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    81  مهر و آبان  16شماره

  ؛چالشی ميان اسالم پراتيك و اسالم تئوريك60د 

دليل فعاليت در ارتباط با سازمان مجاهدين خلق توسط  وي هنگام تحصيل در سال آخر هنرستان صنعتي به. وين متولد شد

  از زندان آزاد شد1356بعد از پايان محكوميت در سال " ِكشي ملّي"با مدتي .  گرديد

 سي خرداد دليل فعاليت در ارتباط با سازمان در پس از انقالب نيز به. هاي سياسي ـ تشكيالتي دو بار بازداشت گرديد فعاليت

 آزاد و از 1364در سال " ِكشي ملّي"ايشان پس از پايان محكوميت و مدتي . چهارمين بازداشت و به دوسال زندان محكوم شد

 .باشد ي

از آنجا كه وي دوران پرشور و شعور جواني خود را؛ آن هم همزمان با ضربة . ها بسته شد  در زندان1355سال بندي كاذب  ب

  براي گردانندگان نشريه تازگي داشته و آموزنده بود60يابي ايشان از واقعة خرداد  ريشه, ه است

 هاي كاذب جديد نيفتد بندي چراغي باشد فراسوي آينده تا ملت ما به دام قطب, ه در متن وقايع آن دوران بودند

و تاريخ معاصر ما نقد و بررسي گردد , شاءاهللا اين خواهد بود كه نخست خود حادثه كالبدشكافي شود و دوم  اين بوده و ان

 تبديل كنند" تاريخ مكتوب"ها و خاطرات خود را از حالت تاريخ شفاهي به  ده
آ

 آوردن اين 

  

سی خردا
 
 

  وگو با حسن اصغرزاده گفت

 
 در قز1333حسن اصغرزاده درسال : اشاره

اك دستگير شد و به سه سال زندان محكومساو

دليل  پس از آن در دوران حكومت نظامي به

آنگاه براي . سال متواري بود  به مدت يك60

سازي مشغول م آن پس تاكنون به حرفة ساعت

 در قط60ايشان معتقد است نطفة سي خرداد 

سر برد در زندان به,  به سازمان مجاهدين54

نظراني ك اميد است يادآوري خاطرات صاحب

60 خرداد 30هدف نشريه از بازكردن واقعة 

ها و شني ديده, آنهايي كه در قيد حيات هستند
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تحليل و بتوانند به , هاي آينده با داشتن اسناد كافي نگاران و نسل تاريخ, چهارم. وجود آمده از بين برود اي كه بين نسل جوان و گذشته به  گسل تاريخي اين, سوم

از , كه نيروهاي دو طرف درگيري توان براي امروز و فرداي ملتمان گرفت و ششم با توجه به اين هايي مي كه چه درس پنجم اين. قضاوت درستي از تاريخ بپردازند

ها و  نقش انسان, گيري نبود؟ يا در عوامل اراديوجود بيايد؟ و آيا قابل پيش چه عوامل جبري و ارادي باعث شد كه اين درگيري به, سوابق مبارزاتي برخوردار بودند

 هايي وجود داشته است؟  انديشي ها و ساده تجربگي ها و بي كاري هاي مرموزي در كار بوده و يا ندانم اخالقيات و نفسانيات چگونه بوده است؟ آيا دست

 

 

 

ها  خصوص بچه ايد و به زندان را تجربه كرده, 60 سال پس از خرداد و چند سال قبل از انقالب و نيز چند, ايد  آنجا كه شما در متن قضايا بودهاز
طور كه  همان. هم براى نسل حاضر و هم براى نسل آينده كمك كنيد, توانيد براى دستيابى به تحليلى درست شناختيد؛ لذا مى را خوب مى

  . راتژيك اين جريان تاريخى استيابى است بلكه تنها ريشه, هدف ما نه تبرئة كسى است و نه مقصرتراشى, دانيد مى
 
حتى بعد از , اند هاى خود نيز برخورد منطقى و درستى نداشته در برخورد با چالش, جدا از همديگر,  فاكت يا مقوله مجاهدين و يا حاكميتدو

براى , به نظر حقير. اهد گريستدر مصيبتش خو,  را آفريدند كه تا ايران و ايرانى وجود دارد60ولى اين دو در كنار هم فاجعة سال . 60دهة 
شناسان مدد بگيريم كه چگونه ملتى كه به جهاِن آن روز درس  دانان و يا جامعه  اين رويداد بايد صدها سال به عقب برگرديم و از تاريخرسىبر
دچار چنان تعصب و , شتپندا در درونش به راحتى خود را يك ايرانى اصيل مى.... داد و هر قوم اقليت و دوستى مى زيستى و انسان هم

طور كه  شد كه ـ االعياذباهللا ـ دِر بهشت خدا را قفل زد و كليدش را توى جيب خودش گذاشت و گفت هركسى كه دقيقاً همان... خودخواهى و
شايد به راحتى از كه , توجهى به دو كلمه گونه شديم؟ امروز بى چرا اين! واى به حال اين مملكت. دهم به بهشت راهش نمى, گويم نباشد من مى

  .گيرد  از معناى حقيقى اين دو كلمه سرچشمه مى هاى ماست و از ناآگاهى ما علت تمام گرفتارى, ) و تسامحتساهل(كنارش گذشتيم 
فرد و همچنين  از نظر بنده بسيار جالب و منحصر به,  در پيش گرفته60 خرداد 30انداز ايران براى شناخت اتفاق   كه نشرية چشمروندى

ناپذير  غيرقابل پيشگيرى و يا اجتناب, آورد وجود مى دست خود به توان اتفاقاتى را كه بشر خود به نمى, به گمان بنده. يلى هم الزم استخ
 پذير است هم قابل پيشگيرى و هم اجتناب,  بلكه ,ردقلمداد ك

اى بود   خرداد واقعه30معنا كه  شود؛ بدين مان معين مىمنجر به يك اتفاق خاص در يك ز,  در طول تاريخ معينى , روند يك سرى مسائلمنتها
 گردد  برمى60 خرداد 30ها قبل از  ولى آغاز آن شايد به سال,  تجلّى پيدا كرد60 خرداد 30كه به ظاهر در 

, تواند كودتاى نوژه باشد مى 60 خرداد 30يابى را شروع كند؟ مثالً قبل از  انسان از چه مقطعى ريشه,  روش برخورد با اين واقعه يا متدلوژىدر
 ؟.... باشد و1342 خرداد 15يا ,  به سازمان و عوارض بعدى آن باشد54ضربة ,  انقالب باشد خود حادثة, جنگ تحميلى باشد

ولى البته . يابى آن بپردازم توانم به ريشه از همان تاريخ مى, طور جدى با مسائل سياسى برخورد كردم  به1350 خود من تقريباً از سال چون
 باره نظر بدهند قبل از آن هم اين مسائل بوده و كسان ديگرى بايد در اين

ها از  قرائت. رو هستيم هاى مختلف از اسالم بود كه هنوز هم ما با اين مقوله روبه  سياسى ما جدا از مذهب ما نبود و مشكل اصلى قرائتمسائل
ها نيز متناسب با  طور عمل همان. كند فرق مى, ز يك روايت يا حديث خاصا, حتى از يك آية خاص, ها برداشت. اسالم مختلف است

اى ديگر اسالم پراتيك و عملى را  خواستند و عده اسالم تئوريك و نظرى را مى, هاى دهة پنجاه اى از جوان عده.  استتفاوتم, ها برداشت
اى ديگر  عده, در مقابل. اى هم حاضر نيستند بپردازند ند و هيچ هزينهخواه يك عده اسالم را به زبان و نه براى مبارزه مى. دادند ترجيح مى

تر  مسائل برايش جذاب, قدر هيجان و شور بيشترى داشته باشد مسلماً جوان هر چه. كنند برنده و قاطع پيگيرى و عمل مى,  تيز ,طور عملى به
, قيام مسلحانة مجاهدين عليه شاه, عمدة جوانان. تر بود ذاببراى جوان آن روز ج, اصطالح پراتيك پرجوشش و به, اسالم پرتحرك. است

را يك مقولة مانع از حركت  تا آنجا كه كار تئوريك . دادند  مسلحانه و رو در رو با نظام پهلوى را ترجيح مىمخالفتترور ژنرال آمريكايى و 
شد حرف  كه باعث مى چون, خود دكتر را هم. منفعلى داشتيادم هست كه اين پديده با مسئلة دكترشريعتى هم برخورد بسيار ? .دانستند مى

هاى مرحوم  در يكى از سخنرانى. گفتند اين مانع از حركت است قبول نداشتند و مى,  زيادى بشودلو بر سر مسائل تأم, زده بشود
 دنبال آن جو حسينيه متشنّج شد دكترشريعتى اعالميه پخش شد و به
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چه مسائل ديگر را فقط از ,  چه قرآنكه خالصه اين. كردند  خاصى نگاه مى هاى دكتر را از يك زاوية صحبتمجاهدين ,  در داخل زندانبعدها
اختالقات از اينجا , به نظر من. روز جذّابيت بيشترى داشت  براى جوان آن , اين.كردند  ديدند و از زاوية ديگر نگاه نمى نوك مگسك تفنگ مى

مالحظه كردم كه تبلور چنين اختالفى بين روحانيون مبارزى كه داخل زندان بودند با روحانيت , زندان در 1351چرا كه در سال .  شدوعشر
ولى باز مقبول , كه داخل زندان بودند با اين, مقابله و مبارزه كرده بودند, وجود داشت؛ يعنى با همان تئورى با نظام شاهنشاهى درگير, بيرون
   .ندنبود

 
  ل مردم نبودند؟ زندان مورد قبوروحانيون

 
   .بلكه مورد قبول مجاهدين نبودند,  نهمردم

 
  كردند؟  كه روحانيون نيز مبارزه مى  اينرغم على

 
يعنى اگر . انتصاب خودشان به سازمان مجاهدين بود, يكى از افتخارات همين روحانيون مبارز و انقالبىقدرى جو قوى بود كه  و به! بله

   .كرد خودش را بيشتر به مجاهدين منسوب و نزديك كند سعى مى, خيلى مبارز هستمخواست بگويد من  اى مى روحانى
 
   يا در بيرون؟ , زنداندر
 

يعنى . كرد در زندان هم كه عمالً آن را تأييد مى, كرد مسلماً اول ارتباط خود را در بيرون از زندان ثابت مى.  در زندان و چه در بيرونچه
   .شد و هيچ مخالفتى از سوى روحانيت با آنها نبود؛ مخصوصاً روحانيت مبارز و فعال دست مجاهدين اداره مى مسائل داخل زندان دقيقاً به

 
   به سازمان در زندان قصر بوديد؟54 ضربة هنگام

 
ودند و حتى معدود ب,  مجاهدين و سازمان را قبول نداشتند , روحانيونى كه داخل زندان54 قبل از سال . در زندان قصر بودم54سال , بله

, مشكل كه بتواند يا بخواهد در مقابل سازمان بايستد روحانى بى. به هر حال مشكل هم داشتند. شدند كسانى كه قبول نداشتند منزوى مى
ل مسائلى به ما انتقا) در زندان (54 ـ 55بعد از وقايع سال .  جو عمومى زندان و بيرون و روحانيت در دست مجاهدين بودصه خال.نداشتيم
  . اما در داخل زندان قصر نفوذى نداشتند, كه درصدى از سازمان بيرون از زندان ماركسيست شده, پيدا كرد

 
   . داخل زندان شيراز و مشهد خيلى از كادرها ماركسيست شدنددر
 

 قضاياى تغيير ايدئولوژى چرا كه اين. خود روحانيون هم در مقابل اين مسئله موضع قاطعى نگرفتند, در آن مقطع.  زندان قصر نبودداخل
اى   چون عده ,شد گفته مى. ها قابل هضم نبود كه كدام قضيه درست است اين ديگر براى خيلى. 1355 بهمن 15مرادف شد با گروه سپاس در 

ما از , اند ست شدهگفتند حاال كه اينها ماركسي برخى مى.  و ماركسيست شدند پس ما در درون زندان نمانيم و بيرون بياييمنحرفها م از جوان
و اين . بند شويم سفره و هم هاى نجس هم كه با يك عده آدم شاه طلب بخشش كنيم و عفونامه بنويسيم و اين خيلى بهتر است از اين

. د منجر ش60 خرداد 30هايى بود كه به  به نظر من اين نقطه عطف شروع جريان. سوى خود جذب كند  را بهها جوانديدگاهى نبود كه بتواند 
توانستند از اين نطفة منعقدة , طور كه در مقدمه گفتيد همان, بعدها عوامل خارجى يا داخلى, به اعتقاد من. بسته شد" نطفه"اينجا 

شدند و  شايد اين عوامل خارجى هم از راه ديگرى وارد مى, آمد وجود نمى اگر اين نطفه به.  كنندجادخواهد اي آنچه كه دلشان مى, منجمدشده
اين پديده را بهانه , توانست زندان بكشد يعنى اگر كسى حتى نمى. ها مخدوش شد گيرى از آن به بعد موضع. شدند از اين راه وارد نمىالاقل 
خواهى و اخالصش  و اين را همان جوانى كه با همة آرمان, آورد اين را بهانه مى,  هم خسته شده بودهاگر كسى از مبارز. آورد كه آزاد شود مى
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روندى جدا از اين مسائلى است كه در ,  و رهبرى امام1357به اعتقاد من پيروزى انقالب در . شد كرد و متوجه مى ده بود درك مىجلو آم
   .وجود آمد ها به زندان

 
 و از اند و ضربه زدند گفت كه مجاهدين ماركسيست شده يك قطب آن مى. وجود آمده بود فرماييد كه يك دوقطبى كاذب در زندان به  مىشما

 بهمن در نمايش سپاس شركت كرديد 15گفت كه شما در  قطب مقابل مى. خواستند اند و به هر حال از آنها دليل مى اول هم ماركسيست بوده
  جريان امام بود كه غير از آن مسئله بود و از افقى باالتر؟ , آيا به نظر شما قطب سوم. اين توصيف دوقطب كاذب بود.  كرديدشو با شاه ساز

 
   .تأثير اين جريان قرار گرفت يا شايد هم بعداً تحت, ديد اين مسائل را بررسى كند از افق بسيار باالترى برخوردار بود كه در شأن خود نمى, بله
 

  تأثير قرار گرفت؟  تحتچگونه
 

اى جوان  طرف هم عده انيت بودند و يك روح طرف عمدتاً ناخواه يك خواه. آرايى كردند اين دوقطب در برابر امام صف,  از پيروزى انقالببعد
  ,)خصوص پس از پيروزى انقالب و تشكيل نظام جمهورى اسالمى به(, و چون امام از اول اصالً مبارزة مسلحانه را قبول نداشت. مبارز مسلح

  .وجود آمدن سى خرداد در ابعاد طبقاتى آن شد   به  به آن سمت بيشتر پيدا كرد و اين مقدمةشگراي
 

توانستند تأثير گذار باشند و مانع از  مى, دادند كه دنبال مشى مسلحانه نيستند دادند و نشان مى هايشان را تحويل مى جاهدين اسلحه ماگر
  خرداد شوند؟ واقعة سى

 
م آن را دامن زده  در زندان شاه بسته شده بود و ساواك ه اى بود كه قبالً  اين نطفهچون, توانست داشته باشد  اعتقاد من هيچ تأثيرى نمىبه
   .ولى تحويل ندادند, دهيم ها را تحويل مى گفتند اسلحه گاهى مى,  حتى پس از انقالب نيز به هم اعتماد نداشتند.بود

 
جانب ,  اين بود كه عوامل جبرى بود و يا قابل پيشگيرى بود؟ شما نظرتان اين است كه چون امام مبارزة مسلحانه را اصوالً قبول نداشتسؤال
بندى  حال اين سؤال مطرح است كه اوالً آيا امام جانب روحانيت را گرفت يا جانب آن خيِل عظيمى را كه در آن قطب. انيت را گرفتروح

ها  زهرا در كنار جاده  تظاهرات كردند و در مراسم استقبال از فرودگاه تا بهشت57ها كه در عاشوراى  يعنى همان دريايى از توده. دندكاذب نبو
  گرفت؟ گذاشتند آيا امام جانب مجاهدين را مى  ثانياً اگر مجاهدين اسلحه را واقعاً زمين مىنشستند؟

 
. طرفشان امام بود و امام آنها هم بود و هيچ مسئلة خاصى نداشتند. طرف ديگرى غير از امام نداشتند, هاى عظيمى كه شما گفتيد  تودهآن

هاى مردم كه هميشه  توده. هاى خاص هستند همين گروه, ساز بوده آنچه مسئله. از نبودندس گاه در دوران انقالب مسئله هاى عظيم هيچ توده
   .اند تا به اين لحظه الاقل به ظاهر اعتراضى نداشته, به آنها يا سخت گذشته يا راحت گذشته

 
  اى پيدا كرد؟ ابعاد توده, 60 سى خرداد آيا
 
   .اى نداشت ابعاد توده, نه
 

  هايى غير از مجاهدين نبودند؟  در سى خرداد گروهپس
 
. بلكه يك پديدة تحميلى از باال به پايين بود, هاى مجاهدين هم قبول نداشتند حاال بعدها خواهيم رسيد كه سى خرداد را همة بچه, نه

 شده بود و با اين ها قبل در داخل زندان بسته سال, اعتقاد من اين است كه نطفة اين درگيرى و تخاصم ولى هستة. داليلش را خواهم گفت
   .هاى ديگر را نه كسى مطرح كرد و نه به آن عمل شد شد و راه  سقط نمى ,اين جنيِن بسته شده... شدن و سالح  خلعباترفندها يا 
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 ديگر ولى از سوى. هايى اين جريان را راه انداختند انسان, وگو اشاره كرديد كه سى خرداد حتماً قابل پيشگيرى بود  در ابتداى گفتشما
آيا به نظر شما با يك پارادوكس يا , ديگر بعد از آن قابل پيشگيرى نبود, كه نطفة اين دوقطبى كاذب در زندان بسته شد گفتيد بعد از اين

  شويم؟  مواجه نمىنماتناقض 
 

داد  داشت اين كار را انجام مىكه به اعتقاد من دكترشريعتى , كارى انجام داد, كردن شد در جهت نزديك مى,  از اين كه نطفه بسته شودقبل
كردن اين دوقطب و در  نزديك, به اعتقاد من كار دكترشريعتى.  ترسيد از آن مى) شاه(و هم حكومت ) خارج از ايران(كه هم جهان غرب 

نيت فرابشرى و بنابراين نه روحا, دانست بشر مى, شريعتى از آنجا كه پيامبر را با استناد به قرآن.  اين دوقطب بودكردننهايت يكى 
هم از آن طرف . پذيرفت؛ يعنى هم از اين طرف گله داشت و هم از آن طرف هاى اين طرف را مى ماوراءالطبيعه را قبول داشت و نه تندروى

ار اين ك. به هم نزديك كرده و يكى كند, خواست اين دوقطب را از لحاظ فكرى و درنهايت عمل  و درنهايت مىطرفكرد هم از اين  تجليل مى
   .دكترشريعتى عمالً مورد تهاجم اين دوقطب قرار گرفت

 
دو شعار اقتصاد بدون نفت و اسالم منهاى روحانيت , برداشت هواداران دكترشريعتى از ايشان,  شده در فضاى زندان قصر آن موقعشنيده

توانسته بودند حتى روحانيت را هم در در حالى كه مجاهدين .  يعنى ديدگاهشان نسبت به روحانيت خيلى تندتر از مجاهدين بود.بود
طرف  ولى روحانيت مبارز نسبت به دكترشريعتى بى. شان را تأييد كرده بودند مبارزة مسلحانه,  و حتى برخى مراجعندتشكيالت خود وارد كن

  ممكن است توضيح بيشترى بدهيد؟. خوشى نداشتند حتى بازرگان و مطهرى نيز از شريعتى دِل. بودند
 

به اعتقاد من . گويم هاى شخصى خودم را مى ولى من برداشت, هايى از سخنان دكتر شريعتى داشته باشند كن است برداشت ممكسانى
خواست هر  مى. اش قبول داشت و نه طيف مقابل را به آن شكل دگم و غيرقابل انعطافش نه روحانيت را به آن شكل فوق بشرى, دكترشريعتى

   .بندى كاذب بسته نشود لى برسند و درنهايت پيوند بدهد تا آن نطفة قطب اعتداطةدو طرف بمانند و به نق
 

مهدى عراقى از زندان با او مالقات داشته و از پختگى سياسى او   جعفرى نقل كرده است كه دكترشريعتى پس از آزادى حاجدكترمحمدمهدى
   .تعريف و تمجيد نموده است

 
 1351مخصوصاً از سال , ها متوجه چنين موضوع خطرناكى شدند خيلى. بينم عنوان يك سمبل مى بهمن دكتر را . گونه بوده است  او همين ,بله

. شايد تنها دكتر نبود كه چنين اعتقادى داشت. آنگاه تعدادى به فكر افتادند. كه كادر مركزى سازمان شهيد شدند درست پس از آن, به بعد
, به اعتقاد من.  در اين راستا بود كه مولود مباركى متولد نشود و قبل از تولد سقط شودعراقى يا ديگران  ترور مطهرى يا حاجى ,كتررحلت د

ماند و در  يعنى دكتربهشتى هم اگر مى, اى پيدا كند گذاشتند اين مسائل ابعاد گسترده دست كم نمى, ماندند ها باقى مى اگر نظير دكتربهشتى
مجموعة اينها . كرد عنوان يك فرد مؤثر ايفا مى حداقل نقش خود را به. ن شدت برسدها به اي گذاشت جريان نمى, شد  شهيد نمىانآن جري

   .خرداد جلوگيرى كنند توانستند از حادثة سى مى
 

  تير و انفجار حزب بود؟  كه قبل از هفتخرداد  سى
 

عنوان  ولى ادامه پيدا نكند و به, وجود آمد بهخرداد اگرچه  درصدد اين بود كه سى, ماند مجموعة اينها و خود دكتربهشتى هم اگر زنده مى, بله
به نفع ملت و , اى معتقد بودند كه اگر اين تضادها بيشتر شود عده. هاى دانايى بودند يك نقطة تاريك ملى باقى نماند؛ چرا كه اينها انسان

   .تر است و بهتر به درد ملت بخورد تا در اين كشاكش نيرويى باقى بماند كه مخلص, انقالب است
 

  ها تا مرحلة ترور پيش برود؟  اين كشاكشيعنى
 

  .تر است يعنى حذف فيزيكى تا آنجا بكشد كه كسى باقى بماند كه خالص, بله
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   .تر است طلب ماند كه رندتر و عافيت طورى كسى باقى مى اين, خوب

 
  .انحراِف اين جريان بود, اين. طور شد عمالً همين, بله
 

  د بود؟ كسى به اين ديدگاه معتقچه
 

تنها نبايد جلوى اين تضادها  اينها معتقد بودند كه نه. كه بعد از انقالب بروز پيدا كردند و دست به عمل زدند,  و امثال فرقان زياد بودندفرقان
   .اين انديشه در داخل خود سازمان هم وجود داشت. بلكه بايد به آنها دامن هم زد, را گرفت

 
 كرد؟ ترورها را محكوم مى در ابتداى انقالب اين سازمان

   .بله
 

   فرقان را؟گروه
 

هم . اش تاكتيكى بود همه. كرد هايش را هم قبول مى  حتى انجام نداده ,بعدها ديديم كه همة اين ترورها را. كرد  را در اوايل محكوم مىآن
   .كدامشان اعتقادى نبود هيچ. محكوم كردنش تاكتيكى بود و هم قبول كردنش

 
  كه تاكتيكى بود؟ مبنى بر اين, م هست و دليلى هسند

 
   .اين را بايد تاريخ روشن كند. بسا خودش دست داشته است چه,  از ترورهايى را كه سازمان محكوم كردخيلى

 
 دليل شما  ,ها و مستندات باشد كه مورخين بتوانند روى آن قضاوت كنند ها و شنيده شود براساس ديده  است چيزى كه مطرح مىبهتر

  چيست؟
 

يك موقع  , گويند كردن ترور را يك موقع با حالت تأثّر مى ها محكوم بچه. گويم مى, كردم ها استنباط مى  فقط چيزى كه خودم از كل جريانمن
   .دهند كدام تأثر چندانى به خرج نمى ديدم كه هيچ من خودم مى. ها از اين ترورها متأثر نبودند بسيارى از بچه. گويند با حالت تاكتيكى مى

 
   .گونه بوده است شان اين كنيد كه روحيه مى" احساس "پس

 
 بلكه سقط شد؛ منتها  ,ديگر متولد نشد, اما اين جنين در يك زمانى. صورت جنين درآمد خرداد به جايى رسيد كه نطفه به  سىبنابراين

   . دو ديدگاه از اسالم بودسقط جنين اختالف , 60خرداد  توان گفت سى مى. اى رسيد كه قتل نفس بود سقطش به درجه
 

  .كه به هر حال دو ديدگاه شد. ديدگاه امام و ديدگاه جناحى از روحانيت و ديدگاه مجاهدين,  گفتيد سه ديدگاه بودشما
 
مردمى كه . ها نداشتند تودة عظيم مردم كارى به اين حرف, طور كه گفتيد يعنى همان. مابقى بين اين دو ديدگاه بودند.  ديدگاه بيشتر نبوددو

ولى طيف مجاهدين . از اسالم يك برداشت عامى داشتند, خواستند و به آن رسيده بودند اساسى و جمهورى اسالمى را مى  قانون, امام, انقالب
جود ها و  بودن دل ها و دو اين زيگزاگ زدن. اى هم متمايل به آن سمت اى متمايل به اين سمت بودند و عده عده,  كدام چند دسته بودندره

   .داشت
 

   ؟ها بود  ميثمى و محمدى و سپس روند جدايىانشعاب
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گيرى قاطع و راسخى نسبت  گيرى ميثمى موضع كنم موضع من فكر نمى. قاطع نبود, ها از مجاهدين حالت دودلى داشت  انشعاب , اعتقاد منبه

به اعتقاد .  كه عليه اينها قيام كند و نه عكس آن صادق بود,طور راسخ به صف روحانيت پيوست  به يعنى نه. به يكى از اين دو طيف بوده باشد
خرداد آنها را  واقعة سى, يا در جريان سازمان بمانند,  در اين ميان بودند كه تا آمدند تصميم بگيرند كه خودشان را كنار بكشندكسانى, من

تكه كرد و فرو  آنها را تكه, پناه را براى خودشان انتخاب كنند كدام جان, سيلى راه افتاده بود كه تا تصميم بگيرند كدام طرف بروند. خرد كرد
   .برد

 
   مصاديقش را بگوييد؟توانيد مى

 
اعالميه يك شبه . خرداد نداشتند كه به نظر من بيشترشان هيچ اعتقادى به مبارزة مسلحانه سى, هاى خود سازمان بودند  بارزش بچهمصداق

   .صادر شده بود
 

   خرداد است؟28 ـ نظامى  سياسى  اعالميةمنظور
 

نه قبول داشت و نتوانسته بود موضعى در مقابلش , وجه نه آمادگى داشت از باال به پايين بود و پايين به هيچ,  يك شبه صادر شده بود ,بله
   .بلكه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود, اتخاذ كند

 
  شتيد؟ خرداد خبر دا28خرداد از اعالمية   شما روز سىيعنى

 
   .يك سال متوارى شدم.  من متوجه شدم و همان موقع بود كه به مشهد رفته بودم و ديگر از مشهد به شهر خودم قزوين برنگشتم ,بله
 

  ؟ 60  خرداد 29روز , يعنى
 

   .بله
 

 سياسى ـ 25العية شمارة در حالى كه از اط, خرداد در آن تظاهرات با اسلحة سرد شركت كردند هايشان روز سى خيلى از بچه شده شنيده
   .وجه خبر نداشتند هيچ  خرداد به28نظامى روز 

 
, هايى را ديدم كه هشت ماه داخل پارك من آدم,  بعدها داخل زندان.به دستشان نرسيده بود, اصالً اين اطالعيه را نخوانده بودند,  استدرست

حتى خبرها را .  خبر نداشتند60خرداد   خرداد تا سى28از وقايع ! راى چهدانستند ب ولى هنوز نمى, در جوى آب و باالى درخت خوابيده بودند
خرداد گرفته و يا حكومت وقت چه  بشنوند كه فقط بفهمند سازمان چه موضعى در مقابل سى ,  به دهان هم دقيق نتوانسته بودندهاند

 در پارك  اند و تا زمان دستگيرى ر كنيد و آنها هم فرار كردهاند فرا دانستند كه خطرى پيش آمده و به آنها گفته فقط مى,  است موضعى گرفته
ناحق در اين ميان تلف  اينها به. گيرى چه رسد به تصميم, اينها كسانى بودند كه سازمان فرصت انديشيدن به آنها نداد. بودندپنهان شده 

چه , ـ حاال چه بعداً فهميدند. خرداد اعتقاد داشتند يعنى بيش از آن كسانى كه به مسائل سى, اين نيروها. شدند و تعدادشان هم كم نبود
   .در اين مسئله تلف شدند, هاى ناآگاه آدم, ولى متأسفانه چندين برابر آن,  ـ جلو آمدندانههمان موقع و آگاه

 
اى واى بر اسيرى كز ياد رفته باشد، سمپات ", ها به او گفته يكى از سمپات,  كه مهندس ميثمى در سلول انفرادى زندان اوين بوده61 سال در

  ."مسئول رفته باشد, مانده باشد
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گفتند  خيلى ناراحت بودند و مى, دكه مسئولين خارج رفته بودند و اينها دستگير شده بودن از اين. شدگان بود  زبان دل خيلى از بازداشتاين
 باربلكه يك , داخل يكى از اين مراكز سازمانى نرفته بودند, هايى بودند كه حتى براى بار دوم يا سوم بچه. شود مقاومت كرد از راه دور كه نمى

ستش داشته و بيرون آمده بود و آن هم براى كارى كه دو, هاى سازمان در تمام طول عمرش با دوستش رفته بود داخل يكى از اين قرارگاه
ها داخل  در حالى كه بچه, هايى هم داخل زندان بود گيرى كه موضع بگذريم از اين. داد و چه تاوان گزافى براى همان يك بار تاوان پس مى

اينها ديگر . اهندگى به عراقمسائل ضداخالقى فرار و پن, هاى مصلحتى و سياسى ها و طالق خبر بودند؛ مسائلى مثل ازدواج جا بى  همهاززندان 
ايرانى بودن كافى بود تا هرگز , يعنى براى يك جوان. چه رسد به يك جوان ايرانى مسلمان, از مسائلى نبود كه جوانان ايرانى بتوانند بپذيرند

شد كه برخوردكردن با اين خواه و مسلمان با كه جوانى آرمان چه رسد به آن.  پناه نبرد , كه مسلحانه به خاك وطنش حمله كردهدشمنىبه 
بايد ريشه را در مسائل اخالقى ,  به بعد51از سال . اجازه دهيد به اول قضيه برگرديم, ها حاال گذشته از اين حرف. تر بود مسائل برايش سخت

  كشيده شد60كه چرا به سال  وجو كرد و اين  جسترفهر دو ط
آبگوشتى را كه رژيم . ايشان پيرمردى بود در داخل زندان. حسين پياده را ت كند حاجخدا رحم. بينيم  مسائل اخالقى را افراطى مىً,معموال

افطار به افطار يك مقدار . شد گذاشت در آفتاب خشك مى شست و مى مى, برد زير شير آب نخود و لوبيايش را مى, داد شاه مى
مسلمانى كه غذاى جمعى زندان را هم , ز سوى ديگرگيرى داشتيم و ا از يك سو چنين مسلمان روزه. خورد ىهاى آن را م شده خشك
هر دو . شد روى آن گذاشت پرستى اسم ديگرى نمى شد و جز شكم شد و پخته مى آمد و سرخ مى حتماً بايد غذا از بيرون مى. پذيرفت نمى

هاى  ود و هم در نوع برداشتهم در نوع زندگى ب, اختالف فاحش.  خيلى زياد بودشانولى تفاوت, خواه بودند مسلمان و هر دو آرمان
 شروع شد و هر چه گذشت فاصلة اين 51هاى متفاوت از سال  ها متفاوت بود و اين برداشت برداشت, حتى با يك اعتقاد مشترك. ايدئولوژيك

وز كه هنوز هن, كردند دادن يك اسالم مابين اينها تالش مى كردن اين دوطيف به هم و نشان دو بيشتر شد و نقش كسانى كه جهت نزديك
 اينجا جاى بحث دارد كه كدام اسالم؟ .  شناسانده نشده1381است در سال 

يك , تا زمانى كه ما نتوانيم به يك قرائت متحد از اسالم برسيم. بينيم خيلى تفاوت دارد مى,  اگر خوب به اختالفات موجود نگاه كنيماكنون
گفتار , سكنات, اين مشكالت باقى خواهد ماند چون تمام افعال, تا عام ارائه دهيمقرائت تدوين شده و تبيين شده و مورد قبول همه از خاص 

پس اين اختالف هم . هاى مختلفى از آن داريم و اسالممان هم اسالمى است كه برداشت,  ما نشئت گرفته از اعتقاد ما يعنى اسالم استرفتارو 
برداشت . متوجه عمق اين گسل و فاصلة دو انديشه شدند,  به بعد1351اى از سال  عده, حاال اگر دوباره به عقب برگرديم. بين ما طبيعى است

اى هر چند  و عده) اعم از طلبه و دانشجو(هاى پرشور و عاشق اسالمى عملى و انقالبى بودند   قوى در جامعه كه يك طيف جوانفدو طي
   .مشهور و بنام، كه برداشتى تئوريك از اسالم داشتند

 
  آمدند هم بود؟ ن آنهايى كه به زندان مى تضاد در بياين

 
ثانياً نسبت به تعداد . تعداد روحانيونى كه در زندان بودند به نسبت تعداد روحانيونى كه در جامعه بودند كم بود, 1350 ـ 1357 از سال اوالً

دهندة اين  اين خود نشان.  خيلى كمتر بود,هايى كه داخل زندان رفتند يا هزينه دادند هايى كه فعاليت سياسى داشتند و تعداد جوان جوان
 1355مخصوصاً از سال . دهنده است حتى كميت آن هم نشان,  كه كدام دسته حاضر بودند هزينة بيشترى بپردازند؛ جدا از كيفيت آناست
   .آوردند يك دفعه صدتا طلبه مى, سر يك تشييع جنازه, اى بود ها خيلى فلّه دستگيرى, به بعد

 
   ؟ نابود شده بود همها تشكل

 
بينيد كه تعداد روحانيونى كه آمدند بسيار اندك بود و اينها هم اگر  مى , 55ولى قبل از آن از سال . ها هم نابود شده بود چون تشكل, بله
داخل . ن مسائل نبودديگر اي, اما داخل زندان. اى در آنها بود نوع انگيزه همه. صرفاً به خاطر مبارزه عليه نظام شاهنشاهى نبود, آمدند مى

توانست حرف ارزشى بزند ولى عمل ارزشى  ديگر كسى نمى, دادن ديديم در هزينه مى, هاى گزاف دادن بود و پرداخت تاوان زندان فقط هزينه
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داخل , ودش ولى داخل زندان نمى, بعد هم بروم خانه و هر كارى كه خواستم بكنم, شود من حرف ارزشمندى بگويم در بيرون مى. انجام ندهد
 زندان حرف با عمل يكى بود

چون بعضى از روحانيون حرف و عملشان در نشست كه حرفشان به عملشان نزديك بود و  كسانى حرفشان به كرسى مى,  در زنداندرنتيجه
كاف به حدى رسيد كه شدن بود و آن ش ها مدام در حال عميق ل از آن سا, اين گسل قرائت متفاوت از اسالم. جاذبه نداشتند, يك راستا نبود

چگونه شد سازمانى كه با برخورد دقيق ايدئولوژيكى ماركسيسم را . تر شد عميق)  خود آن ضربه قابل بحث و بررسى استحاالكه (اى  با ضربه
نست جوالنى توا تر بود و در مقابل سازمان نمى هاى جامعه ضعيف ماركسيسم آن زمان در مقابل سازمان مجاهدين از همة طيفكرد و  نقد مى
كرد كه  ثابت مى, هاى پراتيك هاى تئوريك و هم در جنبه هم در جنبه, سازمان در آن زمان!  داد؟ولوژىناگهان تغيير ايدئ, بدهد

طور  چه. توانستند برترى و مزيتى براى خودشان قائل باشند هم اينها چريك بودند و هم آنها؛ لذا نمى, در عمل. كنند ها اشتباه مى ماركسيست
هاى خارجى و نفوذى زيادى دارد كه  به نظر من جنبه, عطف اين نقطه!  اتفاق در داخلش پيش آمد؟ينشد اين سازمان به اين روز افتاد و ا

تفاوت و شكاف , متوجه شدند كه بين اين دو طيف. شدن آن نطفه بشوند متوجه بسته, خواص جامعه) 55 و54( يعنى  ,باعث شد در اين مقطع
مشكل , تر تا مسائل جدى...) نوع برخورد با پليس و, ها جداشدن سفره, نجس و پاكى (فتهاز مسائل جزئى گر, از داخل زندان. تخيلى زياد اس

طيف عظيمى از جامعه كه اكثريت مطلق جامعه را , 1358سال . هر روز بيشتر دامن زده شد و متأسفانه به بيرون از زندان هم تسرى پيدا كرد
كردند و طيف جوانى هم بودند كه   مقلّد بودند و به امامشان از چشم تقدس نگاه مىدمولى اين مر, كه دنبال امامشان بودندداشت مردم بودند 

هايى  اينها جوان. لذا به آنها پيوستند, ديدند كسانى هستند قاطعانه و مسلحانه ها مى جوان. ديگر نه تقدس را قبول داشتند و نه تقليد را
ها در  تجلى بسيار ظريف و زيبايش را در اين جوان.  عملى اسالم را در خود بيابندطور خواستند به به نسل بعدى بودند و مىبودند كه متعلق 

. كردند هرچه بيشتر به سازمان گرايش پيدا مى, هايى بودند كه در صورت تداوم شرايط اينها همان جوان. ها ديديم  در جبهه1359همان سال 
   .خواستند بدهند و عمالً هم ديديم كه دادند  مىرابلكه جانشان , نه حرف, ه براى اسالمهايى ك بسا جوان چه

 
   ؟شد در صورتى است كه انسجام سازمان حفظ مى, اين

 
ها رفتند و ديديد كه در راه آن اسالم اعتقادى  قاطع و قرص به جبهه, هايى كه خيلى راحت شد كه نشد؛ ولى ديديم چگونه اين جوان  مىاگر

خرداد پيش  تنها سى  نه ,ها نبود شد و تفاوت قرائت فشانى كردند و متجاوز را دفع كردند و اگر اين شكاف برداشته مى طور جان خودشان چه
 كرد  اين قدر امتداد پيدا نمى شايد مسئله جنگ هم , بلكه به گمان من, مدآ نمى
با برداشتى بسيار . نيروهايى سازنده و پويا بودند, تمام اين نيروها, گرفت مىشد و رو در روى هم قرار ن قدر باز نمى  هم اين شكاف ايناگر

صورت اضطرارى حمايت  به, هاى انقالبى قبل از انقالب روحانيت از جوان. ها خطرناك باشد توانست براى خيلى انقالبى و راسخ از اسالم كه مى
طور  اهللا خمينى به از خود آيت,  روحانيتى كه من ديده بودم57واخر سال خواهم عرض كنم تا ا حتى مى .نه به صورت اختيارى, كردند مى

   .شد كه پيروزى نزديك است اصالً باورشان نمى. نه اختيارى, كردند اضطرارى حمايت مى
 

   .هايشان خيلى عاشق امام بودند  بعضىولى
 

   .بسيار اندك بودند, برعكس
 

  . ورزيدند  سيار به امام عشق مى ب ,هايى كه در زندان بودند شد طلبه  مىگفته
 
بقيه تا لحظات آخر پيروزى انقالب به زور حمايت . فكر نكنم بيش از چند روحانى معتقد به امام بود,  نظر من در شهر قزوين خودمانبه
   .حتى براى امام, گرفتيم ما به زور از ايشان تأييديه مى. كردند مى

 
   .هايى دارد هركس كراهت, ركت انقالب چون جانشان در خطر بوداما در ح,  امام را قبول داشتندباالخره
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  .طور است همين, بله
اى  عده. گفتند و هم مرگ بر شاه هم درود بر خمينى مى, اى  ولى يك عده.بگوييد درود بر خمينى, مرگ بر شاه نگوييد, گفتند  مىمثالً
  .كردند كارى هم مى  محافظهيعنى. مرگ بر شاه هم نهفته است, گفتند در درود بر خمينى مى
اين اختالف در مواضع را . دانستند حتى داخل شدن در اين تظاهرات و تحصّن در مسجدالنبى را هم درست نمى,  جاهايى مثل شهر مادر

نشان را در تا آنجا كه هركدام بود, شد اين شكاف بيشتر مى, درنتيجه هر چه زمان گذشت. كردند ها بيشتر از هر كس ديگرى درك مى جوان
 ديدند نبودِن ديگرى مى

به قول ابوذر : " يكى از روحانيون همشهرى خودمان به من گفت60اواخر سال ". يا با ما يا بر ما" دو طرف به اين معتقد شده بودند كه هر
تو كه .  اين يكى را درست گفتهخوب, بله: "گفت" گفتة ايشان را شما هم قبول داريد؟: "گفتم"." يا با ما يا بر ما) "از مجاهدين(ورداسبى 

هر دو طرف رسيده بودند به جايى كه طور كامل  يعنى به." پس بر ما هستى, با ما نبودى. قابل قبول نيست اصالً , طرف نبودم  من هيچويىگ مى
اين مطالب مربوط به . اسالماين يك دليل بسيار روشن بود؛ يعنى تفاوت قرائت و برداشت از . ديدند ديگرى مى" نبود"خودشان را در " بود"

, كسانى كه در رأس دو جريان بودند, به اعتقاد من. گردد به رهبرى دو جريان برمى, اما دومين قضيه.  بدنة دو جريان مقابل هم بوددراختالف 
   .اين باعث دو شكست عمده شد. كادر مركزى سازمان نتوانست مركزيت قاطع و منسجمى را درست كند, عنوان مثال به

  
  ؟ 51 از سال بعد

 
 بدون هيچ نشست  ,بدون هيچ نظرخواهى, ريزى بدون هيچ برنامه , 57در سال .  بود1357 و دومى در سال 54اولين شكست در سال , بله

در مقابلش مسعود . ولى بسيار خجالتى بود,  موسى آدم پراتيك و صادقى بودگرچه. را مطرح كردند" مسعود ـ موسى", اساسى و درستى
دار انقالب  خواست داعيه مى, بعد از پيروزى انقالب, اين رهبرى. انداخت  دانايى خود را در جهت درست به كار نمىعموالًراف و دانا بود كه مح

. لذا اقدام به جذب نيرو كرد, توانست در مقابل آن قد علم كند اما در مقابلش يك رهبرى جامع و اجتماعى بود و چون سازمان نمى. بشود
اين است كه در مقابل جذب نيروى سازمان چه واكنشى از خود نشان داد؟ در مقابل ميليشيايى ,  به حاكميت داريماى از انتقادهايى كه ميك

طلب و ناآگاه را در مقابل  يك عده خشونت, تجربة راستگو راه انداخته بودند تجربه يا بى كه مجاهدين با يك عده جوانان پاك احساساتى كم
ميليشيايى كه مسعود جمع .  تعداد اينها نيز بيشتر مى شد ,شد كردند و خشونت بيشتر مى  بيشتر مىپافشارىهر چه آنها . م كردنداينها عل
, تحليل كرده باشند, نامة سازمان را مرور كرده باشند مرام, ديگر آن هواداران سابق نبودند كه مانيفست سازمان را خوانده باشند, كرده بود

اى كافى بود كه با  يك نفر در هر محله,  شده باشند يا مراحلى را گذرانده باشند؛ بلكه به صرف دوستىانامتح, واقع شده باشندمورد قبول 
هاى اين محل را بكشاند و به دفترهاى سازمان ببرد و سازمان يك دفعه داراى نيرويى پرشور و بدون آگاهى  سازمان آشنايى پيدا كند تا بچه

هايى برخورد  ما به آدم. دانستند اصالً چيزى از سازمان مجاهدين نمى, انى كه بعد از پيروزى انقالب به سازمان پيوستند خيلى از كس.شد
   . مسعود شروع كرد براى اينها درس تبيين گفتن.دانستند كرديم كه حتى تاريخچة سادة سازمان را هم نمى

 
  ؟ "تبيين جهان"
 

من بعد از .  نفر را با وانت از قزوين به آنجا بردم15,  اى كه به دانشگاه شريف رفتم آورم اولين جلسه اد مىبه ي.  در دانشگاه صنعتى شريف ,بله
 دناگهان مشاهده كردم كه از هر گوشة سالن درجا بلن, مجلس و سخنرانى كه تمام شد. هاى آن وارد بودم كارى به ريزه, گردانى عمرى مجلس

به من انتقاد كرد كه , بيرون آمدم و در راهرو با يكى از اعضاى سازمان برخورد كردم.  شعار دادند "عودمس, مسعود", مشت به آسمان, شدند
آمده ). ها بلند كردم دستم را به صورت نازى ( ...خواهيد همين جا بگويم هاى مى. واهللا نيامدم تظاهرات فاشيستى: "گفتم. چرا بيرون آمدى

بالفاصله همان جا همه را از سوارشدن به ماشين ".  بگوييم "مسعود, مسعود"نيامده بوديم ,  و برويم درس تبيين جهان را گوش بدهيموديمب
تر است؛  چيز برايشان مهم رهبرى از همه, قاطعانه, داد اينها از همان موقع اين موارد نشان مى. من منع كردند و من تنها به شهرستان برگشتم

 درصد جامعه مهر تأييد به رهبريت امام 99يعنى . طرف مقابلشان رهبر يك جامعه است, امام بايستند كه اگر بخواهند در مقابل رهبرى اچر
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. شان يك رهبرى قوى باشد و همه قبول داشته باشند درنتيجه بايد رهبرى.  درصدى بايستند99خواستند در مقابل جامعة  اينها مى. زده است
يا با ايدئولوژى سازمان يا اسالم افراد را معرفى كنند و كسى نسبت به اعتقادات آمادگى پيدا كه با مرام سازمان   قبل از اينطربه همين خا

كردند و در زندان هم كسانى به سازمان  چون و چرا بودن و سرباز بودن و ميليشيا بودن صحبت مى بيشتر از رهبريت و تبعيت و بى, كند
چون و چرا هر چيزى را قبول  كسانى در دستگاه مسعود ارتقا پيدا كردند كه بى. دادند ىچون و چرا انجام م تر بودند كه دستورات را بى مقرب
گروه گروه از  ,تك تك, هايى كه حتى مقدار خيلى كمى از مسائل آگاهى داشتند ديديم بچه, هاى بعد درنتيجه در روند سازمان در سال. كردند

 جلد كتاب عليه 37اما در درون خودش , راغ نداريم كه از زمرة اپوزيسيون باشدسازمانى در جهان س.  شروع شدها زشسازمان بريدند و ري
   .خودش بنويسند

 
  ؟روند جدايى احتساب كتاب با
 

هاى سازمان  چون كسانى سركار بودند و كسانى هم در رأس گروه. قدر گسترده شود ابعاد مسائل اين, 60 همين هم باعث شد كه سال  ,بله
گناه به زندان   نفر با گناه و بى40, 30كافى بود كه , يعنى با رفتن يك نفر به زندان, كردند را دستورات را قبول مىچون و چ بودند كه بى

شدت ضربه بخورد و  همين باعث شد كه به. صرفاً اطاعت بود, گرفت كه از روى اعتقاد نبود و گزينش مثل سابق صورت نمى دليل اين به. بيفتند
   .ين چنين از هم پاشيدند ا60در پى آن در سال 

 
اى نخورد وا ين را از  گونه ضربه شان حفظ شد و هيچ ولى خودشان اعتقاد دارند كه رهبرى,  از هم پاشيدند60سال , گوييد  مىشما

ار حزب و ترورهاى در انفج. آتيه كنند اى به نظام بزنند و نظام را بى ها توانستند ضربه اينها معتقدند كه آن سال. دانند هاى خود مى پيروزى
  منظور شما از فروپاشى آنها چيست؟. اما رهبرى آنها حفظ شد و به خارج رفتند,  كادرهاى نظام را كشتندالترينبا, بعدى

 
 براى .جا نرسيدند ها فدا كردند و بعد ديديم كه به هيچ ها را براى بقاى بااليى يعنى پايينى, كار بردند  حزب توده همين روش را بهرهبران

 هيعنى راهى ك. ها را رفته است توده هر دوى اين راه حزب. ها فدا كردند ها را براى پايينى  عكس آن را عمل كردند و بااليى61همين در سال 
ديگر نه انقالب در , اگر بتوان انقالب را پيش برد, با حفظ رهبرى صرف.  سال پيش رفته بود30, 20توده  حزب,  رفت60مسعود در سال 

, آن وقت جنبش از جاى ديگرى سرخواهد زد,  تا ثابت شود كه استبدادى وجود دارد يا نه عمالً.  بلكه انقالب در مقابل استبداد است,انقالب
ولى ابداً جذب , ريزش نيروهاى كيفى داشتند. كارى انجام ندادند, رغم همة ادعاهايشان على,  سال21ديدم در اين   مى عمالً.  اينهاروننه از د

   .نداشتندنيرو 
 

ولى كادرهاى كيفى و قديمى , شوند شوند و از كشور خارج مى شود در حال حاضر نيروى جوان از نسل سوم و چهارم جذبشان مى  مىگفته
  .شوند جدا مى

  
   .دانم  آن را نمىآمار

 
جا گفته بود اوالً ما به قانون اساسى رأى آن. خواهيم به مالقات بياييم كه ما مى, اى به امام نوشت مسعود رجوى نامه , 60 ارديبهشت 22 در

 چون به ثالثاً. ولى به آن التزام عملى داريم و آن را قبول داريم و ثانياً تجاوز عراق را محكوم كرده بود و بعث عراق را هم كوبيده بود, نداديم
خواستيم ببينيم  مى. دفعه همة اينها را زير پا گذاشتند بعد چگونه يك.  ايشان را هم قبول كرده بود تلويحاً رهبرى, خود امام نامه نوشته بود

 براندازى ة اينها يك پروس ها بود و يا اصوالً شد؟ واكنش ضرب و شتم هاى سازمان مى اى بود كه از بچه هاى پراكنده خرداد واكنش قتل سى
كه توجيهى براى قيامشان   براى اين ,د مدرك جمع كنندخواستن بعد هم مى. كرد هايى ايجاد مى  براندازى باالخره درگيرى داشتند؟ اين پروسة

 آزاد شوند و زودكه , خوابيدند  اعم از دختر و پسر با لباس مى, اينهايى كه به زندان رفته بودند, عنوان مثال و سرنگونى نطام داشته باشد؟ به
   .وشت نظام يكى دو ماهه تمام استگونه تحليل داده بودند كه سرن اين. كشد گفتند يك يا دو ماه بيشتر طول نمى مى



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          136- چالشی ميان اسالم پراتيك و اسالم تئوريك 

 
. تا جايگزينى براى حكومت بعدى باشد, ماند خرداد اين بود كه دولت موقت مطلق نيست و نمى تحليل اينها قبل از سى.  درست است كامالً

واهد ماند و اين تحليل را گونه نخ يعنى صالحيت ماندن ندارد؛ انتخابات بايد انجام شود و در انتخابات سرنوشت ملت عوض خواهد شد و اين
با رأى خيلى باال و اين , پرسى شد و نتيجة انتخابات بنى صدر بود همه, بعد از دولت موقت. كردند  در سازمان تبيين مىگستردههم خيلى 

اين سازمان پيدا صدر هم تمايل شديدى به  كه خود بنى با توجه به اين. استناد بسيار قوى سازمان بود كه حكومت را در دست خواهد داشت
. كردند كه اصالً احتياجى باشد فكر نمى. موقع درست در آمده بود و نيازى به براندازى نظام نداشتند  آنها تا آنهاى يلكرد ديگر تمام تحل

صدر  شدن بنى ولى اتفاقاتى كه بعد از انتخاب. حكومت را خواهيم گرفت , گفتند با همين انتخابات و با همين روندى كه در پيش گرفتيم مى
, در مقابله با اين كودتا. خواهد عليه انقالب كودتايى صورت بگيرد اينها ادعا كردند كه مى.  از اين اعتقاداتشان دور كردراهر روز اينها , افتاد

 اصالً .گرديم رويم و بعد از آرام شدن اوضاع برمى  تبيين كردند، كه مى32صدر و رجوى را چيزى مثل جريان سفر شاه در سال  سفر بنى
ما , كنيد شما در مقابل اين كودتا ايستادگى مى"عنوان يك مقاومت كه  بلكه به. عنوان يك قيام توجيه نكردند  بهها هخرداد را براى بچ سى
. اشتندد,  برخى صادقانه ايمان و اعتقاد جدى به اين بازگشت.كردند گونه فكر مى ها اين تك تك بچه." شود گرديم و مسائل حل مى برمى

   .دانستند  اصوالً خودشان را صاحب حق مى ,دنبو" براندازى"تحليل اينها 
 

  اند و بايد آن را پس بگيرند؟ به اين معنى كه كسانى حق آنها را غصب كرده, دانستند  را صاحب حق مىخود
 
بعد از انتخابات . دانستند خود را صاحب حكومت مىاينها . خواهند ما را براندازند  گفتند ما اصل هستيم و اينها هستند كه مى اينها مى, نه

 زكه عمالً غير ا, بايد در مقابلشان مقاومت كرد, خواهند حكومت را براندازند  اى كودتاگر هستند كه مى گفتند آنها عده  مى ,رياست جمهورى
   .اين شد

 
  رفتند؟ ظامى سمت فاز ن به, طور طبيعى به نفعشان بود زعم خودشان ـ جو به  وقتى ـ بهچرا

 
   . عليه ما كودتا شده استكه گفتند

 
  دانستند؟ صدر را كودتا مى  بنىبركنارى

 
   .با اين كودتا هم بايد مبارزه مسلحانه كرد, گفتند عليه ما كودتا شده, صدر كنار گذاشتن بنى با  ,بله

 
   وقت شما داليلتان چه بود كه اين تحليل درست نيست و مخالفت كرده بوديد؟آن
 

صدر با تأييد خود  يعنى بنى. صدر به اين دليل بود كه وانمود شد امام به نفع او رأى داده است آراى بنى, صدر در آن انتخابات رأى آورد  بنىاگر
 پرده شتهاى پ  او و دست صدر را اعتقادات بعدى اعتقاد ما به اين بود كه بنى. جمهور شد؛ يعنى تأييد نظام امام و نزديكان امام آمد و رئيس

, كرد اين توهم را برطرف كند سازمان دچار توهم شده بود و هر چه سعى مى. اينها براى سازمان بيشتر توهم بود تا واقعيت. روى كار آوردند
در , از آن طرف. گذاشتند مى, هاى ديگر به حساب بريدگى و ضعف و مارك, هاى مردم با شما نيستند شد توده اگر گفته مى. ممكن نبود
فاز نظامى به حساب ,  را زدن در حد حرف, ها آمده بودند هايى را كه فقط به خيابان اى از بچه عده,  هم قضيه را خيلى جدى گرفتندحاكميت
   .جناح مقابل به آن معتقد شد, هاى سازمان به آن معتقد باشند بيش از آنچه كه خود بچه ,آن فاز نظامى كه سازمان اعالم كرد. آوردند

 
  ناحى از حكومت؟ جيعنى

 
   .جناحى از حكومت به اين فاز نظامى معتقد شد, بله
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  كه سركوب كند؟  اينبراى
 

 و 60 تأسف ما از اين است كه اين توهمى كه مسعود را گرفته بود ـ قبل از سال .خواست كل صورت مسئله را پاك كند  و مى ,بله
براى نظام بيشتر . تا كسانى ديگر, هايى از حاكميت قبول كرد جناح يا جناح, ا بيشتر خرداد ـ به نظر من اين توهم ر28وجودآوردن فرمان  به

   . و بيشتر احساس خطر كردودقابل قبول ب
 

   بيشتر احساس خطر كرد؟نظام
 

 با بيشترين هزينه شد؛ اما نظام اين را هاى خيلى كمتر از اين هم اين مسئله برطرف مى  واقعيت اين بود كه با هزينه .  احساس خطر كرد ,بله
   .دفع كرد

 
   با واكنش نظامى؟يعنى

 
همة رمز و راز , اين." آزارى نكن  مردم ,خواهى بكن هر چه مى: "گويد ها داريم كه مى اى ما ايرانى  جمله.  همه ابعاد نظامى گسترده الزم نبوداين
   بسيارى از مشكالت ما حل خواهد شد, ران دست برداريمزيستى است و اگر دوباره خودمان به حرف خودمان عمل كنيم و از آزار ديگ هم
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