كند، نه، به هيچ

   

اگر كم و كيف اين خطاها را . اند تههايى در درون حاكميت هم خطاهايى داش شما اشاره كرديد كه اين طرف قضيه يعنى جريان

. اى كه داشتند صحبت كرديد  شما بيشتر روى خطاها و مشى سازمان و غرور تشكيالتى. بشكافيد براى نسل جوان ما مفيد خواهد بود

  .اگر آن طرف قضيه هم بازخوانى بشود، حداقل براى نيروهاى موجود دستاوردى خواهد داشت

هاى غلطى كه دارد آشنا شده است،   سال اخير جامعه ما با اين نگرش در حاكميت و با روش6 ـ 7 سوال خيلى خوبى است، در اين

يعنى نيروى " برما"، يا "با ما"زنند يا  الدن را مى تابند و همان حرف بوش يا بن وجه رقيب سياسى را برنمى كه به هر دليلى به هيچ كسانى

كند، اگر خوب باشد حمايت  ، بلكه عملكردت را نگاه مى"نه مخالف تو"باشد " نه با تو"تابند كه اين نيرو ممكن است  سومى را برنمى

كند و مثل تو حق دارد كه در صحنه سياست و حكومت باشد، در جامعه مدنى باشد، حزب و گروه داشته  كند، اگر بد باشد نقد مى مى

تر رقبايشان به سمت  عتقادى ندارند و معتقدند هرچه سريعبه عبارت ديگر قبول دارم كسانى هستند كه به آزادى سياسى ا. باشد

هاى مختلف  شناخت كه گرايش  نمى1360شناسد؛ اگر در سال  جامعه ما اينها را خوب مى! براندازى و كارهاى چريكى بروند بهتر است

معتقد است و جريانى هم هست " منزنده باد مخالف "اسالمى جريانى است به  در جمهورى. داند  سال ديگر مى20چگونه است، بعد از 

به . دانند  اساسى مى هر دو هم خود را منتسب به اسالم، امام، انقالب و قانون". مرده باد مخالف من"كه شعار و اعتقادش اين است كه 

انداز ايران   چشمهاى مجله شناسد و اتفاقاً من از اين نظر بحث  جوان هم اين دو جريان را مى نسل. نظر من قضاوت جامعه روشن است

اى عصبانى است، بهتر متوجه شود كه راه برخورد با آن، يك تصميم غلط و از روى   عده دانم كه اگر نسل جوان از روش را مثبت مى

هايى  كشى رغم همه حق هنر ما اين است كه على. كسانى اصرار دارند كه ما را عصبانى كنند تا تصميم غلط بگيريم. عصبانيت نيست

هاى زيادى  صدر چيست؟ اين دو تفاوت فرق مهندس بازرگان با بنى.  و اصول خودمان را رها نكنيم  شود، چارچوب ه ما مىكه علي

شود آدم همواره به بازرگان با احترام نگاه كند ـ حتى اگر مخالفش هم باشد ـ اين است كه  هايى كه باعث مى اما يكى از تفاوت. دارند

خاطر دوتا سوت و كف يا دوتا توهين و ناسزا زير پا بگذارد؛ بنابراين ايشان هم  ه حاضر نبود آنها را بهمرحوم بازرگان اصولى داشت ك

البته بازرگان يك ويژگى استثنايى داشت، زيرا وقتى به .  با عزت زندگى كرد و با عزت هم رفت در قدرت و هم پس از قدرت در جامعه

كنم از هر هزار سياستمدار  كارى كه فكر مى. ر كند، بعد از چهل سال تجديد نظر كرداين نتيجه رسيد كه بايد در افكارش تجديدنظ

گردد آن است كه  اما آنچه به بحث ما برمى. كمتر كسى از اين جهت با او قابل قياس است. شايد يكى اين شجاعت را داشته باشند

بازرگان هر بار هم . ا همراهى رهبر يك گروه استالينيست انجام دادبار را ب صدر را كرد و نه آن فرار خفت بازرگان نه ادعاهاى زياد بنى



ها كه فكر  درست برعكس بعضى. زنم ام را در ايران مى هاى سياسى گفت من حرف كردند، مى رفت خارج و با او مصاحبه مى كه مى

  .شد كه مشى خود را تغيير دهد فشار به بازرگان موجب ن .شان را در خارج از كشور بگويند هاى سياسى كنند بايد حرف مى

   

وزيرى بود، اين بوده است كه جمهورى اسالمى را به سمت درگيرى  شود موضع كشميرى كه نفوذى مجاهدين خلق در نخست گفته مى

ايد؟ اگر مجاهدين از ابتدا مشى مسلحانه داشتند و  اى داشته بندى آيا تاكنون شما از مواضع كشميرى جمع. مسلحانه بكشاند

اش هم وجود داشت و كسى به كشميرى  زمينه. يافتيد خواستند نظام را به اين خط بكشانند بايد از مواضع كشميرى اين را درمى مى

 بود كه آقاى رجايى  شايعه ديگرى هم كه مطرح شده بود اين. شناختند به هرحال مجاهدين انقالب از نزديك او را مى. كرد شك نمى

شوند كه   ببرند و آنگاه نابود مى  كرده بود كه به مجاهدين خلق كار ندهيد، تا اينها دست به اسلحهدر جلسه شوراى امنيت عنوان 

  اين شايعات تا چه حد صحت دارد؟. البته اين شايعه، هرگز با مواضع شهيد رجايى همخوانى ندارد

شنهاد بد نباشد كه ببينيم در آن زمان از طرف اما در هر صورت شايد اين پي. گرفتند ها تصميمات كالن را جاهاى ديگر مى در آن سال

كردند كه سوءظن برانگيز  رسد نبايد با كشميرى و امثالهم رفتارى مى به نظر مى. هاى خاصى مطرح شد كشميرى چه مباحث و يا طرح

اين بود كه وى بتواند بهترين كار . خورد ها شكست مى برد، طرح استفاده از نفوذى كه اگر كسى به آنها سوءظن مى براى اين. باشد

  . شود بررسى كرد كه موضع كشميرى در آنجا چه بوده است  در عين حال مى .اعتمادها را جلب كند

   

در " خمينى، شريعتى، مجاهدين"كرد كه  هاى اصلى، و در متن انقالب بود روى اين نكته تأكيد مى مرحوم بهشتى كه يكى از شخصيت

آيد كه به بخشى از نيروهاى موثر در پيروزى  وجود مى اى به بندى و اجماع نانوشته شود كه يك جمع چه مى. پيروزى انقالب موثر بودند

شده بر انقالب، هرچند  انقالب كار كليدى ندهند؟ از نظر مرحوم بهشتى اينها جزو نيروهاى موثر در انقالب بودند، نه حاشيه و تحميل

شده در  هاى انباشته يا اين نگرش بعد از پيروزى به مسائل درون زندان و كينهآ. ممكن است سهم بيست يا سى درصدى داشته باشند

گويد كه درست در همان مقطع هم اين اجماع نانوشته شكل  گردد؟ مرحوم بهشتى در مقطعى اين سخن را مى آن دوران برمى

هرحال اگر به اين   به . بسيارى داده بودندگويم كه همه انقالب مرهون مجاهدين خلق بود ولى به نسبت خود شهداى من نمى. گيرد مى

گونه شد؟ وقتى يك نيرو احساس كند كه حقش  تحليل شما چيست، چرا اين. شد شد، شايد تا حدى مشكل حل مى نكته توجه مى

اندازد كه  ىبندى را جا م تدريج در بين هوادارانش هم اين جمع خواهند ما پست كليدى داشته باشيم، به غصب شده و بگويد اينها نمى

  . خورند اند و دارند حق ما را مى اينها غاصب

بدون ترديد مسائل زندان در ذهنيت نيروهاى انقالب نقش جدى داشت، اما نكته اين است كه آيا عملكرد بعدى، اين سوءظن را كاهش 

ا كنند ممكن است، ولى چگونه كنار اين كه دو گروه در مقطعى به هم سوءظن پيد. آموز است داد يا افزايش؟ اين بخش براى ما درس 

اى بود كه روز به روز از تعداد كسانى كه معتقد بودند اينها را بايد  گونه مجموعه رفتار مجاهدين خلق به. تر است آمدن با سوءظن مهم

  . داد شد و در موضع اقليت قرار مى وارد حاكميت كرد و به آنها نقش داد، كاسته مى



   

ون حاكميت تالشى صورت گرفت كه اينها را تعديل كند، حتى اگر بپذيريم كه اصالً مشى مسعود رجوى مشى آيا ازجانب نيروهاى در

  مسلحانه بود؟

خواهند بروند تاكتيكى چهارتا عكس بگيرند و  كرديم كه اينها مى فكر مى. معتقد نبوديم كه مالقات مسعود رجوى با امام مفيد باشد

رفت و با اينها  كردند، امام مى شان را درست مى به اعتقاد ما اگر اينها مشى. وءاستفاده كنندبراى رسيدن به اهداف خود از آن س

امام در پاسخ گفت اگر . چيزى كه بعدها خودشان هم در نامه به امام نوشتند كه اجازه بدهيد به ديدنتان بياييم همان. كرد مالقات مى

در هر . آمدم به ديدن شما و احتياج نبود شما به جماران بياييد ، من مىدادم كه قصد شما اصالح است من يك درصد احتمال مى

  . اى نداشت صورت امام با اينها مالقات كردند تا به چارچوبى برسيم و براساس رأى مردم حركت كنيم، اما فايده

   

ستيد كه كار خوبى كرديد كه مخالف  ساله باز شما مصر ه25چرا شما با مالقات سران مجاهدين و امام مخالف بوديد؟ بعد از تجربه 

اى كه براى آن اهميت بسيار قائل هستيد، چرا بايد چنين  دليل همين انباشت تجربه طلب و اتفاقاً به عنوان يك نيروى اصالح به. بوديد

واه داشتيم و خ ما يك اپوزيسيون تماميت"تبار داشتيم، ايشان گفتند كه  وگويى كه با آقاى علوى نگرشى داشته باشيد؟ در گفت

دليل  وار و غيرمدنى، و اپوزيسيون ما به ستيزى، مردم ما به خاطر رفتار توده خاطر همين رقابت ستيز بوديم و ما به خودمان هم رقابت

 دليل به] در حاكميت[تنها مجاهدين خلق بايد توبه كنند، بلكه مردم ما و خود ما هم  يعنى نه." خواهى، بايد توبه ملى كنيم تماميت

  .قصورهايى كه داشتيم بايد توبه كنيم

ستيز بوده  كند رقابت اند، اما هركس فكر مى ستيز كم نبوده البته در جمهورى اسالمى افراد رقابت. ستيز بوديم اعتقاد ندارم كه ما رقابت

خواهانى كه در خارج  كه با جمهورىبگذاريد مثالى عرض كنم؛ بنده اعتقاد ندارم . ها را اآلن هم داريم ما اين مرزبندى. بيايد توبه كند

بايد ببينيم چه دستاوردى به . هستند ائتالف كنيم، چون سواالت و ابهامات فراوانى درباره اهداف، تشكيالت و برنامه آنها وجود دارد

هاى داخلى  و گروهما هنوز هزارويك مسئله در درون خودمان . اى بايد بپردازيم شود و چه هزينه نفع مردم از اين ائتالف نتيجه مى

گونه  حال چرا با اين. آزادى و نه ديگران ها و نه نهضت ايم، نه ما، نه ملى ـ مذهبى خودمان داريم و هنوز به انسجام دست نيافته

نده با تر كنيم؟ اما ب زدگى و يأس را گسترده مردگى و دل تر و دل تر، انشعابات را عظيم ها را بزرگ ها بياييم تضادها و اختالف ائتالف

اساسى بخواهد  هركسى در چارچوب قانون. كنم گويم از حقوق شهروندى اينها دفاع مى كنم مى گويم ائتالف نمى همان صراحت كه مى

اگر اشتباه و خطايى . كنم كه مشى ما نسبت به مجاهدين خلق درست بود تأكيد مى. در اين مملكت فعاليت بكند حق قانونى اوست

خلق از اسلحه به سمت فعاليت سياسى رو بياورند و از  درهرحال معتقد بوديم كه مجاهدين. ا اصالح كنيمايم بايد آنها ر داشته

اسالمى زمينه فعاليت قانونى را براى آنها فراهم كند؛ داشتن دفتر  اين طرف هم جمهورى. شدن پيش بروند شدن به سمت علنى مخفى

كنم و معتقدم  من از اين مشى دفاع مى. ى دادند، متناسب با رأى مردم به مجلس بياينداگر مردم به آنها رأ... و نشريه و كانديداتورى و

  . كرديم كه همين راهبرد را دنبال مى



تبديل "ما گفتيم . ايم هاى ما در هفت سال گذشته اين بوده كه شعارهايمان را عملياتى نكرده ترين ضعف به اعتقاد من يكى از بزرگ 

گفتيم اگر حزب دموكرات  گفتيم؛ مثالً مى تر مى تر و علنى تر و روشن  صريح ولى بايد اين را" به موافقمعاند به مخالف، مخالف 

اساسى  خواهد درچارچوب قانون كردستان اسلحه را كنار بگذارد و اعالم كند كه به اصالحات و تماميت ارضى كشور وفادار است و مى

  .  كشور فعاليت كندعنوان يك حزب قانونى در تواند به كار كند، مى

طلب  عنوان يك اصالح  شان حق دارند كه در اين حكومت سهيم باشند و به كارها متناسب با پايگاه مردمى ام محافظه بنده بارها گفته

 85 درصد رأى و 15كه   درصد هم قدرت داشته باشند، نه اين15 درصد رأى دارند، به همان اندازه 15منتها اگر . دهم اين شعار را مى

درصد منابع اقتصادى كشور را در 85 درصد جامعه، 15شود كه  اين ظلم است و مثل اقتصاد مى. عدالتى است اين بى! درصد قدرت

  .اختيار دارند

اند، پذيرفته است كه بگويد همه بيايند توبه كنند، ولى اگر نظر كسى  كرده درهرحال اگر كسى به اين نتيجه رسيده كه همه خطا مى

فكرانش  كه بعضى هم رغم اين كرده ـ هرچند در تاكتيك خطاهايى هم داشته ـ على  ه به لحاظ استراتژيك درست عمل مىاين است ك

براى چه توبه كند؟ اين توبه معنايش اين است كه آن مشى خطا بوده و . كنم كردند، اين ديگر نبايد بگويد من توبه مى كار ديگرى مى

خلق مبارزه سياسى بكند، در درازمدت براى ما  گفت كه اگر مجاهدين كردم مرحوم رجايى مىعرض . خواهد آن را تكرار نكند مى

با اين تحليل تالش كرد كه . كه دست به اسلحه ببرند، اما به نفع نظام است كه خونريزى راه نيفتد رقيب قدرتمندى خواهند بود، تا اين

انداختيم و انشعاب  خلق راه مى ستيم، يك جريان سياسى در درون مجاهدينتوان رجايى معتقد بود كه اگر ما مى. سعادتى اعدام نشود

موقع مخالف قانونى ما بودند و ما بايد اين رقابت  چون آن. كرديم هاى سال رقابت سياسى مى  ما بايد با اين گروه سال. كرديم ايجاد مى

ى رجايى اين بود كه انقالب ما نبايد به خون آغشته شود، اين حرف آقا. اى در كار نبود ديگر اسلحه. كرديم پذيرفتيم و كار مى را مى

خودش هم سابقه زندان داشت و از نزديك . ها چرا بايد هرز بروند جوان. تر از آن است كه در آن كشت و كشتار راه بيفتد انقالب لطيف

  . شناخت آنان را مى

جامعه ما . گذارم خواهى را كنار مى  كه اعالم كند از اين به بعد تمامتاش هم اين نيست خواه بوده، راه توبه كنم هر كه تمامت تأكيد مى

ايم يا  كه به انتقاد علنى ما از خود نياز داشته باشد، به عمل اصالحى ما نيازمند است كه آيا از اين تجربيات درس گرفته بيش از آن

خواهى  كنيم، اما دوباره تمامت ا نه؟ اگر در حرف از خودمان انتقاد كنيم كه اين تجربيات در آن نهفته باشد ي اى ارائه مى خير؟ آيا برنامه

  .توانيم مسئله را حل كنيم فكر نكنيم كه با لفظ مى. اى نخواهد داشت  فايده كنيم، هيچ 

يد ياد بگيريم كه ايم، با هر اسمى، با اى كه پذيرفته ببينيد، ما هر مشى. رو هستم يك نكته را در آخر عرض كنم كه اين روزها با آن روبه

اند، در  مشى هم التقاطى بعضى متأسفانه فقط در ايدئولوژى، التقاطى نيستند، در خط. بند باشيم به لوازم اين مشى تا آخر پاى

عالوه بايد بپذيريم كه استراتژى، گذاشتن چيزهاى  به. كنند بپذيرند اند و حاضر نيستند پيامد كارهايى را كه مى تشكيالت هم التقاطى

هاى دنيا در آن جمع باشد، شدنى  اى بدهيد كه همه خوبى توانيد راهبرد يا برنامه اين كه شما فكر كنيد مى. خوب كنار هم نيست

توانى به همه  كه بين چند چيز خوب، بعضى را انتخاب بكنى، زيرا در آِن واحد نمى شود براى اين استراتژى و برنامه مطرح مى. نيست



اگر بخواهيم تورم را مهار كنيم، بايد . خواهيم، بايد تورم را بپذيريم ديد اولويت با كدام است اگر رشد اقتصادى مىبنابراين بايد . برسى

اگر . پذير نيست هم عدالت اجتماعى و هم توسعه اقتصادى و هم رفع بيكارى و هم مبارزه با گرانى و رفع تورم امكان. رشد كم بشود

كرد كه همه اينها را همزمان   مناسبى ارائه مى آمد تئورى  مى اين همه اقتصاددان برجسته در دنيا، يكىشد، از  همه اينها با هم جمع مى

دهند كه تنها يك  برخى شعارهايى مى. ما بايد ياد بگيريم كه شعارهايمان سوپر انقالبى نباشد و عملكردمان سوپر انفعالى. گيرد دربر

بينيد كه يك شهروند عادى بيشتر از او انگيزه كار دارد و وقت  اما در عمل مى. بدهدكند چنين شعارهايى  فرد راديكال جرأت مى

  . بنابراين بايد به اندازه توانمان صحبت كنيم. كند گذارى مى گذارد و سرمايه مى

   

  .انداز ايران و خوانندگان آن قرار داديد كه وقتتان را در اختيار چشم با تشكر از اين
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