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  81 ی آذر و د17شماره 

  تحزب بدون استراتژی كالن ؛60ی خرداد 

تحصيالت متوسطة خود را در دبيرستان تربيت تبريز و تحصيالت عاليه را در رشتة راه و ساختمان . در تبريز متولد شد

 انيد

در جريان انقالب از فعاالن سياسي در عرصة انقالب . دوماه و اندي بازداشت موقت داشت, 1354س محكوم شد و در سال 

آزادي  هاي نهضت  به اتهام رابطه با فعاليت1370 و 1369ماه و همچنين در سال  سهمدت   در تبريز به1360شت شد و در سال 

 ها فعاليت تشكيالتي ندارد يك از احزاب و گروه در شرايط فعلي در هيچ

شايد پيامدهاى اجتماعى اين . بررسى كنيم, عطف تغيير از فاز قانونى و سياسى به فاز نظامى عنوان نقطه  را به1360سى خرداد 
هاى مستمر سياسى   زندان بوديد و بعد از آن نيز فعاليتمجاهدين هم در كنار 1350سال . ايد نژاد بوده ر تبريز و در كنار حنيف

شما برخوردهايى نيز با ايشان در تبريز و تهران , از زندان آزاد شدند) مثل موسى خيابانى و مسعود رجوى(مجاهدين , 57سال 

عطف سى خرداد  منتها هدف اين است كه نقطة. خواهد بودبيان كنيد مفيد ) 56 بهمن 29(شكن تبريز  ى آن شهر را از قيام ثبات
هاى  هايى انجام داده بود؟ دست  را چه جريان يا جريانازىاين جبر و فضاس, ناپذير بود توانست؟ اگر جبرى و اجتناب ود و يا نمى

 شد كرد؟ يعى ـ تاريخى بود كه هيچ كارى در برابر آن نمىى طب

  
آ

 آوردن اين 

س
 
 

 وگو با مهندس حبيب يكتا گفت
 
 

 1319مهندس حبيب يكتا در سال :  اشاره

در تهران به پايان رس) 38 تا 42 هاي سال بين(

 به جرم ارتباط با مجاهدين به حب1350سال 

 يك ماه بازدا1357در سال . رفت شمار مي به

مهندس يكتا . به مدت يك سال به زندان افتاد

 
هاى حادثة  زمينه ها و پيش خواهيم ريشه  مىما

شما در شه. بيشتر از جنگ بوده باشد, حادثه
دانيم از وقتى كه در   نجا كه مىتا آ. ايد داشته
 ايد داشته

هاى موقعيت اجتماعى ـ سياس زمينه  پيشاگر
توانست پيشگيرى ش را بررسى كنيم كه آيا مى

مرموزى انجام داده بودند يا كالً اين يك درگير

http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/ghalamha.htm
http://rouzaneha.org/payvand.htm
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 بهمن 29بهتر است كه از , براى كالبدشكافى مسئله, همان طور كه اشاره كرديد. يابى اين سناريو يا اين پروژه را تكميل نماييد خواهيد ريشه كه مى  تشكر از اينضمن 
  .  دى قم بود19اربعين شهداى ,  بهمن تبريز29.  در تبريز آغاز كنيم56

  
   يا يك شهيد؟شهدا

 
هايى با سه  سه ـ چهار روز پيشتر اعالميه. روز شنبه اتفاق افتاد , 56 بهمن تبريز در سال 29به هر صورت تا آنجا كه من به ياد دارم .  دى قم19يك شهيد قيام , بله

.  شنبه در مراسم اربعين شهيد قم شركت كنندروزشده بود و از مردم دعوت شده بود كه  نجفى و شريعتمدارى ـ در شهر توزيع  , عظام گلپايگانى امضاى معروف ـ آيات
 سر بازار تبريز برگزار شود" قزلّى"هاى تبريز هم پيشتر اعالميه داده بودند كه در مسجد  روحانيون تبريز و شخصيت

دانستند اوضاع از چه قرار است و يا در كدام شهر هستند و يا با چه افرادى طرف  نمى ازسوى استاندارى و مقامات انتظامى صورت گرفت و آن اين بود كه هنوز اشتباهى
دهد كه با مردم برخورد نامعقول و   كالنترى انجام مىئيساشتباه بعدى را رئيس گارد آنجا و يا ر. استاندار وقت دستور داده بود دِر مسجد را ببندند, از قرار معلوم. هستند

كنند كه  عده هم حمله مى يك. عده از مردم فرار كنند شود تا يك همين تيراندازى باعث مى. شود  منجر به تيراندازى هوايى ازسوى نيروى انتظامى مىكند كه ادبانه مى بى
عده به اين فكر افتادند بعد از   يكيعنى معلوم شد كه. ها بعد از جنگ و گريز اوليه صورت گرفت سوزى اولين جرقه و اولين آتش, به اين ترتيب.شود  منجر به آن واقعه مى

ها و خانة جوانان آتش  ها تعدادى از بانك در اين درگيرى. طول انجاميد ونيم به ها كنند و اين تا ساعت يازده هاى بانك زدن يا شكستن شيشه ساعت شروع به آتش يك
خواست مثل نيروى انتظامى برخورد  ارتش نمى. هاى داخلى شهر تبريز مستقر شدند انروز ما مطلع شديم كه يك هنگ از مراغه به تبريز آوردند كه در خياب همان. رفتگ

ها ظهر و بعدازظهر ديدم كه مردم  من در بعضى از خيابان. اند مثل اين كه مردم آموزش ديده,  خيلى جالب بود ,خواستند اينها را تحريك كنند كند و متقابالً مردم هم نمى
. وجود آمده بود  يعنى يك رابطة عاطفى بين مردم و ارتش به ,آوردند از منازل خود نان و پنير مى, اند ها و نفربرها نشسته پوش ون و يا زرهها كه روى كامي براى ارتشى

ها همه  ها و اداره ارخانهك, ها  درگيرى در پى. و تا آخر شب ادامه داشت و به حومة شهر كشيده شد.  شدعهاى مردم شرو ونيم مجدداً حمله بعدازظهر از حدود ساعت سه
صورت  يك اشتباه هم از سوى مردم صورت گرفت و آن حركتى بود كه شامگاه دانشجويان از سمت دانشگاه به داخل شهر سرازير شده بودند و به. تعطيل كردند

   .متأسفانه در اينجا چند نفر هم كشته شدند. ددادن جمعى شعار مى دسته
 
  ته شده بود؟هاى صبح هم كسى كش  درگيرىدر
 

در كنار برخورد خوب مردم . كرديم كه منتقل شوند ها كمك مى  خيابان را مرتب زير پوشش داشتم و به زخمى8 الى 7چون من حداقل ,  كشته شده بودند من نديدماگر
شان  دادند كه اينها را به محله  قرار مىها تانآموزان دبس نشهاى خودشان را در اختيار انتقال دا ها متقابالً ماشين مردم و حتى ارتشى, وقتى مدارس تعطيل شد, با ارتش
هاى  كه شيشه به عالوه اين. كردند مردم به حال هم رسيدگى مى. شد بيشتر مى, طور صميميت مردم نسبت به همديگر اثر متقابل ارتش و مردم بود و همين, اين. برسانند

ها رفتند كه خسارتشان را  ها باز شدند مردم نزد صاحبان مغازه كه مغازه,  بهمن و يك اسفندماهسىند كه بعد از ها را هم به اشتباه شكسته بود يكى دو باب از مغازه
هايى  داديم كه زخمى كه وقتى به پزشكان اطالع مى دوم اين. اشكالى ندارد, گفتند كه اگر به اشتباه هم سنگ به شيشه خورده. بدهند ولى صاحبان آنها قبول نكردند

ملى حاصل شده  يعنى مردم با هم متحد شده بودند و يك وفاق.  را از پاى چندنفر درآوردند ها رفته و گلوله در منزل به بالين اين زخمى, ايم  نبردهتان كه به بيمارسهستند
بندى مسائل ديروز اهميتى   به جمعز نيروهاى مباراما ازسوى ديگر متأسفانه, ملى رسيدند سو مردم به يك وفاق از يك. پيوست تدريج به آن مى بود كه حتى ارتش هم به

ديديم كه بيشتر جوانان و ,  بهمن داشته باشيم29بندى براى روز  حتى وقتى خواستيم يك جمع. احساسات غالب شده بود. آموز حركت امروزشان باشد دادند تا درس نمى
 كه هر دو طرف ـ مردم و رژيم ـ در اين واقعه اشتباهات و نقاط قوت و ضعفى رندخواهند بپذي ىخواهند فعاليتى بكنند اصالً در اين وادى نيستند و نم آنهايى كه مى

در تبريز هم يك ,  شهريور تهران17به حمايت از , روز فرداى همان. شود  شهريور منتهى مى17 كه به 57رسيم به رمضان  كند تا مى اين حركت ادامه پيدا مى. اند داشته
سال در حال مبارزه بود و مردم  كه حدود يك در اينجا ناگزيرم اين را بگويم كه اگر تبريز در اين مدت با وجود اين.  حدودى موفق بوداداخته شد كه تراهپيمايى به راه ان

,  فرمانده آنجاجوددليل و به, ادنسبت به شهرهاى ديگر كمتر كشته د, دادند زنان شعار مى ها و قدم صورت صفوف شبيه نظامى  و كنار شهر و حتى مركز شهر به در گوشه
اهللا قاضى هم پيگيرى اين  اهللا قاضى گرفته شد و آيت در پى تماسى بود كه از طريق شهيد آيت, خصوص ماه رمضان  بهمن و به29بود و اين بعد از " بيدآبادى"سرلشكر 

 12رسيم به  مى. شد  مانع از تيراندازى يا حضور ارتش در آن مسير مىى آقاى بيدآباد,داديم شديم و اطالع مى وقتى كه هماهنگ مى. ها را به من واگذار كرده بودند تماس
هر دو طرف سعى . شد و اين وفاق هنوز احساس مى, بهمن كه امام آمدند و باز هم از طريق همان آقاى بيدآبادى هماهنگى شد كه حتى در سربازخانه همكارى كنيم

   .كردند رو در رو نشوند مى
 

  شد؟ منحصر به شهر تبريز بود يا در سراسر ايران مشاهده مى وفاق اين
 

دوستانى كه در خارج بودند به . اتفاقاتى افتاد, دانم عطف مى  به بعد كه من در اين تحليل آن را يك نقطه57 بهمن 12اما از .  ميان ملت در سراسر ايران در اوج بودوفاق
اندازد و اين پديده  به راه مى" انقالب اسالمى"نام   بهاى مهصدر روزنا بينيم كه چندى بعد آقاى بنى  به هم ريخته بود مىو در شرايطى كه سررشتة همة كارها, ايران آمدند

  كه روزنامه واقعاً سخنگوى انقالب خواهد بود؟  يك سؤال را در اذهان ايجاد كرد كه آيا ايشان اسم انقالب را براى روزنامه مصادره كرده است؟ و يا اين
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   بهمن اعالم موجوديت كرد؟22بعد از ,  حزب جمهورى اسالمىياآ
 

   .ولى خودشان اعالم كردند كه جلساتى قبل از آن براى مقدمات تشكيل حزب داشتيم, بله
 

  بهمن بود؟22ولى اعالم تشكيل حزب بعد از , فرماييد مخفى بود  كه مىجلساتى
, آزادى, استقالل"يعنى شعار , دهد اسمى كه در منشور انقالب  را مطرح كرد كه چرا يك حزب به خودش اجازه مىاين پديده هم سؤال ديگرى.  بهمن بود22بعد از , بله

مردم و همة .  اين شايعه تأييد شدصحتكه شايع شده بود اين حزب مورد حمايت امام است كه البته بعدها  دوم اين. به خود اختصاص دهد, آمده, "جمهورى اسالمى
اما آنها كه چنين كارى . كردند ها در چارچوب منشور انقالب حمايت مى  گروه لذا ايشان بايد در هر شرايط از حقوق همة.  رهبرى امام را پذيرفته بودندهاى فكرى نحله
   .ندبينى نماي توانستند عوارض آن را در كل جامعه پيش به هر صورت نمى, كردند

 
  كه حزب را منحل كنند؟ولى بعد ايشان گفتند , هايى بود  حمايتابتدا

 
   .ها استفاده كرده بودند جاى نردبان صعود و تصاحب پست ولى ديگر دير شده بود چون برخى افراد حزب از آن به, بله
 

 كه از منافع  وزنامهولى حتى يك ر,  عدد روزنامه دارند120هاى چپ  گفت كه در شوراى انقالب ديديم كه گروه مهندس سحابى مى, كرد صدر هم حمايت مى  از بنىامام
  .اى را منتشر كند صدر مأمور شد كه چنين روزنامه به همين مناسبت بنى. انقالب حمايت كند وجود نداشت

 
. شدچنانچه حزب جمهورى اسالمى هم باعث پيامدهاى ديگرى . توانست به اسم ديگرى دربيايد كه موجب به هم خوردن وفاق نشود مى,  مأموريت هم بود اشتباه بوداگر

چنانچه .  دو اشتباه بودهرتأسيس . العملى كه منجر به تشكيل حزب جمهورى اسالمى خلق مسلمان ايران شد و در پى آن حوادث تلخى روى داد عكس, ازجمله
  .شان اشتباه ديگر تعطيل

هشتى و دكتر شيبانى با من تماس گرفتند كه من در آذربايجان از تهران آقايان ب, دانم كه وقتى حزب جمهورى اسالمى تشكيل شد  اينجا اين توضيح را هم ضرورى مىدر
احزابى كه بعد از هر .  تكرار كنيمراكه مبادا جريان مشروطيت , خصوص با آقاى بهشتى كردم حتى تلفنى بگومگويى به. شرقى و غربى به تشكيل اين حزب بپردازم

ولى از موضع خود , حتى آقاى معاديخواه را هم به تبريز فرستادند تا با من مذاكره كند. اند و استثنا هم نداريم ها ضربه زده هميشه به اهداف انقالب, اند انقالب راه افتاده
كه  ايشان هم در فاصلة كمتر از سه ماه نادم و پشيمان شد طورى.  حوزوى و فردى صديق بودتحصيالتايشان از تجار خوشنام با . بعد سراغ آقاى فهيمى رفتند. برنگشتم

   .مية بلند و بااليى هم داد و كناره گرفتاعال
 
   با توجه به تجربة تاريخى انقالب مشروطيت بود كه چنين موضعى را گرفتيد؟آيا
 

 افتادن مجلس راه تشكيل آن دو حزب بود كه بعد از پيروزى و بعد از به, دانند كه علت عمدة شكست مشروطيت اند مى آنهايى كه تاريخ را خوانده. با الهام از تاريخ, بله
   .مشروطه ايجاد شدند

 
   احزاب با چه عناوينى تشكيل شدند؟اين

 
در صورتى كه قبل از ,  اينها آمدند و حزب تشكيل دادند .  نيز تكرار شد57اين نقطةعطفى است كه در بهمن ". روها يا اعتداليون ميانه"و " اجتماعيون و عاميون"

   .يافتند ترديد تكامل مى دادن بدان بى در صورت ادامه. كردند كار مىهايى بودند كه با مشروطيت  مشروطيت گروه
 
  كردند؟ ها را بايد تقويت مى   شما معتقديد همان گروهآيا
 

, كرد ت كار مىيك گروهى كه يكپارچه در مشروطي. كه حتى خود اينها تجزيه بشوند؛ چون در مشروطه اينها تجزيه شدند نه اين, كردند ها را بايد تقويت مى همان, بله
   .درنهايت جنبش ضربه خورد. طرف شدند نفر وارد يك حزب شدند و چهار نفر به حزب ديگر رفتند و يا احتماالً دونفرشان بى  نفرشان شش12 از  مثالً

 
, طلبد هاى جديدى را با احزاب جديد مى گى ويژگىضرورت سازند, ولى بعد از انقالب, هايى كه متعلق به قبل از انقالب هستند حالت تخريبى دارند  معتقدند گروهها بعضى

  ت؟آيا نظر شما خالف اين اس, هاى قبلى بايد خودشان را منحل كنند و به يك شكل جديد دربيايند كه حتى گروه طورى به
 

يكى از . ام به سهم و صالحيت خود نقش داشتندها هركد گيرى انقالب اين گروه به هر صورت در شكل.  مخالف اين نظريه هستم اين نگرش بهانه انحصارطلبانه استمن
براى بعد از پيروزى انقالب "  كالن و واحدىىاستراتژ"سران و رهبران دور هم جمع نشدند كه يك , ها و اشتباهات روند انقالب ما اين بود كه قبل از پيروزى انقالب ضعف

اهللا بهشتى  موقع هم من اين مسئله را با آيت  مفقوده در انقالب ما بود كه همان اين يك حلقة. آيد وجود مى يك چنين وضعى به, معموالً در خأل استراتژيك, طراحى كنند
زمان كوتاهى در احزاب كار كرده ,  كه تنها تعداد اندكى از اينها كه در حزب جمهورى بودندحالىدر . مطرح كردم و گفتم كه به اين دليل من مخالف تشكيل حزب هستم
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استدالل اين بود كه هر چقدر نيروها قدرت داشته , ابتداى انقالب. رفتند ناخواه به طرف تصاحب قدرت مى  سابقة ادارة حزب را نداشتند و بنابراين خواهبودند و درنتيجه
كنند و فكر اينها بايد پياده  تر فكر مى درستكردند كه بهتر و  همه خودشان فكر مى, از آنجا كه استراتژى نداشتند. كنند تر پياده مى  و اهدافشان را راحتها انگيزه, باشند
,  شوراى انقالب ازجمله آقاى مطهرىاعضاىاى كه تقريباً همة  مهندس بازرگان به نمايندگى از طرف جلسه, 57اى در آبان  ناگفته نماند كه بعد از تشكيل جلسه. شود

اين . ظريات جلسه را كه در هشت ماده تنظيم و مكتوب شده بود در پاريس به نظر امام برساندبندى ن مأموريت يافت كه جمع, مفتح و باهنر در آن شركت داشتند, بهشتى
كه متأسفانه , اى براى يك استراتژى جامع باشد توانست مبنا و مقدمه اين هشت ماده مى.  شدالمها هم اع جا به رسانه مسافرت هم انجام شد و امام نيز آن را تأييد و همان

   . ريختن اوضاع و پيروزى انقالب قرار گرفت و بعدها به فراموشى سپرده شدالشعاع به هم تحت
 

   . موارد ديگرى از پروسة وفاِق قبل از پيروزى انقالب به خاطر داريد بگوييداگر
 
استقبال از زندانيان صورت , هن مردممتناسب با جايگاه شخصيت زندانى در ذ. خوبى نشان داد اين وفاق خود را به , 57 جريان آزادى زندانيان سياسى در سال در
ديديم كه در تهران يك ابتكار جديدى نشان داده  اهللا طالقانى مى طور كه مثالً در مراسم استقبال آيت همان. گرفت و چپ و راست و مسلمان و غيرمسلمان مطرح نبود مى

, رفتند كه صف كسانى كه به مالقات آقاى طالقانى مى طورى به, شاخه گل در دست داشتشد و اين درواقع يك نوع رفراندوم هم بود و از بازار شروع كردند و هركس يك 
هاى  چريك, راست, هاى چپ از زندانيان گروه. كردند حمايت و استقبال مى ,  جهت انقالب بوددرمردم از هر چيزى كه . شميران رسيده بود فرداى آن روز از بازار تا به پيچ
اگر اين وفاق ادامه . وفاق بود شد و اين نتيجة  استقبال عظيمى مى, آمدند بريزى بودند ازجمله صفرخان قهرمانيان يا هركدام كه به تبريز مىفدايى و مجاهدين خلق كه ت

نژاد و چند نفر ديگر تا  يفمردم براى استقبال از موسى خيابانى و احمد حن. شديم رو نمى  از مشكالتى كه امروز مردم و مملكت داردند روبهكدام هيچبا , كرد پيدا مى
 اينها به دست همين كسانى كه به دحتى ممكن بو, ولى متأسفانه دو سال بعد از پيروزى انقالب به دليل از هم پاشيدن وفاق.  كيلومترى تبريزـ رفته بودند95چمن ـ  قره

  .طور هم شد استقبال رفته بودند كشته شوند كه متأسفانه همين
  

  ودند؟ جمعيت رفته بقدر چه
 

هم حال و هواى , هم شنيدم, بعد از بازگشت. البته من در آن روزها در كردستان بودم. يعنى تا اين اندازه ماشين شخصى و اتوبوس رفته بودند,  جاده بسته شده بود اصالً
   .شهر حكايت از آن داشت

 
   بگوييد در آنجا چه مأموريتى داشتيد؟توانيد مى

 
در عين حال اگر ميسر باشد آقاى , دكترشيبانى اطالع دادند كه اگر فرصت دارم كردستان بروم و گزارشى از وضعيت آنجا به تهران بدهم من از تهران توسط آقاى به

   .جالل طالبانى را هم ببينم
 

   طالبانى را ديديد؟جالل
 

عزالدين حسينى هم مالقات و با هم از يك نمايشگاه كتاب هم  اباد رفتيم با شيخ بود كه همراه يكى از دوستان به مه57ولى آذرماه , من تاريخ دقيق را به خاطر ندارم, بله
آنجا روستايى بود و آقاى طالبانى را . از آنجا به بانه و مريوان و از مريوان به طرف مرز عراق رفتيم. هاى دكترشريعتى بود كتاب, هاى نمايشگاه بيشتر كتاب. بازديد كرديم

   .ديدم, اى بود  كه باالى تپهدر منزل خان يا بزرگ آنجا
 

  كردند؟  صحبت با آقاى طالبانى چه بود؟ آيا انقالب را تأييد مىموضوع
 
دنبال  هايى كه شد گفتند ما به در صحبت. هايى دارند خواستيم ببينيم نظر آنها در مورد انقالب ايران چيست و آيا بعد ازا نقالب براى كردهاى ايران برنامه   هم مىما

دست  آقاى طالبانى پيام تبريكى هم به تبريز براى من فرستاد كه من هم آن را به, پس از پيروزى انقالب. سى هستيم و براى ما تشكيل يك دولت كُرد هدف نيستدموكرا
   .تاد كه باز هم من به امام وآقاى بازرگان رساندم بارزانى هم پيام تبريكش را براى من فرس دانم از چه كانالى ـ پس از آن ـ نمى. امام و شريعتمدارى رساندم, آقاى بازرگان

 
  ؟...شود و  بشارتى نداديد كه سعادت كُردها تأمين مىشما

 
   .وجود نخواهد آمد ها به يك از قوميت ديگر مشكلى براى هيچ, گفتيم كه وقتى دموكراسى مطرح است!  چراخوب

 
   .شود م بيايد همه چيز درست مىكه بگوييد اگر اسال  اين گفتيد؟ مثالً  اسالم چيزى نمىاز
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طور كه امام در  همان, روز جواب من منفى بود كه آن, ولى همراهان آقاى طالبانى اين سؤال را كردند كه آيا منظور از اسالم اين است كه روحانيت حاكم شود يا نه, نه
مان و ادارة امور مملكت را  دنبال طلبگى  قم بهيمرو ما مى"قع امام گفته بودند كه مو همان.  چنين هدفى وجود ندارد]موقع امام در پاريس بودند آن[گويد  پاريس مى

من موضوع اين مالقات را به آقاى بازرگان هم اطالع دادم وگفتم نظرشان . كه من دقيقاً اين را با آنها مطرح كردم" مداران متدين و مطلع دست سياست سپاريم به مى
باز هم , اگر برخى حوادث بعد از انقالب پيش آمد. چنين هم شد.  مشكلى براى انقالب درست كنندها از انقالب هم محتمل نيست كه ايننسبت به انقالب مثبت است و بعد

. ايجاد شده بودكنم داليلى است بر وفاقى كه در رابطه با انقالب  همة اين مواردى كه مطرح مى. دليل برخوردهاى گروهى بود كه اين هم نتيجة فقدان استراتژى بود به
مردم , خواستند اگر يك ليتر خون مى, جا يك مجروح به خون احتياج دارد دادند كه در فالن اگر اطالع مى. كردند  رفته بود و زن و مرد به انقالب فكر مىيناصالً مرزها از ب

يعنى ,  انقالب هم آن حلقة مفقودهزىحتى بعد از پيرو.  وفاق شكسته شد اتفاق افتاد و57عطفى كه عرض كردم در بهمن  كه متأسفانه آن دو نقطة. دادند  ليتر مى100
هايى كه در جامعه صورت  اما كش و قوس, كه دولت موقت تشكيل شده بود با وجود اين. و تعريف سازمانى اداره كشور مورد توجه قرار نگرفت" فقدان استراتژى"

   .ها باشند  سازمانى به فكر تدوين استراتژى و دگرگونشد كه كليت جامعه و بزرگان مانع از اين مى, گرفت مى
 

   شما به تقدم استراتژى بر تشكيالت و سازماندهى معتقد بوديد؟بنابراين
 

 انتخابات شما به سير مشاركت مردم در. به همين دليل است كه انقالب به اين صورت درآمد. تواند به اهداف خود برسد  تشكيالت بدون استراتژى نمى اصالً! صددرصد
 براى تدوين استراتژى بود؛ استراتژى هايى باز هم فرصت,  فروردين12بعد از .  درصد آرا انجام شد98 فروردين رفراندوم جمهورى اسالمى با بيش از 12در , دقت كنيد

متأسفانه بعد از پيروزى انقالب به همان صورت ادامه ,  بودصورت فرهنگى و سياسى پيروز شده انقالب كه به. توانست هدايتگر باشد ها مى كالن مملكت كه در تمام زمينه
در اين ميان . شود كنندگان در انتخابات بعدى كمتر مى روز تعداد شركت  و اين است كه روزبهبودندها بعد از انقالب كمتر فرهنگى و بيشتر سياسى  تمام حركت. پيدا نكرد

   .اصل سازمانى هم گم و گور شد
 

  معناى روبنا است؟ مكتبى و يا فرهنگ به, اسالمى, ى چيست؟ دينى از فرهنگمنظورتان
 

بعدها . شود دين و دانش؛ فرهنگ به مفهومى كه در ادبيات تعريف مى,  برخورد , يعنى كلّ آن چيزى كه مجموعة جامعة ما پسنديده است؛ اعم از لباس و اخالقفرهنگ
گفتند چون فالن استاندار چندان   اگر مىمثالً, ه در بعضى جاها به لحاظ ايدئولوژيك و بعضى جاها به لحاظ دينى ديديم ك بيشتر جنبة سياسى ـ فيزيكى غالب شد و عمالً

نفوذ روحانيت  ها تحريكاتى بود كه بيشتر از جانب مقامات ذى كردند كه البته در پشت اين مخالفت هايى مى مردم هم مخالفت. اعتقادى به ظواهر دينى ندارد نبايد بماند
هايى كه   ريشة سياسى داشت كه نه دولت فرصت داشت به استراتژى بپردازد و نه متأسفانه گروههمهبه اين دليل مشكالتى در حال ورود به جامعه بود كه . شد محلى مى

اين خأل , جز هند هاى دنيا هم به در انقالب.  هم فكر كنندشود تا به بعد از انقالب كردند انقالب به اين زودى پيروز  چرا كه هرگز فكر نمى. قبل از انقالب مبارزه كرده بودند
همگى به اين مرض مزمن مبتال , فرانسه و روسيه, الجزاير, چين, ويتنام, كامبوج. تنها در هندوستان قبل از پيروزى انقالب به فكر ادارة نهضت افتاده بودند. نداشتوجود 
   .بودند

 
   ويتنام هم؟حتى

 
لذا توانستند به نيازهاى فردا هم . صورت گرفت, يافته تا آخر طور سازمان شكل را حل كرده بود؛ آن هم به خاطر مذاكراتى بود كه در پاريس به تا حدودى اين مويتنام

   .بيانديشند
 

 .طور؟ در چين كه استراتژى داشتند و مشكلى براى بعد از انقالب نداشتند  چهچين
شان ناپخته بود و فرصت كافى  ولى استراتژى, لذااستراتژى داشتند. خارجى مواجه و در ضمن متوجه كمبودها هم شدندبا تجاوز , اى از جنبش چون در مرحله, بله

ى جاي اش هم راه به  بود لذا فرهنگىستراتژىكه اصل انقالب فاقد ا اى راه انداختيم درحالى ما هم انقالب فرهنگى كليشه. بنابراين منجر به انقالب فرهنگى شد, نداشتند
   .نبرد

 
   .ها بعد اتفاق افتاد  فرهنگى چين كه سالنقالبا

 
   .شان بود نه فقدان آن  اين كار را براى جلوگيرى از انحراف انقالب كرد و اين ضعف استراتژىمائو

 
   .يك چيز ديگرى است" اصالح ايدئولوژيك و انقالب فرهنگى", ها استراتژى داشتند  چينىولى

 
   .فرصت را از دست ندادند, كه تا حدودى شرايط منطقه و جهان را درك كردند توان منكر شد اما زمانى كه نمى, تراتژى بود تكميل و ترميم اسدرواقع

 
   .استراتژى نداشت, فرماييد  الجزاير را درست مىالبته
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بينيم راديو و تلويزيون  حتى عمالً مى. و افراد جامعه حفظ شودشد كه همگونى و همگرايى ميان نهادهاى جامعه  اى مانع از اين مى  هر صورت فقدان چنين استراتژىدر
 بشود؛ لذا با نظر شخصى اداره ريزى برنامهيعنى يك استراتژى كالن وجود نداشت كه در بطن آن براى راديو و تلويزيون هم . كنند صورت يك دولت مستقل عمل مى به
مثالً در بعضى از شهرها كميته مسكن امام به . كرد ها و برخوردها فرق مى ريزى برنامه, ها هر به شهر هم مديريتحتى ش, طور بود ها و بنياد مسكن هم همين كميته. شد مى

كدام برنامة  بنيادهاى جديدالوالده هيچ. هاى خالى استفاده كردند  برخى از شهرها از مسكندرولى , هاى خالى اقدام نكردند و گفتند اينها مالك دارد تصرف مسكن
   . نداشتندمنسجم

 
  هايى صورت گرفت؟ روى ها و راست روى  شما اين است كه چپمنظور

 
هر دو طرف تندروى . كند روى هر دو خطاست و انقالب را از مسيرش خارج مى روى و راست مرحوم طالقانى اشاره كردند كه چپ. در بعضى جاها كم و بعضى جاها زياد, بله
 نداشتيم و حتى استراتژِى جزيى هم در نهادها و نداد كه ما يك استراتژى كال  اينها نشان مى و همة, كردند روى مى  تك عمدتاً. كردند كردند و انقالب را درك نمى مى

از انقالب چنين توانم بگويم كه قبل  من نمى. توانستند از آن سوءاستفاده كنند مرزى مى راحتى عوامل هم نفسانى و هم برون ها نبود و اين يك خأل بود كه به وزارتخانه
   .توانست جوابگو باشد كنند و كسى نمى بردارى مى  هست كه از اين خأل بهرههايى   ديديم كه تنش ولى بعد از انقالب عمالً, هايى بود برنامه

 
  شد كه گسستى بين مردم و نظام ايجاد شود؟ گذاشت؟ آيا باعث مى هاى اجتماعى مى  خأل استراتژى چه تأثيرى روى اليهاين

 
همة مسائل را به اطالع ايشان , هاى مردم را به امام داشتند اطرافيان امام كه وظيفة رساندن صحبت. شدند صورت نامحسوس از جريان انقالب جدا مى آرام و به آرام  مردم
اما هم واقعيت و هم آمار اين را .  در صحنه هستندنانهمچ, زهرا صف كشيده بودند  بهمن از فرودگاه تا بهشت12كردند كه همان مردمى كه در  امام فكر مى. رساندند نمى

   .تنزل يافت% 72كنندگان به  اما در اولين انتخاب مجلس خبرگان تعداد شركت, درصد رأى مثبت دادند2/98در رفراندوم جمهورى اسالمى كه . دهد نشان نمى
 

   ضدسلطنت هم از بين رفته بود؟انگيزة
 

 كه انتخابات مجلس اول در دو 58در اسفندماه . جمهورى باز هم پايين آمد براى رفراندوم رياست, اساسى پايين آمد  براى رفراندوم قانونولى اين روند ادامه يافت و, بله
زيرا كه , ان پايين آمدكنندگ تعداد شركت,  برگزار شدات كه مرحلة دوم انتخاب59ولى از عيد نوروز , جمهورى ماند تعداد آرا در حد همان آراى رياست, مرحله برگزار شد

   .شد دادند ولى عنايت نمى خود را نشان مى, هاى ناشى از فقدان استراتژى و سازمانى هم رقابت كم شده بود و هم ضعف
 

   .جمهورى رأى بااليى آوردند اى در انتخابات رياست  رجايى و خامنهآقاى
 

ولى با شوراى انقالب همكارى خود را قطع نكرده بود و اين چسبندگى , مندى كنار كشيده بود با گلهاز سوى ديگر دولت موقت . تأثير جو و شرايط روز بود  تحتاينها
تمام , در هشت ماه و اندى از حضور دولت موقت. دكردن هاى ديگرى بود كه برخالف اين عمل مى اما متأسفانه حركت. داد صدر آن را نشان مى كرد و سعة  جامعه را زياد مى

كه در  دوم اين. داد دست هم مى  به هر صورت اينها هم دست به ,كوبيدند همه دولت موقت را مى, مجاهدين, توده صدر گرفته تا حزب وزنامة انقالب اسالمِى بنىاز ر, ها گروه
 . كردند  شرايط را بهتر از برخى مسئولين درك و تحمل مىارعمومىدرواقع كليت افك. بحبوحة جنگ با دشمن متجاوز قرار داشتيم

اش اين است كه  الزمه, وجود بيايد جمهورى اسالمى و حزب جمهورى اسالمى خلق مسلمان به گوييم پس از انقالب ضرورتى نداشت كه احزاب ديگرى مثل حزب  مىوقتى
توانست حزبى را از آنها  كس هر تفكرى داشت مى هر ,...و, هاى مسلمان ملى, ملى سوسياليست, اعم از ملى. احزاب قبلى با هر نوع ايدئولوژى كه داشتند و دارند كار كنند

 با از دست دادن مرحوم طالقانى اميد بزرگ ديگرى كه براى حفظ 58 شهريور سال 19متأسفانه در . تجربة خوبى نداشت, طور كه گفتم مشروطيت همان. انتخاب كند
بعد از رحلت . رسيد كرد شايد انقالب به اينجا نمى وى داشتند و اگر عمر ايشان وفا مىزيرا چپ و راست تا حدودى از ايشان حرف شن, هم از ميان رفت, وفاق وجود داشت

عنوان  اهللا قاضى طباطبايى بود كه تازه بعد از چند سال به شهادت آيت, خصوص در شمال غرب ـ تأثيرگذار بود چه در شكنندگى وفاق در آذربايجان ـ به آن, آقاى طالقانى
  .اما زود فهم و مصداق وفاق بود, رفت  در عين حال كه خيلى زود از كوره درمىقاضى. شهيد اول محراب معرفى شد

روز  درنتيجه شكنندگى روزبه. شد كه در كليت جامعه تأثير بگذارد ولى فقدان استراتژى مانع از اين مى, مردم را متوجه مسائلى كرد, قرنى و مفتح,  مطهرىشهادت
, يك ماه قبل از شهادت.  طرف فرقان بوده استازكه مطرح شد كه  با اين, قاضى ترور شد تا دو سه روز هيچ خبرى از اعالمية فرقان نبوداهللا  كه آيت وقتى. شد بيشتر مى

بعد از شهادت . م كرده بودشد و افراد ناشناخته در آنجا نفوذ كرده بودند در دادگاه انقالب را بسته و مهرومو هايى كه مى ها و اجحاف اهللا قاضى شخصاً به خاطر گزارش آيت
 اهللا قاضى مجدداً دادگاه انقالب كار خود را آغاز كرد آيت

  گروه فرقان مسئوليت اين ترورها را پذيرفت؟ باالخره
ولى همان شبى , ريخت روى زمين مىجا  ها را همان اعالميه, كرد نام فرقان صورت گرفته بود معموالً بالفاصله شخصى كه ترور مى اما قبل از آن ترورهايى كه به,  آرىبعدها

اهللا قاضى و در   بعد از شهادت آيت. اى پيدا نشد  هيچ اعالميهلىو,  با دوستان به منطقه رفتيم و تمام منطقه را گشتيم , ايشان را ترور كردند ,كه بعد از نماز مغرب و عشا
   .طور كه گفتم فقدان استراتژى كالن در بروز آن بسيار نقش داشت همان. وقوع پيوست ن بهحوادث بسيار مهمى در تبريز و آذربايجا, اساسى آستانة رفراندوم قانون
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نظر شما راجع به . كه هركس دنبال حزب خود بود دانستيد و ثانياً اين اوالً معضل اصلى را فقدان استراتژى واحد مى, شد روز تضعيف مى  گفتيد كه انقالب روزبهشما

  سازمان مجاهدين چيست؟
 
   ... شرطى كه توانست بالضرر باشد به ادامة كارشان مى,  آنها قبل از انقالب هم تشكل داشتندونچ
 

  كردند؟  اين است كه همه را دعوت به تدوين استراتژى مىمنظورتان
 

مرا دعوت به شام كردند , قتى مسعود رجوى به تبريز آمدو. قصدشان برقرارى ارتباط بود. رفتند تك سراغ افراد مى كردند و تك صورت فردى اين كار را مى اما اينها به! بله
 هم در تبريز در دبيرستان و تربيت 59 و 58هاى   در سالونژاد و موسى خيابانى را ديدم و با آنها صحبت كرده بودم   احمد حنيف57اما قبل از آن در سال , كه من نرفتم

, كه مواضع مرا آنجا بگويند تا مردم با توجه به آن, شرايطى داشتم. نم ـ موسى هم آنجا بود ـ كه من نرفتممعلم مرا دعوت كردند تا ذكرى از سه نفر دوستان شهيد بك
خوب در اجتماع چندين . وچهل هزارنفر جمع شده بودند حدود سى.  و توانايى اعضا و هواداران بوددادارزيابى تع, رسد كه هدف به نظر مى. مطالب مرا گوش دهند

   .توان استراتژى تدوين كرد ىهزارنفرى كه نم
 

  موقع در نهضت آزادى بوديد؟  آنشما
 

   .و در آنجا بين من و موسى خيابانى بگومگويى هم رخ داد, بله
 

   از انقالب هم با موسى خيابانى برخوردى داشتيد يا بعد از انقالب او را ديديد؟قبل
 

او گفت كه يكى از . ها غارت نشود اى سپرده بوديم تا ساختمان ى دولتى شهر دست ما بود و ما به عدهها زمانى كه غالب ساختمان, مد  از انقالب به ديدن من آبعد
چنانچه براى نهضت هم يك .  را اجاره كنيدمانىبهتر است كه شما ساخت, دهيم تدريج به دولت تحويل مى من گفتم كه اينها امانت است كه به, ها را به ما بدهيد ساختمان

بعد هم گفتند كه . كاخ جوانان تجهيزات كاملى داشت اما خالى شدة آن را به دست مجاهدين دادند. خواستند آنها كاخ جوانان را از ما مى. ه كرده بوديمساختمان اجار
   .ها آن را خالى كرده بودند كه ديگران و كميته در حالى, اند مجاهدين آنها را خالى كرده

 
  طورى آن را گرفتند؟ فتاد؟ چه كاخ جوانان دست مجاهدين اباالخره

 
دانم در اينجا انتخابات  الزم مى. دهد كند و تحويل مجاهدين مى موسى خيابانى يا يكى ديگر از رهبران سازمان را دعوت مى, آقاى بنابى.  رسماً تحويل گرفتندخودشان

شب بعد از .  درصدى هم تخلف شده بوداما, كليتش درست بود, انتخابات. دمجاهدين در تبريز شش كانديد داشتن, در دور اول. مجلس اول در تبريز را توضيح دهم
 نفر كانديد شده بودند كه 72. ساعت هفت شب از طريق صداوسيما اعالم كردند كه همه كانديداها به شهردارى تبريز بيايند كه من هم چون كانديد بودم رفتم, انتخابات

تعدادى از افراد . خصوص نمايندة مجاهدين به, كردند ها از تخلفات صحبت مى هركس به نوبت صحبت كرد و بعضى گروه. روندتوانستند به مجلس ب از بين آنها شش نفر مى
مطرح كه من قبل از انقالب بيشتر  با اين, مردم به شما رأى دادند من هم قبول دارم: "گفتم, روى سخنم با روحانيون آنجا بود. منفرد و من هم از تريبون گزارش كرديم

بياييد . توان كارى كرد اين باور مردم است و نمى, كنند كه بايد به شما رأى بدهند مردم فكر مى, اسالمى است, كه نام اين انقالب دليل اين   بهماا, بودم تا فرد فرد شماها
به خاطر همين . متأسفانه قبول نكردند." آوريد و شماها باز هم رأى مى, شود براى انقالب اى مى  اين وجهه. اى بنويسيم و تقاضا كنيم كه نتيجة انتخابات ابطال شود نامه

   .جمهورـ نوشتم كه ايشان هم توجهى نكرد صدر ـ رئيس عنوان نماينده انتخاب كردند و من هم مراتب را به بنى از طرف منفردين مرا به, صحبت
 

  شد؟ باز هم تخلف مى, شد  انتخابات تكرار مىاگر
 

   .يك ديناميزم دموكراتيك است, اين خود يك حركتى مثبت است, يك انتخاباتى ابطال بشود, ين كه به خاطر تخلفولى هم,  بودممكن
 

  طور؟ قدر رأى آورد؟ خود شما چه  خيابانى چهموسى
 
عنوان ليبرال صادر و به  عالميه بر عليه من بهاما با امضاى گروهى جعلى كه وجود خارجى نداشت دو ا, گيرى از سوى عوامل مراكز معلوم كه دو روز قبل از رأى  اينبا

توده در آخر ستون آراء   كانديداهاى حزبكهجالب است . موسى هفتم يا هشتم بود, از شش نفر كه الزم بود. من نفر هجدهم بودم, صورت گسترده هم توزيع شده بود
   .بودند

 
  طور؟ كردند چه اى نمى  دو مرحلهاگر
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  .كردند اگر دخالت نمى, شد  انتخاب مى  معتقدم كه موسى حتماًمن
  

  دادند يا خير؟  فقيرنشين به كانديداهاى مجاهدين رأى مىمحالت
 

آموزان و  هواداران اينها عمدتاً در بين دانش. كردند هايشان را راحت عوض مى رقباى مجاهدين رأى, دليل ناآگاهى مردم آن محالت خواستند رأى بدهند به  هم مىاگر
   .بودند كه در حاشية شهر نبودند و در مركز شهر فعال بودنددانشجويان 

 
   هيأت نظارت نبود؟مگر

 
ها  به ستاد رفتم و ديدم كه پوسترهاى مجاهدين را در خيابان, كه نيمه شِب روزى كه قرار بود انتخابات برگزار شود عالوه اين  به. نگذاشتند تشكيل شود,  معنى واقعى نهبه

درصد شد كه 70يكى از همين افراد به جبهه رفت و جانباز . بودنداينها وابسته به كميتة مركزى و دادگاه انقالب , يافته بود نه اتفاقى فتارها سازماناين ر. كنند پاره مى
گيرى ـ كه از منزل بيرون  قبل از شروع رأىمورد ديگر تخلف اينها هم اين بود كه روز انتخابات ـ بعد از نماز صبح و . كه حاال از اين كارش نادم است, بينم گاهى او را مى

   .كه اين كار هم خالف بود, ديدم هنوز در حال چسباندن پوسترهاى بزرگ آقاى موسوى تبريزى بودند, رفتم
 
 نبود؟, هايشان را تحويل بدهند كه مجاهدين اسلحه  بحث از اين59 سال تا

شان  كردند محبوبيت اگر از مجلس تمكين مى.  را بدهند و به صورت يك حزب رسمِى سياسِى علنى دربيايندهايشان موقع هم نظرم اين بود كه اينها اسلحه من آن! چرا
 از واردشدن در تور و ترفندهاى چيده رااگر مثالً حزب جمهورى اسالمى خلق مسلمان نتوانست خود . شدند با تجربة تشكيالتى كه داشتند موفق هم مى. شد بيشتر مى

حق بود , هاى جوان اما مجاهدين با آن سوابق و پشتوانه و رويكرد عظيم توده. چون سابقه و تجربة كار تشكيالتى سياسى نداشتند. رفت انتظار هم نمى, شده مصون بدارد
   . سياسى جامعه ايفا نمايند و عمل توانستند در تحول انديشه  صورت نقش بسزايى مىايندر . كردند از ورود به فاز نظامى خوددارى مى, كه با مانورهاى قابل حصول

 
  افتاد؟ چه اتفاقى مى, كردند اى دادستانى را قبول مى ماده  اگر اعالميه ده, كه مجلس بگويد  از اينقبل

 
   .كردند كه چندان مشكل هم نبود اما بايد اعضا و هواداران خود را نيز توجيه مى. رفت  پايگاهشان در بين مردم باال مىصددرصد

 
  خواهند مجاهدين را نيز خلع سالح و بعد هم حذف كنند؟ اينها مى, تدالل داشتند كه مثل انقالب مشروطيت كه ستارخان و باقرخان را خلع سالح كردند يك اساينها

 
ستارخان و , تصويب كرددر انقالب مشروطيت همان زمان كه مجلس . كردند تر حركت مى  اينها اگر مبتنى بر جريان مشروطيت باشد بايستى يك مقدار عميقاستدالل

رغم رويارويى  در همان شرايط و على. دندباقرخان سردار و ساالر ملى نام گرفتند و به مجاهدين انقالب مشروطيت لوح تقدير دادند و براى آنها حقوق ماهيانه تعيين كر
رئيس انتظامات شهربانى مملكتى . هاى خود را تحويل دهند دين اسلحهستارخان به شدت اصرار داشت كه مجاه, كه ارمنى بود و رئيس شهربانى, ستارخان با يپرم خان

اين هم در بين مجاهدين و هم در . خان ارمنى بود و اين يك ضعف بود كه متأسفانه سران متوجه نبودند شخصى چون با يپرم, كه مسلمان بودند و انقالب كرده بودند
   .گذاشت غيرمجاهدين مشروطيت اثر سوء مى

 
   اين استدالل خود مستند تاريخى هم داريد؟براى

 
او از ياران انجمن غيبى بود . ها را از ستارخان شنيده است كسروى نقل قول كرده و اميرخيزى هم خودش در آنجا بوده و اين حرف. اين در تاريخ مشروطيت هست, بله

   .كه با ستارخان با هم به تهران آمدند
 

  هايشان را تحويل بدهند؟ اسلحه, دين مشروطه ستارخان اصرار داشت كه مجاهچرا
 

كه ما چريك  دوم اين. دهند  تومان هم به ما مى36ايم و تازه براى تحويل هر اسلحه  ها براى مردم است؛ اول اين كه ما پول نداده  معتقد بود كه اين اسلحهستارخان
  . مجاهديِن همراه او نپذيرفتندمتأسفانه. ها را بدهيم و برگرديم به واليتمان  اسلحهپس, توانيم از خود دشمن تهيه كنيم هستيم و اسلحه را هر طورى شده مى

 
   را از كجا آورده بودند؟ها اسلحه

 
ند كه بعد اين ماجرا اينها از تبريز به تهران مسلح آمده و مردم تا كرج به استقبالشان آمده بود. ستارخان تبريز و آذربايجان را مدتى اداره كرده بود.  تبريز آورده بودنداز

وقتى مجاهدين جواب دادند , مجاهدين جواب دادند, مهلت تمام شد و نيروهاى دولتى تيراندازى را شروع كردند, مجاهدين به حرف ستارخان گوش ندادند. اتفاق افتاد
شود كه درنتيجه آن  زخمى مى, نيروهاى دولتى تيراندازى نكنندرفت كه ببيند و خودش را هم نشان بدهد تا  كه از طبقه همكف به طبقة باال مى ستارخان در حين اين
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چون ديدگاه ستارخان , دادند ها را مى بايستى اسلحه, گرفتند  ستارخان و اين پديده را در نظر مىيةاگر سازمان مجاهدين هم اين توص. سال فوت كرد بعد از يك, زخم
   .توصية دلسوزانه و درستى بود 

 
ها را به دولت تحويل بدهند تا بين  شما گفتيد كه ستارخان هم موافق بود مجاهدين اسلحه. ى طالقانى نيز همين توصيه را به مجاهدين كرده بودگفت آقا  مىدكتريزدى

توانيد  آيا مى.  بدهند را تحويلهايشان لحهكرديد كه اس شما هم به مجاهدين توصيه مى, با توجه به چنين پيشينة تاريخى. آنها و نظام مشروطيت درگيرى پيش نيايد
  بگوييد كه اين ديالوگ با چه كسى و در چه شرايطى صورت گرفت؟

 
ولى . خودشان حركت ميدانى نداشتند كه بتوان آنها را ديد و با آنها صحبت كرد, هاى سرشناس مجاهدين در صحنه نبودند و سران مجاهدين  تقريباً چهره1360 سال در

 از رهبرانشان مالقات داشتم كه خودشان نفر با چند 57 و 58, 59من در سال . شد  60هاى اوايل سال  منجر به جريان, وجود آمده بود  به59شرايطى كه از اواخر سال 
با قرار قبلى به فروش كه  نژاد و زنجيره بار هم با احمد حنيف فروش و يك مثالً در فاصلة هر مرحله انتخابات مجلس اول ـ يك بار با موسى و زنجيره. شدند پيشقدم مى

   .منزل آمده بودند ـ تقريباً همة اينها تا حدودى مطرح شد
 

  اساسى بود كه قبالً به آن اشاره كرديد؟   اين حوادث در تبريز چه بود؟ آيا رفراندوم قانونعطف نقطه
 

كه مصالح انقالب يا  آن بى. كردند بردارى مى  به نفع خود از اين وضعيت بهرههركدام,  مبارزة مسلحانه كرده بودند هايى كه قبالً منتها گروه, اساسى از رفراندوم قانون, بله
   .ايران مدنظر باشد

 
  كردند؟ بردارى مى  بهرهچگونه

 
ها نشريه  هدختران و پسران در سر چهاررا. موضعى نداشتند, هايى كه ايجاد شده بود دليل فقدان استراتژى و تفرقه و بحران  در جذب نيروهايى داشتند كه بهسعى
بايد بگويم عمدة برخوردهاى من با چنين , ام كه با چه كسانى برخورد داشته, در پاسخ به پرسش قبلى شما. اى شده بود براى جذب نيرو فروختند و اين وسيله مى

ها اين كار را انجام  ولى در سر چهارراه,  نشريه نيستمگفتم من مخالف فروختن مثالً به اين دختران و پسران مى. من با اين نيروها برخورد فعال داشتم, نيروهايى بود
زده  شد دامن  ها ايجاد مى ومرجى كه در چهارراه ها ناخودآگاه به هرج با اين شيوه. رو براى اين كار خوب است كردم كه كنار پياده در شأن شما نيست و پيشنهاد مى, ندهيد

ولى در , پذيرفتند دادم مى وقتى توضيح مى. ولى از تبعات اين حركت بود و اين هم ظاهراً برايشان خوشايند بود, دومرج عمدى بو ج خواهم بگويم كه اين هر نمى. شد مى
م كرد با آنها هم برخورد مى, اگر من در صحنه بودم. شد ومرج شروع مى كردند و هرج ها به اينها حمله مى مخالفانشان هم در سر چهارراه.  داشتادامهها  عمل همان شيوه
  .شد روز تشديد مى متأسفانه اين روند ادامه داشت و روزبه. كردن روزنامه راه چاره نيست زدن و پاره گفتم كه كتك و به آنها هم مى

, دن پدرومادرز به ياد دارم در يك صبح زود به داخل منزلى ريخته بودند و پس از كتك.  برخوردهاى خشن با هواداران مجاهدين شدت بيشترى گرفت60 اوايل سال در
هر چه تذكر , من كه در صحنه حضور داشتم. استاند و اين جوان هيچ فعاليتى نداشته  اشتباه گرفته, دليل تشابه اسمى پس از آن معلوم شد كه به. جوانى را با خود بردند

وگو  يك از طرفين آمادة گفت متأسفانه هيچ. كرد تر مى جو را متشنج, تكرار اين جريانات. شناختند گوش شنوايى نبود كه مرا هم مى با اين, دادم كه اين چه برخوردى است
خواهند و با چه كسى مبارزه  دانستند كه از اين مبارزه چه مى  استراتژى داشتند و نه مجاهدين مىانه طرفداران حاكميت براى برخورد با اينه. با طرف مقابل نبودند

زده و مكدر  طرف حتى برخى حاميان حاكميت روحانيان نيز دل در اين ميان مردم بى. شود دهاى ميدانى دامن زده شد كه به برخور اين موضوع باعث مى. كنند مى
 .د شدن مى
كه  ل اينمث, قدر با زنجير زده بودند  سالة يكى از دوستان مادرم را در خيابان جلوى استاندارى آن21فرزند . ها را نيز با چشم خودم ديدم  ديگر از اين نوع خشونتيكى

 را به دادگاه انقالب بردم و گفتم اينها چه كارهايى ها بعد هم عكس. به او گفتم برو عكاسى تا از پشت تو عكس بگيرند! هاى زنجير پشت او را نقاشى كرده باشند با حلقه
حتى اين كار را , به او زنگ بزنيد و عذر بخواهيد, ماره تلفن آنهامن گفتم اين ش. طرفى است او آدم بى, شناسم اين آقا را من مى, دهيد ها انجام مى است كه در خيابان

بينيد كه طرف مقابل ـ يعنى  گفتند مى دادند و مى گونه رفتارها را مدرك قرار مى  خلق تأثير نداشت و اينها اينهدينهاى هوادار سازمان مجا توصية ما به جوان. كردند نمى
 رفخارج از اختيار افراد ميدانى هر دو ط, اى كه در اين ميان برايم واضح شد و آن اين بود كه روند فوق مسئله, گذشت ان مىهر چه زم. كند حاكميت ـ چگونه رفتار مى

   .هايش را گفتم زدند كه نمونه طرف و عادى را هم كتك مى بعضى مواقع افراد بى, شناختند حتى همديگر را نمى, كردند وقتى كه به همديگر حمله مى. بود
 

  بازداشت شما به چه دليل بود؟.  بازداشت شديد60 هم در سال شما
 

كردم و گاهى به دادگاه  اصطالح آنها فضولى ـ كه به مسئوالن و مأموران مى ها بود ـ به صرفاً به خاطر همين تذكرات و توصيه,  بنده به خاطر مسئلة خاصى نبودبازداشت
چون ,  هم به من اخطار شده بود كه از تبريز بيرون برومازداشتحتى قبل از ب. داشتم گونه برخوردها برحذر مى ا از ادامة اينرفتم و آنها ر زدم يا به آنجا مى انقالب تلفن مى
 اخطار طالقانى و بازرگان را نصب كرده بودم و اين برايشان مسئله شده بود و حضورى و تلفنى, هاى آقايان مصدق داخل دفتر هم عكس. وآمد شده بود دفترم مركز رفت

  .العاده نگران بودم فوق, اما از سرانجام امور, دادم ها را بردارم كه البته من اهميت نمى كردند كه عكس مى
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   چه تاريخى دستگير شديد؟در
 

   .در مقر حزب جمهورى اسالمى, پس از انفجار هفتم تيرماه,  تيرماه23
 

   عصبانى بودند؟خيلى
 

   .در آن اتاق كه من بودم تقريباً مختلط بود. گونه بازجويى كتبى به زندان بردند مرا بدون هيچ, ها با من كردند  بود كه دادگاهحساب  بازداشت من يك نوع تسويه !بله
 

   زندان چگونه بود؟شرايط
 

در .  زندانى بودند3×4فر هم در يك اتاق  ن18گاهى حتى , در آن گرماى تابستان. كردند كردند و زياد اذيت نمى مالحظة مرا مى, شناختند  اغلب پاسدارها مرا مىچون
كردند من احساس كردم كل زندان را  با آن لحنى كه زمزمه مى. جمعى كردند صورت دسته طبقة باال مجاهدين شروع به خواندن دعاى كميل به, هاى جمعه يكى از شب

,  صبح9روز ساعت  فرداى همان. دهند ن سكوت نشانة آن بود كه همه گوش مىاي. آيد كدام از بندها صدايى نمى متوجه شدم كه در هيچ. دهند تأثير قرار مى تحت
ها را ـ  همة زندانى, هاى اينها صداى ناله,  بگذارند و با كابل به جان آنها افتادندارهايشان را به ديو مجاهدين را جلوى ديوار به صف كردند و دستور دادند خم شوند و دست

يا هواداران . يك استاد دانشگاه و يك بازارى را ازتهران آورده بودند. هاى متفاوتى داشتند كه در اتاق ما بودند اتهام آنهايى. ر كرده بودها نشسته بودند ـ متأث در اتاق
" كنيد؟ چرا اين كارها را مى: "دار گفتممن به آن پاس, كه در را باز كردند ما در راهرو بوديم وقتى. همه متأثر بودند,  و يا ملى و يا اتهام ديگرى داشتنددارىاهللا شريعتم آيت
  .كردند آقا خطاب مى, رئيس دادگاه انقالب آنجا را." آقا دستور داده: "گفت
چمن به استقبال  ايشان ازجمله كسانى بودند كه تا قره,  مجاهدين از زندان رژيم شاهنشاهى آزاد شدند57وقتى كه در سال ,  اينجاست كه رئيس و معاون زندانجالب

   .نها رفته و مدتى هم دور و بر اينها بودندآ
 

   رئيس زندان و هم معاون زندان؟هم
 

   .توانست بكند بيشتر از يك امضا نمى. ظاهر شديداً مذهبى بود سواد ولى به  رئيس زندان؛ معاون زندان فردى كمبيشتر
 

  هاى زندانى قبل از انقالب نبودند؟  زندان از بچهمسئوالن
 
آنها از دستگيرى من خيلى . اگر هم بودند اتهامات ديگرى داشتند, زندانى سياسى نبودند. ديده نبودند زندان, كردند دارى مى آنها كه در تبريز زندانكدام از  هيچ! نه

   .نكنيد كارها را   اينهكردم ك دادم و توصيه مى كه به هر دو طرف تذكر مى كردم جز اين در حالى كه من هيچ كارى نمى. خوشحال شده بودند
 

   .اى بيفتند كرد كه مبادا در تاس لغزنده همزمان به هر دو طرف توصيه مى,  چه ايرادى داشت؟ مهندس بازرگان هم در مجلس  و توصيهتذكر
 

در رابطه با بازداشت من , دموقع نمايندة مجلس بو از آقاى سيدحسين موسوى تبريزى كه آن, حتى من بعداً شنيدم آقاى رفسنجانى كه در آن زمان رئيس مجلس بود, بله
   .سؤال كرده بود كه ايشان جوابى براى گفتن نداشت

 
  آوريد؟ چه نكات قابل توجهى را به ياد مى, وزيرى در زندان بوديد  هنگام انفجار نخستبه
 
در را , اى پشت سر من آمد داخل  ساله18 ـ 19اسدار من از اتاق به دستشويى رفته بودم و مشغول گرفتن وضو بودم كه پ. شد ها بيشتر مى گيرى  چنين مواقعى سختدر

كرد كه من با شنيدن اين خبر  فكر مى, ايشان تعجب كرد و ميخكوب شد. جا به او گفتم كه خبر خوبى نبود من همان. بست و به صورت درگوشى خبر انفجار را به من داد
گونه  ما براى اين, كند كارها تأثير منفى دارد و آيندة كشور ما را تهديد مى و صحبت كردم و گفتم اينلذا مقدارى با ا. در چهرة خودش هم تأثيرى نديدم! شوم خوشحال مى

 روز پس از آن كه به بند ديگر منتقل شده بودم به ديدن من آمد و قدرى هم 15 الى 10 گرفته بود كه رتأثير برخورد من قرا قدر تحت اين پاسدار آن. موارد انقالب نكرديم
قدر غافل  خوردم كه از اين گفتمان چه قدر تأثير دارد و افسوس مى وگوها چه ديدم گفت, پيش خودم فكر كردم). موقع در زندان قند كمياب بود آن. (رده بودقند آو
, در همان محوطة زندان. كردند هم اعدام مىپشت سر , متأسفانه بعد از هر انفجار. گذارد قدر تأثير به روى او مى  كردن با يك جوان چه  دقيقه صحبتهارسه يا چ, ايم شده

  .شد  كردند و صداى تيراندازى شنيده مى اعدام را اجرا مى
 
  وضعيت بيرون هم اطالعى داشتيد؟از
   .يافت اخبار به داخل زندان انتقال مى,  آمدن زندانيان جديدبا
 

   هواداران مجاهدين در زندان با شما چگونه بود؟برخورد
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هواداران ." كرديد ولى اآلن خودتان هم در زندان هستيد شما ما را سرزنش مى: "گفتند هوداران مجاهدين مى! دادند ر دو طرف مرا مورد سرزنش قرار مى داخل زندان هدر

كنم كارم درست    هر صورت من فكر مىبه, شد  نمىشيدهگرفتيد كار به اينجا ك كرديد و طرف اينها را نمى گرى نمى ميانجى, اگر با ما كارى نداشتيد: "گفتند حكومت هم مى
عوامل رژيم شاه هم در زندان چندى از بازداشت , تازه. شد جويى منتهى نمى سرانجام جامعه به انتقام, كردند دادند و عمل مى تذكرها گوش مى بود و اگر هر دو طرف به 

   .من ناخرسند نبودند
 

  د؟ سازمان در زندان چه تحليلى از شرايط داشتنهواداران
 

من هم , من در جواب گفتم شما دو ماه را به دوسال تبديل كنيد! دهيم گفت تا دو ماه آينده ما حكومت تشكيل مى مى,  سال داشت18ـ 19 جوان مجاهد بود حدود يك
سر پرشورى . كرديم زنان با هم صحبت مىقبل از اعدام يك شب در راهرو قدم , البته بعداً اعدام شد. اين جوان از جواب من خيلى ناراحت شد! كنم  ضرب مى10در 

گفتم كه اين درست نيست كه اعدام  من هم مى. شود دانست اعدام مى خودش مى! شود گفت كه تا سه يا چهارماه آينده حتى يك خيابان هم به اسم من مى داشت و مى
متأسفانه يك عده هم كه آنجا بودند ! دهيم  دو ماه ما حكومت تشكيل مىضر عرگفت منظور من اين است مطمئن باشيد كه د. بشوى تا يك خيابان را به اسم تو بگذارند

براى ترسيم وضعيت زندان در آن . كرد بيشتر اينها را در موضعشان محكم مى, كردند و اين هاى اينها را تأييد مى  تأثير اينها بودند و گفته و اتهامات ديگرى داشتند تحت
جرم عمل خالف منافى عفت با يك پاسدار محكوم شده  يكى از زندانيان فردى ملبس به لباس روحانيت بود كه به.  داشته باشماى هاشاربد نيست به يك مورد ديگر , زمان
 زندان سال س يكبه اين فرد ملب, جالب است. همة اينها را به زندان آورده بودند. كاريكاتور اين فرد را نقاشى و فتوكپى كرده و پخش هم كرده بودند, فرد ديگرى. بود

سال زندان داده  سال و به شاگرد او كه كپى را انجام داده بود سه كه دستگاه كپى داشته و ارمنى هم بود يك كسى, سال به كسى كه نقاشى كرده بود پنج, داده بودند
كردند تا  جا مى گانه جابه آنها را در بندهاى سه.  بودنداهديند مجكردند و منجر شد بند آنها را عوض بكنن با همة اين اوصاف تنها گروهى كه خيلى منسجم عمل مى. بودند

   .روى ديگران تأثير نگذارند
 

   از آزادى از زندان جو جامعه را چگونه ديديد؟پس
 

حتى اين جو در درون . ر به حج را يافتم توفيق سف60در همان سال . فضا شديداً امنيتى بود. جمعة تبريز را ترور كردند اهللا مدنى امام آيت,  روز بعد از آزادى مندرست
كردم خفقان اثرش را گذاشته  من احساس مى. دشناختند حاضر نبودند علناً در جمع با من صحبت كنن كسانى كه مرا مى!  نفرى حجاج هم حاكم بود110هاى  كاروان
آنجا يكى دو گروه از من . تند تمام شرايط داخل كشور را در آنجا نيز حاكم كنندخواس جو داخلى كشور را به فضاى حجاج مستقر در مكه انتقال داده بودند و مى. است

من در پاسخ آنها گفتم اوالً سخنرانى من راجع به .  من اخطار داده شد كه اين كار را انجام ندهمهولى مرا احضار كردند و ب, خواستند تا يك سخنرانى در آنجا داشته باشم
   .بعداً مرا احضار كنيد, شما صبر نكرديد كه من به ايران برگردم, انياً در مكه حتى حيوانات وحشى هم مصون هستندث, اعمال حج و تحليل آن است

 
   بعد از بازگشت از سفر حج چگونه بود؟شرايط

 
او محاكمه و به پنج . بند بوديم با پسر دكتر مقدم همگانه  در زندان مدتى در بند سه. كردم از سرنوشت زندانيان سؤال مى, آمدند  دوستان و آشنايانى كه به ديدن من مىاز

مسلك و  او درويش, اى ملى بود مندان مصدق و چهره  عالقهزا, دكتر مقدم كه از دوستان من بود. گونه فعاليتى هم نكرده بود كه هيچ در حالى, سال زندان محكوم شده بود
 يك شب 60در همان سال . ها بدون چشمداشت مزدى حتى در خفا پرداخته بود  به درمان جراحات زخمى56 بهمن 29ازجمله روز . محمود شبسترى بود از مريدان شيخ

. در همانجا دكتر مقدم و پسرش را بازداشت كرده بودند.  شكارى يك تير هوايى شليك كرده بودتفنگاو هم با , به منزل وى كه در خارج از شهر قرار داشت ريخته بودند
. كرد در طبقة پايين خودش زندگى مى. خواندند را مى" گلشن راز"شدند و كتاب  مندان شيخ محمود شبسترى جمع مى  وى برخى مديران يا عالقهدر طبقة باالى منزل

ا خدا اعالم كرده من هنوز در زندان بودم كه دكترمقدم را اعدام كردند و جرمش را محارب ب. اى بود مطب وى هم اجاره. منظور اين است كه حتى در شهر خانه نداشت
بعد از ترور . دانست در زندان چه كار كند اصالً نمى, اش را به پنج سال زندان محكوم كرده بودند ساله پسر شانزده. در حالى كه تنها يك تير هوايى شليك كرده بود, بودند

غير از او كسان ديگرى هم در زندان بودند كه . ونه به گروه ديگرى وابسته بوداو نه مجاهد بود ! يكى هم پسر دكتر مقدم بود, شهيد مدنى ازجمله افرادى كه اعدام كردند
طرح اين سؤال است كه اين حوادث به نفع چه كسى بود؟ آيا به نفع انقالب , ايعمنظور از شرح اين وق. در صورتى كه در زمان ترور در داخل زندان بودند, اعدام شدند

شد كه سر رشتة كار را از دست  قدرى متشنج مى جو جامعه به, زد فع مخالفان حاكميت بود؟ با اين رفتارهايى كه از هر دو طرف سر مىبود؟ آيا به نفع حاكميت بود؟ يا به ن
 بود كه از روى هايى اما دست, هاى مرموز در كار بودند خواهم ادعا كنم كه دست من نمى. خارج كرده بود,  كار را پيش ببرندآميز لمتخواستند مسا حتى افرادى كه مى

تدريج تشديد   به58 سال اييزوجود آمده از پ جو به. رسد مرموز به نظر مى, ولى وقتى به اين مسائل از دور نگاه كنيم. دادند آگاهى و يا مطامع شخصى اين كار را انجام مى نا
آميزى  متأسفانه جامعه به مرحلة فاجعه, ها نفوذ كرده است يطان به درون دلبيند كه ش آدم مى. كند ديگر شك نمى, بيند ها را مى وقتى كه آدم سوءاستفاده. شده بود

ها زودتر آسيب  شود گفت كه از بقية استان تقريباً مى,  كار به اينجا نرسدهبودند ك اش كه بايستى خيلى مواظب مى خصوص آذربايجان به لحاظ سوابق تاريخى به. رسيد
   .حليل اين مسئله نبودند كه در آذربايجان نبايستى به اين صورت برخورد بشودحتى مسئوالن رده باال هم دنبال ت. ديد

 
  وجود داشت؟, حل ديگرى به غير از مسيرى كه حاكميت در پيش گرفته بود گذاشتيد و آيا اصوالً راه حل ديگرى را جلوى پاى آنها مى  شما راهآيا
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كردم مؤيد كارايى  هايى كه براى آنها ارائه مى نمونه. حل ديگرى هم هست؟ كه جواب بنده هميشه آرى بود كردند آيا غير از خشونت و كشتن راه  مواقع سؤال مىبعضى
قدر آسيب ديديم؟ اعمال خالف اخالق تقريباً   اينىك, نه پليس و نه نيروى امنيتى, گفتم كه بعد از پيروزى انقالب كه ما نه نيروى انتظامى داشتيم مى. ل بود ح اين راه
من چهارماه كه در . منتها نتوانستيم خودمان را با شرايط تطبيق بدهيم, ما چنين رحمت و شفافيتى ديده نشده بود وقت در طول تاريخ حيات  هيچ.  به صفر بودنزديك

تالشمان بر اين بود كه برخوردها هميشه . داديم  بود كه خشونت را با خشونت جواب نمىطورىولى خوشبختانه برخورد , چند جاى آذربايجان اغتشاش شد, سپاه بودم
ما اينها را به اطالع تهران هم . كه ادامه بيابد, اتفاق نيفتاد, ها يا خوانين منطقه طلب دليل همين برخوردها هيچ نوع خشونتى حتى از طرف سلطنت به. آميز نباشد خشونت

   .رسانديم مى
 

   اين حوادث چه تأثيرى روى مردم ـ سياسى و غيرسياسى ـ گذاشت؟كنيد؟  را چگونه تحليل مى60 انفعال پس از حوادث سال عوارض
 

خون بر "ها آمده بودند و با شعار  مردمى كه پيشتر آزادانه و با اختيار به خيابان. باشد دانم؛ يعنى استمرار عوارض همان مى  مشكالت امروز را ناشى از همان جو مىمن
شايد تنها ده .  درصد جامعه بودند90توانم بگويم  مى, شوكه شدند, انقالب را به پيروزى رسانده بودند"  جمهورى اسالمى,آزادى, استقالل" و منشور  "شمشير پيروز است

و درصدى كه امكانات  ده. اند  درصد ببينيم به چه سرنوشتى دچار شده90اين . عمل سياسى انجام دهند, توانستند مسائل را تحليل كنند و براساس آن درصد افراد مى 
 65.  درصدى هم هاج و واج مانده بودند15 الى 10عدة  يك.  سرمايه يا مادى بود يا علمى و يا هنرىنحال اي. به فكر افتادند كه كشور را ترك كنند, سرمايه داشتند

اندوزى تاختند و  چهار نعل به سمت ثروت. اهد زداند كه پول و ثروت حرف اول را خو چرا؟ اينها به اين نتيجه رسيده, اند درصد باقيمانده فضاى جامعه را خراب كرده
. اند همين امروز هم فضاى جامعة ما را همين طبقه آلوده كرده. كردند اندوزى مى عده ثروت در پشت جبهه يك,  در اوج شهادت جوانان در جبههبينيم ىجاست كه م همين
در اين ترديدى وجود ندارد كه اين درصد بالتكليف روى نهادهاى , وى مسائل جامعه تأثيرگذار باشندتوانند ر اند كه مى  يافته  از اين طبقه به چنان ثروتى دست كسانى

ريشة . رفتند كارى مى لغزيدند و به طرف كم راحت به طرف رشوه مى, كردند چرا اينها باورهاى قبلى را از دست داده بودند و تظاهر به باوردارى مى. اند دولتى تأثير گذاشته
كه اين برخوردها حتى تعدادى از  تر اين مهم. بلكه هر انقالبى را از درون زايل و پوچ كند, تنها انقالب ما تواند نه ها بعد از اين شكل گرفت كه مى خوارى ها و رانت باندبازى

منفعل كرد و به دنبال , شدند هاى ملى ما محسوب مى ايهگذارى ايدئولوژيك شده بود و جزو سرم شدة قبل از انقالب را كه روى آنها سرمايه ديده و تربيت نيروهاى آموزش
  .بهره ماند  خودشان رفتند و مملكت از وجود آنها بىدگىكار و زن
 اصابت يكى از تظاهركنندگان كه تيرى به سرش, در جريان تظاهرات.  شهريور تظاهراتى در تبريز برپا شد19در روز . برد  اين مسائل ذهنم را به قبل از انقالب مىمرور

, آورد وقتى كه آدم اينها را به ياد مى. كرد  مىررا تكرا" جمهورى اسالمى, آزادى, استقالل"با همان حال شعار , اش بود شدن از جمجمه كرده بود و مغزش در حال خارج
  . نفر ديدند200حداقل , اين را تنها من نديدم. ها هستيم قدر مديون اين خون كند چه احساس مى

 
  يز قبل از انقالب چندنفر بودند؟  تبرشهداى

 
فرماندة نظامى ارتش تبريز بود كه از طريق , علت آن هم وجود آقاى بيدآبادى. رفت با توجه به انتظارى كه از تبريز مى, هاى بزرگ كمتر بود كنم از همة استان  فكر مىمن

. شد شدند و راهپيمايى تمام مى  هدايت مىيرهايىهميشه مردم در مس,  رو در رو نشوندكردند به هر نحوى شده با مردم سعى مى. كرد هماهنگى با آقاى قاضى عمل مى
اهللا خمينى بود و  در تبريز دوقطب بود؛ يكى آقاى قاضى كه شاگرد و همرزم آيت. رفت ها از دست مى متأسفانه كنترل, شديم اما هر چه به پيروزى انقالب نزديك مى

   .اهللا شريعتمدارى بود  آيتآبادى كه نمايندة ديگرى آقاى حكم
 

قبل از , و نيروها را درست ارزيابى كنند, تر عمل كنند كه نفوذ كالم داشتند به مجاهدين پيام نداديد كه عاقالنه  از طريق مهندس بازرگان يا آقاى صدر و كسانىشما
دهد كه در بدنة سازمان جاافتاده بود كه دوماهه   مىناين نشا. شويم ه ديگر حاكم مىگفت تا دوما مشى برسند؟ شما گفتيد كه يكى از زندانيان تبريز مى كه به اين خط اين

 انديش شده بودند؟  قدر ساده چرا اين. كنند رژيم را سرنگون مى
هاى  حتى گروه. ـ مجاهدين را پذيرفته بودجامعه ـ همزمان با انقالب , كنم يك مقدار به جايگاه و پايگاه گذشته متكى بودند و با آن استقبالى كه از اينها شده بود  مىفكر

   .كادر رهبرى مجاهدين را دچار اشتباه كرد, رسد اين برخورد به نظر مى. تر از مجاهدين بودند اما در ذهن مردم پايين, چپ كه خدمات كمترى هم نداشتند
 

من تأييد كردم يا آن : "دهد جواب مى" چرا حاكميت آخوندها را تأييد كرديد؟: "رسيدنداز مهندس بازرگان پ. استقبال كرده بودند,  را هم به همين روش پذيرفته بودندامام
  ديدند؟  آيا كادر رهبرى مجاهدين آن را نمى" زهرا نشسته بود؟ جمعيتى كه از فرودگاه تا بهشت

 
اينها . اند يعنى زمينة استقبال را اينها در جامعه ايجاد كرده, هخمينى صورت گرفت  اما ارزيابى آنها اين بود كه آن استقبال به خاطر مجاهدين از امام, ديدند مى
دانستند كه اكثريت مردم    كرده بودند يا نمىموششايد علتش هم اين بود كه زمانى طوالنى در زندان مانده بودند و فرا. توانستند سهم خودشان را ارزيابى بكنند نمى

لذا . امكان ندارد از افراد سياسى بپذيرد, پذيرد دهد و آنچه را كه از مرجعش مى د بيش از مسائل ديگر اهميت مىجامعه ما مسلمان مقلد و تقليدى است و به تقلي
  .مجاهدين با يك اشتباه استراتژيك ـ و نه تاكتيكى ـ به اينجا رسيدند
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چيزى كه بيشتر محسوس بود اين بود كه بيشتر . كرد  ا صحبت مىمهندس بازرگان هم با آنه,  با افراد مختلف مجاهدين كه در تبريز فعال بودند برخورد داشتممن
ولى تغيير موضع ,  نداشتند بدهندابىجو, وگوهايى كه با آنها داشتيم در گفت. كردند سكوت مى, شايد به خاطر احترام نسبت به آنان. تأثير كادر رهبرى بودند تحت
   .دادند نمى

 
سرنوشت . ها تضعيف شده بود صدر يكى از اين بخش دانست كه از نظر آنها با كنارزدن بنى اى دو بخش ليبراليزم و ارتجاع مى حاكميت را دار ,هاى خود  در تحليلسازمان

  ى مؤثر نبود؟گير  ميليون رأى در آن فرايند تصميمونيم صدر با ده آيا اين تحليل و استفاده از بنى. كردند تاريخى ارتجاع را هم محكوم به اضمحالل و فروپاشى ارزيابى مى
 

يك اشتباه محض و , كنند ماند و از آنان حمايت مى صدر ثابت مى ونيم ميليون رأى بنى كه تصور كنند ده تحليل سطحى مسائل و اين,  افراد سياسى مثل مجاهدينبراى
 و اجتماعى نرسيده بود كه ضمانت رأى خود سياسىن درجه از رشد هاى انقالب بود و هنوز به آ ساالرى و آرمان جامعة ما در حال تمرين در مرحلة گذر به مردم. بود بعيد 

ها ثابت  توانستند جوابگوى اين تحليل سازمان باشند كه اين رأى شدند و اينها نمى بندى فوق تقسيم مى ونيم ميليون رأى ميان سه گروه ده. را بكند و پاى كار باشد
و اين تاريخ در آن مقطع , شود تحليل كرد نمى,  تاريخى اگر خود تاريخ شناخته نشودهاى حليلگويند در ت  مىعبارت معروفى است كه. ماند تا اينها برنده شوند مى

   .كردند اما خواص يا روشنفكرها نبايد از آن غفلت مى. يعنى مختصات و شرايط حاكم بر آن زمان چندان براى عامة مردم مشخص نبود. شناخته نشده بود
 
, مصطفى تبريزى, نفوذ در افكار سياسى مانند مهندس سحابى  تنها با اتكا به قدرت تشكيالتى خود حاكميت را سرنگون بكنند؟ افراد مستقل ذىخواستند  اينها مىآيا

 تير را در 30 ما قيام  سرنگون كنند؟ مثالًراخواستند حاكميت  با چه نيرويى مى. مشى اينها را قبول نداشتند خط, اهللا ميثمى و ديگران لطف, دكترمحمد محمدى گرگانى
ملى از  اهللا كاشانى و رهبران نهضت ها ريختند و آيت مردم به صورت طبيعى به خيابان. اما به اهداف خود دست يافت, تاريخ معاصر داشتيم كه حاكميت را سرنگون نكرد

آيا اينها . هدف قيام سى تير با آن عظمتش آن بود. سر كار برگردانندوزيرى را كه استعفا داده بود به  قيام حمايت كردند و بعد مصدق سر كار برگشت؛ يعنى نخست
خواستند با قدرت تشكيالتى صرف يك  خواستند يك قيام طبيعى و خودجوش در مردم ايجاد شود و مردم به صحنه بيايند؟ آيا بدون در نظر گرفتن اينها مى مى

  گذشت؟ يابى چه چيزى در ذهنشان مى ممكن است بگوييد كه در راستاى ريشه, برخورد داشتيد و هوادارانشان اهدينحاكميتى را عوض بكنند؟ شما كه با مج
 

مانند , باشد اى مى و در عين حال توده, يا خودجوش و آنى: باشد قيام يا انقالب دو نوع مى, اما. گذشت مشكل و بسا ناممكن است كه چه چيزى در ذهنشان مى  اينگفتن
بايد به مرحلة , خواهد پيروز شود  كه مىاى رود و در مرحله يافته و مستمر است و براساس يك ايدئولوژى و استراتژى معين پيش مى مانيكى هم ساز. قيام سى تير
ى به پيروزى بايستى ها مبارزة مسلحانه و پارتيزانى و مقاومت در مقابل فرانسه و امريكا باالخره در مرحلة دستياب اى برسد؛ مانند ويتنام كه بعد از مدت  جوشش توده
نمونة غيرمسلحانه آن آفريقاى جنوبى است كه با روش مقاومت منفى تا حدودى مشابه نهضت . جزايرپذيرند يا مانند ال يعنى همة جامعه مى. اى بشود كه شد مبارزه توده

كنم شايد اينها تصور  من فكر مى. رسند ودن مبارزه به وحدت مىاى ب همة اينها در توده, خواهند به پيروزى دست يابند اما وقتى مى. هندوستان به پيروزى رسيد
كه در جريانات بعد از انقالب روشن شد كه  در حالى. اند  نتيجة عملكرد اينهاست كه جامعه به جوشش رسيده و تودة مردم به انقالب پيوستهنهاكردند پيروزى انقالب ت مى

 در عين حال بايد  ودهجوشش ت.  نبود57مانند سال , در سى تير اتفاق افتاد و در ويتنام و الجزاير اتفاق افتادچه كه  آن. اى يك جوشش سياسى نبود آن جوشش توده
 ديديم كه هر چه  عمالً.  روشن شد58مذهبى بود نه سياسى؛ اين در سال , كه در جامعة ما بستر و خاستگاه اين جوشش در حالى.  سياسى باشد سياسى و مبتنى بر تحليل

در هر صورت شرايط حاكم بر جامعه بعد از پيروزى انقالب .  كردندگيرى ها جا زدند و كناره ولو كسانى بودند كه نسبت به اين حركت, پذيرد جامعه مى, گويند  مىامام
در , كه اصالً حكومت را حق خود بداند  يا اينيا به علت غرور نسبت به گذشتة خود و, به هر دليل, اگر يك گروه اين شرايط را نبيند و يا ناديده بگيرد. گونه بود اين
   .رود مشى خود به خطا مى خط

 
خطاب او (صدر گفت رفراندوم صورت بگيرد تا ببينيم رأى چه كسى بيشتر است؟  صدر و دادن شعار رفراندوم در اين زمينه مؤثر بود؟ يك بار بنى  چه حد تبليغات بنىتا

  زد اگر رفراندوم بشود آراى مردم با آنهاست؟  حدس مىآيا سازمان.) خمينى بود  اهللا  به آيت
 

. شد اما يك رويه و سطح سياسى داشت كه اين سطح سريع زائل مى, بستر جامعه يك بستر مذهبى بود.  جامعة ما و شرايط حاكم بر آن همان بود كه عرض كردمبافت
كردند ـ در شرايط   سازمانى عمل مىصورت اينها وقتى كه به. صدر را مجاهدين گرفته بودند ف بنىبه اين دليل بود كه اطرا, كرد صدر هم كه اين مطالب را مطرح مى بنى

, كردند  هم رفراندوم مى61 و 60حتى اگر در سال , كه اين چنين نبود در حالى, كردند اكثريت هستند   ـ اين احساس ظاهرى و برداشت سطحى بود كه فكر مى59سال 
  .د شي برنده ماهللا خمينى حاكميت و آيت

 
دهندگان به  رأى." ولى خون مركب را خواهد شست, ايم صدر رأى داده ايم و با مركّب به بنى با خوِن خود با خمينى بيعت كرده"ها نوشته بودند كه   در خيابانشعارى

   .شد شد آن تعداد رأى تجزيه مى اگر شرايط عوض مى, هاى متفاوت و متناقض داشتند صدر گرايش بنى
 
   .صدر نبودند روى بنى ديگر دنباله, شدند و در آن صورت آنهايى كه غالب مى, هبل
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خواست كانديد شود پس از  در ايران و انقالب شناخته شد؟ حتى روزى كه مى, اهللا خمينى شده نبود و از طريق آيت صدر به اين توجه نكرد كه يك عنصر شناخته  بنىچرا
   .اهللا خمينى است  تا چنين تلقى بشود كه مورد تأييد آيت,مالقات با ايشان تبسمى بر لب داشت

 
اهللا خمينى هم  است و آيت " مصدق"باشد كه ايشان   مى31شرايط سال , كند شرايط جامعة ما صدر فكر مى گفتم كه بنى موقع هم مى همان,  در جمع دوستان خودمن

اهللا خمينى در اعماق وجود   آيتوبيتيعنى محب. خواند مى" مصدق"با وضعيت " خمينى"رايط و وضعيت يعنى ش,  درست برعكس بود60 و 59كه در سال  در حالى". كاشانى"
صدر تقريباً  ها و برخوردهاى نسنجيدة آقاى بنى اين سطح هم با ناهنجارى. بستر مذهبى بود كه داراى يك سطح سياسى بود, گفتم كه بستر. ملت باالتر از همه بود

  . خود از بين رفت خودبه
 

 مطرح بود يا 60آيا اين تفكر و تصور بعد از سى خرداد . شود اين مطلب جاافتاده بود كه تا دوماه ديگر رژيم سرنگون مى,  گفتيد در ميان هواداران مجاهدين در زندانشما
 رژيم را به واكنش بكشانند؟ به اين ترتيب است كه تاند كرد ها قبل از آن روى اين استراتژى فكر كرده بودند و در بستر براندازى نظام جريان ايجاد مى كه مدت اين

ها و  سركوب, دنبال آن كنند و به بعد اينها هفت تير را ايجاد مى, كنند اى از اينها را اعدام مى غروب سى خرداد يك عده, شود راهپيمايى سى خرداد طراحى مى
شد حتى بعضى از دختران زندانى با   گفته مى.شود رسند كه تا دو ماه ديگر رژيم سرنگون مى يجه مىاينها به اين نت, شود و با اين واكنش رژيم ها شروع مى دستگيرى

 چرا اين شرايط بين نيروهاى سازمان حاكم بود؟ اين فضا .اند خوابيدند به اين اميد كه ناگهان به اينها گفته شود آزاد هستند و حاكميت پيدا كرده مانتو و روسرى مى
اهللا خمينى را پذيرفته بودند و به ايشان امام  هر چند رهبرى آيت, تواند در بستر براندازى انجام گرفته باشد ها مى  داشت؟ آيا تمام حركتساساقدر پايه و  چه

  گفتند؟ مى" الشأن عظيم"
 

اهللا خمينى تبريك گفته بودند و درواقع   ميليشيا را به آيتتيتر درشت نشرية مجاهد اين بود كه تشكيل, اگر در خاطرتان باشد, را تشكيل دادند" ميليشيا"كه   وقتىاينها
 اعضا و هواداران بلكه قشر غالب تودة مردم تنها هكردند تا ن  بايد داليل عينى ارائه مى  درجه180لذا براى چنين چرخش . دانستند ميليشيا را در خدمت ايشان مى

كنم درواقع كادر رهبرى مجاهدين هم ـ مانند حاكميت ـ به يك استراتژى منسجم نرسيده بودند كه  ن فكر مىم, طور كه در ابتداى سخن اشاره كردم همان. پذيرفتند مى
ولى هوادارانشان را , شد  و تاكتيك آنها براساس حوادث و برخوردهاى روزمره انجام مىگذارى ستدرنتيجه سيا. هايشان را طراحى بكنند تاكتيك, براساس آن استراتژى

  .هاى نظامى شاه آفريده بودند ها و دادگاه هايى كه مجاهدين در زندان يعنى براساس همان افتخارات و حماسه, داشته بودند در صحنه نگه , 50 سال با همان فضاى
 
تصور درگيرى با يك , آيا اين.  استاين به لحاظ روانى نكتة مهمى. نژاد رفت نژاد قدم گذاشت و به زندانى بروند كه حنيف  اين تصور كه قدم بگذارند در جايى كه حنيفبا

  كند؟ طور ناخودآگاه ـ تداعى نمى رژيم ضدخلقى مثل رژيم شاه را ـ به
 

هاى مهم و اساسى معادله كه همان رژيم شاهنشاهى  يكى از ارقام و مؤلفه. كند كل معادله تغيير مى, وقتى يكى از ارقام مجموعه تغيير پيدا كند,  كه در معادالتدانيد مى
هم براى , براى مجاهدين قابل درك نبود,  همفاصلهاين . نگاه مردم به رژيم بعد از انقالب نسبت به رژيم قبل از انقالب فاصلة بسيار داشت. عوض شده بود,  دباش

   .ساالرى و حل مسائل و مصائب مردم و مملكت سود جويد كه از آن پتانسيل در جهت شايسته, حاكميت
 

  كرديد؟ رفت از آن شرايط توصيه مى اى برونحل اجرايى را بر  راهچه
 

دليلش اين بود . اين مسئوليت را نپذيرد, هاى فراوان رغم شايستگى من به ايشان پيشنهاد كردم على,  كه قرار شده بود مهندس بازرگان رئيس دولت موقت بشودزمانى
ولى اگر در اولين انتخابات ,  نشويدموفقبه ايشان گفتم من نگرانم كه شما . ق نبودندهاى موقت موف كدام از دولت هيچ, كه تا آنجايى كه من در تاريخ سراغ دارم

شد و در شوراى انقالب  وزير نمى افتاد و مهندس بازرگان نخست من هنوز معتقدم اگر اين اتفاق مى. جمهور خواهيد شد شما اولين رئيس, جمهورى شركت كنيد رياست
آوردند و مهندس بازرگان  دست نمى توفيقى به,  چهرة مهندس پيش آورده بودنددنكر هايى كه آن مسائل را جهت خراب جناح, داد ماند و به حركت خودش ادامه مى مى

 و تا اهللا خمينى و مهندس بازرگان نزديك به هم بود رسيد؛ زيرا سن آيت آورد و شرايط و وضعيت انقالب و نيروهاى انقالب به اينجا نمى رأى هم مى, شد كانديدا مى
تشويق بشود و به راهى كه در پيش گرفته فكر ,  اگر براى او كف بزنند آقاى مهندس بازرگان اهل اين مسائل نبود كه مثالً,  آنرعالوه ب. حدودى هم توافق فكرى داشتند

 شد؛ قطبى هوقتى جامعه س. م بكند كه كار به اينجا نرسدجمهور كار اساسى ديگرى ه عنوان رئيس توانست به مهندس بازرگان مى. صدر لغزيد كه آقاى بنى در حالى, نكند
توانست بر  صدر و مجاهدين ـ نمى صدر نزديك شدند ـ حتى مجموع هر دو نيرو ـ بنى صدر و يك طرف مجاهدين ـ كه به بنى يك قطب بنى, اهللا خمينى يك طرف آيت

كه  نكتة ديگر اين. شد توانم با اطمينان بگويم كه نصايح و نظريات او مورد قبول و مؤثر واقع مى مى, شد جمهور مى صدر رئيس اگر بازرگان به جاى بنى. جامعه غالب شود
   .نداشت , صدر گرفت آن موضعى را كه در رابطه با بنى, آقاى خمينى هم در رابطه با بازرگان

 
كه بازرگان اين نوسان را  در حالى, شد اعتمادى مى اين نوسان هم موجب بى. ردمشى آنها وحدت پيدا ك ولى بعداً با خط,  قبل از آن ضدمجاهد و ضدكمونيست بودصدر بنى

   .نداشت
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از . زير پا بگذارد و به آن پشت بكند, داند آدمى هم نبود كه حقيقتى را كه مى. صورت مستمر و طوالنى در يك خط بود چون در گذشته به,  هم داشته باشدتوانست نمى
   .شان بود هاى بارز دين و سياست كرد و اين از مشخصه حقارت نمىاعتراف به اشتباه هم احساس 
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