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 خواه اپوزيسيون تماميت, ستيز  ؛ حاكميت رقابت60 خرداد  يس

  تبار  يرضا علو  يوگو با عل ت

را در زندان سالگي مدت كوتاهي  فعاليت سياسي را از سنين نوجواني آغاز كرد و در اين رابطه در سن شانزده.  در شيراز متولد شد1339تبار در سال  ضا علوي

هاي جنگ  به جبهه, پس از انقالب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه. در رشتة اقتصاد دانشگاه شيراز به تحصيل پرداخت, پس از اخذ ديپلم. برد سر  آباد شيراز در بازداشت به ل

دو روز پس از . يادي از خود نشان داد و چهار بار زخمي شدهاي ز رشادت, در طول خدمت در جبهه. ت كرد و به عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمي درآمد

وي در آزمون ورودي كارشناسي ارشد در سه دانشگاه . از عضويت در سپاه استعفا داد, توسط جمهوري اسالمي, 1367 تير 27 سازمان ملل در 598ش قطعنامة 

انشگاه اصفهان را براي ادامة تحصيل انتخاب كرد و همزمان به كار تحقيقاتي در جهاد دانشگاهي الملل د ريزي و اقتصاد بين فته شد كه دو گرايش اقتصاد برنامه

مركزتحقيقات , نظر با مديريت جديد دليل تغيير مديريت و اختالف پس از مدتي به. به آن مركز رفت, جمهوري اندازي مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست با راه. خت

 تاكنون در اين 1374تبار از سال  دكتر علوي. گذاري عمومي در مركز آموزش مديريت دولتي پذيرفته شد مشي در آزمون دكترا در زمينة خط.  كرداتژيك را ترك

 . باشد كار مي علمي مشغول به عنوان عضو هيئت   ز به

 و مشخصاً 1360پس از وقايع سال . ياد كرد» نسل دوم انقالب«شايد بتوان از آن باعنوان يك نسل در تاريخ سياسى ايران منفعل هستند؛ نسلى كه , دانيد  كه مىطور ن
شدند و بر سر يك  كردند و شكنجه مى  مبارزه مىمهاى ستمشاهى دوشادوش ه همچنان اين ابهام باقى مانده است كه چرا دو گروه همرزم كه در زندان, 1360م خرداد 

 ان هم افتادند و با يكديگر برخورد حذفى كردند؟بعدها به ج, نشستند ه مى
   قضاوت را هم به عهدة خوانندگان آگاه. كند تا اين واقعه از جهات گوناگون ارزيابى شود تا يك تاريخ شفاهى به تاريخ كتبى تبديل گردد انداز ايران تالش مى  چشم 
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اى آن نيست و ما  معناى حرفه به» نگارى تاريخ «ها بهاين مصاح. به داورى بنشينند, هاى مسلم و كافى تها يا واقعي تا در يك پروسه و فرايندى طوالنى و فاكت, گذاريم مى
گونه كه بوده بنگارند و  دهد تا رويدادهاى تاريخى را آن نگاران اين امكان را مى ها و شناخت شرايط جهانى داخلى به تاريخ اما توجه به اين فاكت, هم مورخ نيستيم

. طور كه بوده است ـ بيان كند هايش را ـ آن ها و شنيده ديده,  نسلى كه در متن جريان حضور داشتهخواهيم ما در اين مرحله فقط مى.  تحليل و بررسى نمايندتر منصفانه
هايى  ها و اخالق روش, ها اهى منشولى در اين خطاها گ, هركسى ممكن است دچار خطاى استراتژيك بشود. كردن يا مقصرسازى نيست ايم كه قصد ما تبرئه بارها گفته

  . شوند هاى تحليل هم بازسازى مى  و روشوندر زير سؤال مى
در رژيم . دوماهه كار رژيم تمام است, رهبرى رجوى معتقد بوده كه در صورت رويارويى ايم كه جريانى با  ها به اين تنيجة اجمالى رسيده   ما تاكنون از بررسى اين مصاحبه

 دچار يك سراب تحليلى بودند و واقعيت غير از اين حولى هر دو جنا, دوماهه كارشان تمام است, گفتند اگر مجاهدين دست به اسلحه ببرند اند كه مى هم عناصرى بوده
پ تشكل و نهادى ندارد گويد كه جناح چ جناح راست هم مى. ودوميليون رأى دارد بيست, شود كه جناح چپ خيلى قوى است در شرايط كنونى نيز گاهى شنيده مى. بود

مثل يك طاس , وقتى درگيرى شروع شود, به هر حال.  دچار يك نوع سراب تحليلى هستندىنوع هاى فعلى جامعه نيز به به عبارت ديگر جريان. رفتنى است و از بين
 .بار تاريخ ايران بپردازيم تا گذشته چراغ راه آينده باشد بنابراين برآنيم تا به بررسى اين واقعة تأسف. تواند از آن بيرون بيايد كس نمى لغزنده است كه هيچ

 
خصوص  يك تحول و يا يك پديدة اجتماعى را تحليل كنيم ـ به, خواهيم يك واقعه طوركلى وقتى ما مى به. كنم شناختى مى يك اشارة روش,  از تحليل اين واقعهپيش
تصور بنده اين .  مشخص كنيم ,كنند  مىا را از نيروهاى اجتماعى كه در عرصة جامعه حاضرند و نقش ايفاى تصورمان خرداد ـ الزم است كه تا اندازه اى مثل سى پديده

هاى  احزاب و جبهه, ها  جريان ,هاى منزلتى و سوم دوم گروه, نخست طبقات اجتماعى, شناسيم سه نيروى اجتماعى اصلى داريم است كه ما در همة جوامعى كه مى
اى ممكن است يكى از اينها نسبت به آن  در هر جامعه.  حضور داشته باشندها بچون ممكن است در هر كدام از اين قال, گويم م براى اينها مىمن عمداً چند اس. سياسى

يك از  حليل كنيم ـ كدامخواهيم ت اى كه مى خصوص در آستانة واقعه دوتاى ديگر در تحليل ما اهميت بيشترى پيدا كنند و اين مهم است كه تعيين كنيم در جامعة ما ـ به
من يك تحليل كلى دارم؛ ما در مباحث اجتماعى , كردند؟ در مورد طبقات در ايران  را در ترسيم سيماى جامعة ما بازى مىترى قوىتر و  اين نيروهاى اجتماعى نقش جدى

 فرق تماعىما بايد بين مفهوم طبقة اقتصادى و طبقة اج. گيريم كار مى هجاى هم و اشتباه ب كنيم و گاهى اين دو تعريف را به معموالً بين دو تعريف از طبقه خلط مى
اما بايد , اى در درون خودش طبقات اقتصادى دارد هر جامعه. بلكه طبقة اجتماعى است, كند طبقة اقتصادى نيست آنچه در عرصة سياست نقش بازى مى. بگذاريم

 .به طبقات اجتماعى تبديل شودفرايندى اتفاق بيفتد تا در اين جامعه طبقات اقتصادى 
 

. گويند مى“ جامعة منقسم به طبقات”و به ديگرى “ جامعة طبقاتى”اصطالحاً به يكى از آنها . كنيم شناسى هم ما دو نوع جامعه را از هم تفكيك مى هاى جامعه    در بحث
ها و هدايت  سازى آينده, ها گيرى تبديل شده باشد و به همين دليل طبقه در تصميمطبقة اقتصادى به طبقة اجتماعى , اى است كه در آن جامعه, منظور از جامعة طبقاتى

. اما هنوز به طبقة اجتماعى تبديل نشده است, اى است كه در آن طبقة اقتصادى داريم جامعه, در حالى كه جامعة منقسم به طبقات. كند ترى را ايفا مى نقش فعال, امور
احساس يك هويت مشترك , هايش اين است كه اعضاى يك طبقة اجتماعى ترين تفاوت يكى از مهم. مكن جود دارد كه اجماالً عرض مىهايى بين اين دو شكل طبقه و فرق

و درواقع حول آن منافع مشترك است كه كمابيش وحدت عمل . كنند و در منافع مشتركشان خودآگاهى دارند عنوان يك جمع ياد مى  يعنى از خودشان به, دارند“ ما”و 
دانند از كجا نشأت  مى. سازند هاى فرهنگى ـ تاريخى مى ها و ريشه اينان تبارشناسى مشتركى نيز دارند و براى خودشان خاستگاه. دكنن ايدئولوژى مشترك پيدا مى

 .دطور نيست و تنها در مورد لوازم توليد و بازار موقعيت يكسانى دارن در حالى كه طبقات اقتصادى لزوماً اين. گيرند مى
 

توانيم  فقط در مورد طبقة متوسط مدرن است كه مى. اند طور كامل به طبقة اجتماعى تبديل نشده ولى هنوز اين طبقات اقتصادى به,    ما در ايران طبقة اقتصادى داريم
توانيم در تحليل وقايع و   ما نمى ,ى به طبقة اجتماعىتبديل طبقة اقتصاد به همين دليِل عدم. شدن به طبقة اجتماعى طى كرده است بگوييم مراحل اوليه را براى تبديل

آيد كه ما بايد از چه نيروى اجتماعى براى  اين سؤال پيش مى, با اين تحليل. يابى رويدادها استفاده كنيم از جايگاه و نقش طبقات براى ريشه, تحوالت ايران تاكنون
 .هاى سياسى است ها و جناح جبهه, هاى منزلتى و احزاب يعنى گروه,  ديگريروىدو نبردارى از آن  توضيح وقايع بهره بگيريم؟ پيشنهاد من بهره

سازى را بازى  هاى سرنوشت هاى منزلتى هستند كه در ايران نقش اينها گروه. ها روشنفكران و نظامى, هاى منزلتى در ايران سه مصداق اصلى دارند؛ روحانيان    گروه
هاى متفاوتى داشته باشند كه بايد در   و تمايلها البته هركدام از اينها هم ممكن است در داخل خودشان گرايش. نى خاص كلمه نيستندمع به“ طبقه”كدام  ولى هيچ, كردند

 .تحليلمان لحاظ كنيم
 
 دانيد؟  اين تحليل آيا بازار را زيرمجموعة روحانيون مىدر
 

. خورند وار يا به تعبيرى ارگانيك مى به اين معنا كه با يك طبقه پيوند اندام. عى را برعهده بگيرندتوانند نمايندگى يك طبقة اجتما هاى منزلتى مى گاهى گروه, خير
ها هم ازجمله طبقات  بازارى. كند يعنى درواقع آن را تقويت و تركيب مى, وار دارد بخشى از روحانيت ما با بازار پيوند اندام. شوند كنندة آن طبقه مى سخنگو و هدايت

ها و طبقة متوسط مدرن بيش از بقية طبقات ـ مثل  يعنى بازارى, اند ستند كه درمجموع بيشتر از ديگر طبقات اقتصادى به طبقة اجتماعى نزديك شدهاقتصادى ه
 .ـ در آستانة داشتن نقش سياسى مشترك و طبقاتى در عرصة جامعة ما هستند... كارگران و كشاورزان و

  هاى مختلفى كه در جامعة ما وجود داشت و حول و هوش آن سازماندهى و كشمكش از بين شكاف, خرداد رخ داد زمانى كه واقعة سى   يك نكتة ديگر را هم اضافه كنم؛ 
ها و  ايش بود كه درواقع طرفداران گر“سكوالردينى ـ ”كرد؛ يكى شكاف بين  دو شكاف بيشتر از همه خودنمايى مى, هاى ديگر در مقايسه با شكاف, افتاد سياسى اتفاق مى
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بود كه به ميزان مداخلة دولت در اقتصاد “  راست چپ ـ”شكاف , ديگرى, كرد جدا مى, كردند تر به سياست نگاه مى تر و غيردينى هاى دينى را از كسانى كه عرفى سياست
كه به نظر من امروز “ دموكراسى و اقتدارگرا”ثل شكاف م,  كه بعداً حائز اهميت شدهايى افاين دو شكاف نسبت به شك. شد و سازماندهى جامعه در آن مقطع مربوط مى

 . كننده بود بسيار تعيين, كه مدتى خيلى حاد شد“ سنتى ـ مدرن”يا شكاف , ترين شكاف اجتماعى جامعة ماست مهم
خرداد با هم  دو نيرويى كه در جريان سى.  روشن كنم,خرداد را با تجزيه و تحليل دو نيرويى كه درگير آن واقعه شدند كنم واقعة سى سعى مى,    با توجه به اين مقدمات

 .گرفت, درگير شدند و عواقب درگيرى آنها دامن كسانى را هم كه درگير نبودند
 

 هاى سياسى و احزاب را در آن مقطع تشريح نكرديد؟  و گروهها جناح
 

, نيروهاى دينى چپ, چهار طيف نيرو را تشخيص بدهيم, 60خرداد  در آستانة سى, “است رـ  چپ ”و “ دينى ـ سكوالر”توانيم با توجه به آن دو شكاف  ما درواقع مى, بله
هاى خاص  بندى  هركدام هم طيفرونچهار بلوك سياسى در آن مقطع وجود داشت كه در د. نيروهاى غيردينى چپ و نيروهاى غيردينى راست, نيروهاى دينى راست

 .خودش بود
 

 ؟...رسول و, اعتقاد به خدا, ان يك متدولوژى است يا صرف يك باورمنظورت“ دينى”گوييد    مىكه  وقتى
 

شان در  يابى حكومت يا عمل سياسى دنبال مشروعيت كه به نيروهايى. كند  من بيشتر نيروهايى است كه دينى بودنشان به نوعى در سياستشان هم تجلى مىمنظور
 .ن راهنماى عملشان استفاده كنندعنوا كنند از مفاهيم دينى به مفاهيم دينى هستند و سعى مى

 
 با راهكارهاى عملى؟,  يك دين راهبردىيعنى

 
ولى ,  سكوالر حضور داشتند شناسيم كه در تاريخ ايران در احزاِب كسانى را مى. ها  زمينه البته نه در همة. كند  يعنى دينى كه كمابيش انديشه و عمل را هدايت مى ,بله

آنها براساس . شان نبود ولى دينشان راهنماى عمل سياسى, دندهاى متدينى بو ملى از اين افراد زياد سراغ داريم كه كامالً آدم جمله در جبهةاز. شخصاً افراد متدينى بودند
 .كردند عمل كنند انديشى و خرد عرفى خود سعى مى مصلحت

 
  ايدئولوژى راهنماى عمل ندارند؟ , كه غيردينى هستندآنهايى

 
. ورزى در دنياى مدرن بدون ايدئولوژى امكان ندارد اعتقاد من اين است كه سياست. هاى ضددينى است ايدئولوژى, ها هايى دارند كه بعضى وقت  لوژىآنها هم ايدئو, چرا

مابيش افرادى كه عمل سياسِى به همين دليل ك. ستولى به نوعى ايدئولوژى براى عمل سياسى الزم ا, اى آن واره ايدئولوژى نه به مفهوم خيلى بسته و دگم يا تفكر سنگ
 .به نوعى از ايدئولوژى احتياج دارند, كنند  مى خصوص جمعى در دنياى مدرن به
 

 اى از بايدها ونبايدهاست؟  از ايدئولوژى مجموعهمنظورتان
 

. درواقع جبهة آنها را از جبهة مقابلشان متمايز كند. ى بدهدگير يعنى به آنها امكان انتخاب و موضع, ها چگونه انتخاب كنند اى كه به آنها بگويد سر دوراهى  مجموعه ,بله
 شد برويم سراغ يك طرف درگيرى كه سازمان رضاى كه ع نخست با مقدمه. معنايى در دنياى مدرن ندارد, سياست يك نوع انتخاب است و انتخاب بدون ايدئولوژى

براى درك . اى در آن سازمان داشتند هايى كه سابقه و ريشه نه همة گروه, اش با رجوى بود ىمنظور من آن طيف از مجاهدين خلق است كه رهبر. مجاهدين خلق باشد
استراتژيك و نوع ,  از نظر ايدئولوژيك1354 نظر من سازمان مجاهدين در سال به, اولين نكتة درخور اهميت اين است كه. كند اين نيرو چند نكته به ما كمك مى

موقع سازمان اين بحران  اما رهبرى آن. بست ايدئولوژيك ـ استراتژيك ـ تشكيالتى بود  عالمت يك بن ,اى كه در سازمان اتفاق افتاد عهواق. بست رسيد سازماندهى به بن
افراد معترض . تسوى تمركز بيشتر؛ انضباط تشكيالتى بيشتر و پرهيزكردن از مباحث ايدئولوژيك پيش رف به,  و بازخوانى مجددأملجاى ت بست را جدى نگرفت و به و بن

و بين , وگو و بحث ايدئولوژيك در درون سازمان معناى اطاعت از مسئول باال برد و تا حدودى هم امكان هرگونه گفت انضباط تشكيالتى را به, را از سازمان حذف كرد
 .هاى منتقد را بست سازمان و گروه

درواقع خارج شدن اعضاى سازمان از .  با اين ديدگاه به گسترش سازمان در سطح جامعه پرداختند,   بعد از انقالب وقتى مسئوالن همين سازمان از زندان آزاد شدند
 هواداران همان سازماِن متمركِز به شدت فقطبلكه , استراتژى وسازماندهى نكرد, هيچ كمكى به بازنگرى و تأمل مجدد در اركان ايدئولوژى, زندان و حضورشان در جامعه

سازمان جديد ـ سازمانى كه در بعد از انقالب ابتدا . دنبال تشكيالت آهنين بود و از هر نوع بحث ايدئولوژيك هم گريزان بود وسعت بخشيد عنا بهمنضبطى را كه به يك م
 پنجاه و چهار خودش را اى بود كه سال گانه هاى سه بست  به فعاليت كرد ـ  وارث آن بنروعدرجامعه ش» سازمان مجاهدين خلق«و بعد » جنبش ملى مجاهدين«در قالب 
,  به حيات خود ادامه داد ,اش بود صداقت و ايمان عناصر اوليه, در ذيل هالة مقدسى كه ناشى از فداكارى, بست رسيده اين سازمان به بن. ولى جدى گرفته نشد, نشان داد
 . از بنيان دچار بيمارى شده بود و احتياج به درمان اساسى داشتنكه اين سازما در حالى
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كم از سازمانى مخفى  شدت كاهش يافت و كم وچهار به بست سال پنجاه در واكنش به بن,  بودن بنيانگذاران در سازمان تجلى داشت    دموكراسى سازمانى كه در زمان زنده
. فاصله گرفت, ريزى شده بود  كه بر آن اساس پايهانىمحور تبديل شد و از آن بني به يك سازمان كامالً توتاليتِر رهبر محوِر شخص, كرد دموكراتيك اداره شود كه سعى مى

كردند ـ اين بود كه ما با سيستمى مواجهيم كه دو  طور كه بارها هم تأكيد مى تحليلش از رژيم بعد از انقالب ـ همان, وقتى اين سازمان وارد فعاليت اجتماعى گسترده شد
چند ويژگى براى جريان , كردند تر طرح مى وگوها و گاهى در جلسات خصوصى  كه گاهى در گفتيىها در تحليل. يك بخش ارتجاعى و يك بخش ليبرال: بخش دارد

  مجاهدين به رهبرى مسعود رجوى معتقد بودند كه جريان ارتجاعى در وهلة. شمردند كه اين تحليل در تصميمى كه بعدها گرفتند اهميت بسزايى داشت ارتجاعى برمى
كه فاقد يك سازمان متشكل است و در برقرارى انضباط  دوم اين. يعنى توانسته با مردم پيوند برقرار كند و آنها را جذب كند,  دارداى دهوبيش پايگاه وسيع تو كم, نخست

 را كه كمابيش وسيعتوانند انضباط تشكيالتى برقرار كنند و اين تودة  گاه نمى هيچ, بورژوازى هستند معتقد بودند كه چون اينها عناصر خرده. تشكيالتى ناتوان است
 .در قالب يك تشكيالت منسجم جمع كنند, هوادارشان است

هاى  دليل گرايش چه در بلندمدت ـ عاجزند و به, مدت هاى موجود در حاكميت از حل مشكالت اقتصادى ـ چه در كوتاه گفتند اين بود كه جريان    نكتة سومى كه مى
 . هاى اقتصادى جامعه هستند تصادى براى حل بحرانفاقد برنامة اق, متضادى كه در آنها وجود دارد

 
 كردند؟  تحليلى را در نشريات مربوط به خودشان هم عنوان مىچنين

 
 هايى كه براى يكى از اين قشرها نوشته بودند كه در يكى از تحليل. قشر درجة يك و قشر درجة دو: كرد سازمان درواقع هميشه با دو قشر صحبت مى,  خاطرتان باشداگر

اى كه در آن  كرد ـ در جلسه مسئول واحد دانشجويى سازمان كه در دانشگاه شيراز سخنرانى مى. بعدها در سطح جامعه منتشر شد بخشى از اين تحليل را گفته بودند
 بازگو كرده بود كه ضبط شد و بعدها نوار آن دار يا از اعضاى نزديك به سازمان حضور داشتند ـ اركان تحليلشان را كه از كميتة مركزى آمده بود مجدداً افرادى مسئله
يعنى چيزى كه ترسيم . ليبراليزم است, خط استراتژيكى و درازمدت, ارتجاع است,  تاكتيكىوكه خط مقدم  آنها شعارى را مطرح كرده بودند مبنى بر اين. تكثير گرديد

 . ها هستند ليبرال, شمن بلندمدتاند اما د مدت با ارتجاع دست به گريبان كردند اين بود كه در كوتاه مى
 
 كردند؟ مطرح مى“ دشمن”نام  ها را به  ليبرالآيا
اما ارتجاع . آنها خطر استراتژيك هستند, با اين همه, دانيم بلكه دشمن خودمان هم مى, دانيم ها را دوست خود نمى در همان تحليل آورده بودند كه ما  ليبرال, بله

ها دشمن اصلى  كه ليبرال  اينها با اعالم اينتندگف كردند و مى از همين زاويه هم به جنبش مسلمانان مبارز و فدائيان خلق حمله مى. تدشمنى است كه در سنگر مقدم اس
 .كنند مدت ـ يعنى ارتجاع ـ منحرف مى ما را از دشمن كوتاه, هستند

براى انقالب ايران ياد “ قيام” از عنوان 1357ودوم بهمن ماه  مجاهدين خلق در بيست, دمناسبت نباشد كه نكتة ديگرى را هم اضافه كنم؛ اگر خاطرتان باش    شايد بى
كه اين انقالب ناتمام را  تمام كند و  براى اين, اريمكردند كه ما به يك جبهة متحد خلق احتياج د اواخر هم خيلى تأكيد مى. “قيام بيست و دوم بهمن”: گفتند كردند مى مى

سال ,  روزنامة مجاهد اعالم كرد كه امسال سال افشاگرى ارتجاع است1358آيد كه در سال  يادم مى. گونه بود برساند تصور آنها نسبت به انقالب اينآن را به اهداف خود 
 .  سازمان به عرصة سياسى كشور يك نگاه تاكتيكى ـ استراتژيك داردهداد ك اين نشان مى.  را هم سال مقاومت اعالم كردند1359
در ابتدا . بندى كرده است هاى درونى يك نوع مرحله دهندة اين بود كه سازمان در ذهن خودش يا در تحليل نشان, شد ها مى گذارى كه در آن سال بندى و نام تقسيم   اين 

اى ارتجاع  وهشت آن پايگاه وسيع توده جاه پنرسالقرار بر اين بود كه د. شروع كند, تر كه ارتجاع بود خواست مبارزة تاكتيكى خود را با خط مقدم يا خطر نزديك مى
سازمان بتواند با ايجاد يك آلترناتيو متشكل سراسرى ـ كارى كه ارتجاع توانش را نداشت ـ قدرت اين را پيدا كند كه وارد مقابله با آنها , نه و لطمه بخورد و در سال پنجاه

 . نگاه كرديم مسئلههتا اينجا ما فقط از زاوية سازمان مجاهدين خلق ب. بشود
 

 موقع و اكنون شما چيست؟ تحليل آن. هاى خودشان است براساس تحليل, اين
 

ولى ما اينجا يك طرف ديگر هم در دعوا داريم . بعد بگوييم كه چرا سازمان به جايى رسيد كه دست به آن عمل بزند, كنم اطالعاتمان را كنار هم قرار دهيم  سعى مىمن
بايد تفسيرى . شود فهميد  يك طرف نمىفتارهاىشروع اين دعوا را فقط با فهم ر. يعنى طرفى كه در حاكميت جمهورى اسالمى قرار داشت, يمكه آن را هم بايد تحليل كن

 .ترى از آن اتفاقى كه افتاد برسيم بينانه از طرفين دعوا داشته باشيم تا بتوانيم به شناخت واقع
. حاال بياييم سراغ حاكميت جمهورى اسالمى كه طرف ديگر اين درگيرى بود. يعنى سازمان مجاهدين خلق بود, فين درگيرى   تا اينجا بحث ما بيشتر در مورد يكى از طر

هاى اولية آن تضادى را كه بعداً به نام جناح چپ و  يعنى هسته. كمابيش دوجناحى بود, اجماالً اين توضيح را عرض كنم كه حاكميت جمهورى اسالمى در آن مقطع هم
اين حاكميت هم خصوصياتى داشت كه گاهى مشترك دو جناح بود و اين خصوصيات . بينيم خرداد هم مى در درون حاكميت و در مقطع سى, ح راست شناخته شدجنا

 :كنم من در اينجا به بعضى از آن خصوصيات اشاره مى. خرداد را تسريع كرد برخورد سى
. ستيز بود شدت رقابت به, يا بهتر بگويم استنباطى كه از ايدئولوژى اسالمى در درون حاكميت ما وجود داشت, لوژيك   نكتة اول اين است كه در آن مقطع گرايش ايدئو

كمابيش با رقابت , هم جناح چپ سنتى و هم جناح راست سنتى به لحاظ ايدئولوژيك. هم در جناح چپ و هم در جناح راست, يعنى با هر نوع رقابت سياسى مخالف بود
يعنى معتقد بود كه در عرصة , داشتن رقابت بود دنبال محدود نگه اما يك تفاوت با هم داشتند؛ جناح چپ سنتى هميشه به. سويى و همراهى نداشتندسياسى هم

جناح چپ ,  ديگربه عبارت. ولى معتقد به گسترش مشاركت بود, كند  سياسى كفايت مى نبايد رقابت را گسترش بدهيم و رقابت يك يا دو جريان در عرصة, سياست
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. داند تر مى ها را مطلوب مشى كننده در انتخاب رهبران و انتخاب خط پسندد و انبوهى جمعيت شركت وار را مى ولى مشاركت توده, سنتى هر چند با رقابت سازگار نيست
گويند؛ به اين ترتيب كه انبوهى از جمعيت  مى“ سى تصويبىپر حكومت همه”به اين مدل اصطالحاً . كند  مىبالرا دن“ رقابت محدود با مشاركت گسترده”چپ سنتى ما 

راست سنتى ما نه رقابت . پسندد داند و نمى چپ سنتى ما هم رقابت را چندان مطلوب نمى, بنابراين. كنند براى انتخاب از بين چند گزينة بسيار محدود مشاركت مى
. حكومت مطلوب راست سنتى ماست, رقابت محدود و مشاركت محدود. با هر دو شاخصه مخالف استاو . داند  و نه مشاركت وسيع را مطلوب مىپسندد گسترده را مى

 .ستيز بودند هر دوى اينها رقابت, در هر دو وجود داشت اين بود كه به لحاظ گرايش ايدئولوژيك, نكتة مشتركى كه در آن مقطع, بنابراين
اگر ما يك هرم را در نظر بگيريم كه در . يم اين است كه حاكميت ما در آن مقطع مبتنى بر نهادهاى مدنى نبود   نكتة ديگرى كه در مورد حاكميت بايد به آن توجه كن
اين نهادهاى مدنى . گوييم  آن نهادهاى مدنى مىهمعموالً يك واسطى بين رأس و قاعده وجود دارد كه اصطالحاً ب, رأس آن حاكميت و در كف آن تودة مردم را قرار بدهيم

 و عقالنى هم  ها را تلفيق كرده و آنها را منطقى كه خواسته ضمن آن, دهند هاى تودة مردم را به حكومت انتقال مى هاى مردم هستند؛ خواسته بين حكومت و تودهرابط 
ها و تمايالت  موقع كسى نيست كه خواسته نآ. كند  مستقيماً با تودة مردم ارتباط برقرار مىكومت يعنى ح ,ممكن است در برخى از جوامع اين واسطه حذف شود. كنند مى

به همين دليل . كنند ها و مشكالت حكومت را هم به تودة مردم منتقل مى معموالً نهادهاى مدنى محدوديت, از آن طرف. مردم را تلطيف كند و به حكومت انتقال بدهد
, نهادهاى مدنى مثل احزاب, در مقطع اول انقالب. گيرد زده مى متر تصميمات هيجانشود و ك جامعه كمتر دستخوش هيجان مى,  زيادى دارندرتوقتى نهادهاى مدنى قد

شدت   در جامعة ما بهندتوانند نقش نهادهاى مدنى را تا مدتى بازى كن اى كه مى هاى داوطلبانه هاى علمى و همة آن انجمن انجمن, اى هاى خيريه انجمن, هاى صنفى انجمن
گرفت و اين هيجانات را  تأثير هيجانات جمعى قرار مى شدت تحت پذير بود و به به همين دليل هم نوسان, مبتنى بر تودة مردم بودحكومت ما يك حكومت . ضعيف بود
 هيجانات منافع بلندمدت خودش را قربانى. گيرى بزند زده بشود و دست به انتقام توانست هيجان لذا حاكميت در آن مقطع مثل تودة مردم خيلى زود مى. كرد منعكس مى

 .هاى نزديك را ببيند و براساس آنها عمل كند افق, هاى آينده جاى ديدن افق مدت بكند و به كوتاه
 
هاى  هاى مرموز و بقاياى رژيم شاهنشاهى با آن همه سرويس دست, جاى نهادهاى مدنى به,  اين امكان وجود دارد كه بين رأس آن هرم كه ترسيم كرديد و قاعدة آنآيا

 زده باشند؟  جّو را دامن وذ كرده باشند و اينامنيتى نف
 

 بلكه عواملى هم بودند كه فضا را به  ,كننده فضا حضور نداشت كننده و عقالنى كننده و تعديل تنها عامل تثبيت عنوان يك فرض پذيرفت كه نه شود اين را هم به مى, بله
 يك اقليت فعال كه نسبت به مجاهدين وجودهاى برخى عناصر حاكميت در آن مقطع اضافه كرد؛  يك عنصر سوم را هم بايد به ويژگى. دادند وسو مى سمت, جهت عكس

هايى بود كه در  اقليتى كه بخشى از آنها واقعاً درونى بودند و نتيجة آن دعواها و كينه. جريان اقليتى كه بسيار هم مؤثر بود, خلق كينة شديد خاص و شخصى داشت
اى در سوابق و زندان و  اند كه ريشه  كرد كه ممكن است بخش ديگرى هم بودهطرحگونه م شود اين فرضية شما را هم مى. عد رشد كردزندان بنيان گذاشته شد و ب

 يك اقليت .بلكه در پى اين بودند كه كل اين انقالب و سيستم برآمده از آن را با درگيركردن در يك جنگ داخلى تضعيف كنند و از بين ببرند. اند ها نداشته درگيرى
طور كه  كه همان كرد مبنى بر اين تحليلى القا مى, اين اقليت فعال. رفت گرفت و به سمت درگيرى مى روز بيشتر گُر مى  بود كه روزبههاى شد بيار معركه بسيار فعال نيز آتش
 كه بتواند ندارد همان راحتى كنار گذاشت و هيچ جناح سياسى وجود شود به هرگونه مقاومت در برابر حركت انقالب را هم مى, شاه را سرنگون كرديم, با يك حركت ساده

شدت به كارساز بودن  به, به عالوه. كرد ورود حاكميت به فاز درگيرى را تسريع مى, با اين تحليل. مدت در مقابل انقالب و نيروى برخاسته از انقالب مقاومت بكند طوالنى
صرفاً , اين جريان به خشونت. آميز است  استفاده از مناسبات خشونتها معتقد بود كه بهترين راه تغييردادن آدم,  مؤثرآن اقليت فعال و ضمناً. خشونت اعتقاد داشت

 . كند بلكه به يك شيوة ايجاد تحول و ساختن نيروى جديد هم نگاه مى, كند عنوان يك راه از سر العالجى نگاه نمى به
حضور نهادهاى مدنى و  عدم, ستيزى رقابت, وار شدن خرداد اتفاق افتاد؛ توده توانيم بفهميم چرا سى كمابيش مى,  نظر بگيريد   اگر اين سه ويژگى را در درون حاكميت در
و سازمان هاى فوق در حاكميت   اين واقعه  ـ ويژگىرفدو ط. كند عنوان يك ابزار ناگزير ـ تبليغ مى عنوان يك روش ـ نه به وجود يك اقليت مؤثر فعال كه خشونت را به
 .مجاهدين خلق ـ باعث شد كه آن اتفاق بيفتد

 
در خاطرات آقاى اميرانتظام هست كه در همان . نكتة مهمى است, كنند كننده پيدا مى ها نقش مؤثر و تعيين  برخى افراد و جريان , گفتيد در غيبت نهادهاى مدنىكه اين

ايشان هم .* شود  و يك جريانى تبادل اطالعات مىىگويند كه بين شورو گيرند و مى  اواك با ايشان تماس مىهاى احيا شدة هفتم و هشتم س مسئوالن اداره, اوايل انقالب
شد برخورد  با اين موضوع به دو روش مى, خوب. پيگيرى اين قضيه به دستگيرى سعادتى منجر شد كه بعد هم سعادتى اعدام گرديد. دهد به مهندس بازرگان اطالع مى

مثالً شوراى انقالب از سازمان و سعادتى توضيح . شد شد و عواقب آن در نظر گرفته مى تر فكر مى به دستگيرى سعادتى و برخورد با او خيلى پخته, كه كرد؛ يكى اين
خورده و زندان كشيدة  قشال, ديده روش ديگر راهى بود كه انتخاب كردند و فارغ از اين دغدغه كه دو جريان شكنجه. كرد  خواست و اين قضيه را در نطفه حل مى مى

منظور اين است كه اين معادلة خطرناك تشخيص داده نشد كه .  را با آن روش دستگير كردند و عواقب آن رفتار را همه چشيديمعادتىس, افتند انقالب به جان هم مى
ها و افرادى كه  منتها در غياب نهادهاى مدنى چنين جريان, ما نبودتشخيص اين امر خارج از شعور آن روز . جنگ داخلى را در پى دارد, فرضاً اگر چنين اقدامى بكنيم

 .شوند ريشه در انقالب ندارند عمده مى
 

درواقع فقدان يك .  و در آستانة انقالب فعال بودند اشاره شده است1357كه در خاطرات فردوست به ده تا سرويس امنيتى ضربدرى كه در سال     نمونة ديگر اين
بعد از ضربة .  حساسى را اشغال كنندىها قدرت بگيرند و موقعيت, باعث شد كه خيلى از نيروهاى امتحان پس نداده و ناشناخته, وقوع ناگهانى انقالبتشكيالت قوى و 

در , جايى اضداد  جابه همين. د لودادن مجاهدينى كه تغيير ايدئولوژى داده بودند و ماركسيست شده بودند باب شد و درواقع قبح همكارى با ساواك از بين رفته بو1354
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 .غير از مواضع رجوى بود, دانيد كه مواضع او در آن اواخر مى. ان اعدام سعادتى خيلى جاى تأمل داردداست, بله

 خواه اپوزيسيون تماميت, ستيز حاكميت رقابت

. باب مذاكره با امريكا را گشودند تا از اين طريق مملكت را نجات بدهند, كمونيست شدند, اى وقتى ديدند كه مجاهدين با آن پيشينة مذهبى عده. انقالب هم اتفاق افتاد
به اين , كردند ها را بررسى مى حضور داشتند و اولويت, دنى عقالنى كه اشاره كرديداگر آن نهادهاى م. كند جاى پاى يك جريان جديد را باز مى, جايى اضداد اين جابه
ولى نه در اين حد كه تا اعدام او پيش بروند و به , كار مذمومى است, رسيدند كه كار سعادتى در جايى كه يك انقالبى شده و نظام جمهورى مستقر شده است نتيجه مى

 .عواقب آن هم نينديشند

 
 .ولى او را اعدام كردند,  بهزاد نبوى هم با اعدامش مخالفت كردآقاى

 
باالخره ايشان . به نفع اصالح امور استفاده كرد, وتى داشتعنوان يك نيروى سياسى كه مواضع متفا شد از آن به كه مى در حالى, ايشان را خيلى راحت اعدام كردند, بله

 .توانست روى نظر بسيارى از اعضا و هواداران تأثير بگذارد در سازمان نفوذ داشت؛ شايد با اين نفوذ مى
 
ها حمايت  وقوع چنين درگيرى و حذف جريانهاى خود از  نيروهايى بودند كه در تحليل, شما اشاره كرديد كه در واكنش به ضربة سال پنجاه و چهار به سازمان  

البته ممكن بود كه بعضى از اينها . كردند ىگيرى دعواى داخلى استقبال م شود گفت نيروهايى هم بيرون از نيروهاى درگير بودند كه از اين دعوا و اوج مى, بله. كردند مى
بعضى هم ممكن بود اين را ابزارى براى تضعيف . هاى چپ در ايران تلقى كنند ة جريانهاى ضدچپ داشته باشند و اين را يك فرصت مناسب براى حذف هم  انگيزه
هاى ديگر در كشور  گرفتن جناح هاى قدرتمند ضعيف بشوند و جا براى قدرت شود جناح هاى روحانى حاكميت تلقى كنند و فكر كنند اين درگيرى نهايتاً باعث مى ح جنا

 . باز بشود
 

مواجهيم كه اين , خرداد رساند اين بود كه در طرف مجاهدين خلق ما با تحليلى از خود و از قدرت طرف مقابل  بكنم كه آنچه ما را به نقطه سىبندى خواهم جمع    مى
در درون . برد ه پيش مى درگيرى با حاكميت بتآنها را به سم شود كه  ايى تبديل مى به استراتژى, تحليل در بستر يك ايدئولوژى كه به نظر من اشكاالت اساسى داشته

اى بودن پايگاهش استفاده كند و اينها را براى واردشدن به  اش و توده ستيزى يعنى رقابت, تواند از دو ظرف اصلى موجود در حاكميت حاكميت هم يك اقليت فعالى مى
 . گردد غاز مى يرى داخلى آشود و يك درگ خرداد ياد مى افتد كه از آن باعنوان سى سركوب آماده كند و نهايتاً اتفاقى مى

گناه در كنار  اى بى هميشه عده, شناسيم هاى داخلى كه ما در تمام دنيا مى در تمام جنگ. اى را سراغ ندارم جنگ داخلى پاكيزه,   اين نكته را بايد بيفزايم كه من در تاريخ
 .شوند ها مى قربانى اين جنگ, افراد گناهكار

 
 پذير نبود؟ اق تلخى اجتناب از نظر شما وقوع چنين اتفآيا
 

اى  يعنى برآيند نيروها طورى بود كه ما را به يك نقطه,  بوديم رو شده شده روبه  برخالف نظر بعضى از دوستان كه معتقد بودند كه ما با يك نوع وضعيت از پيش تعيينمن
و تا , شد اى به افراد مربوط مى تا اندازه,  آن شرايط خاصتهالب.  اين واقعه پيشگيرى كردشد از معتقدم كه شايد در شرايط خاصى مى. افتاد رساند كه ناچار اين اتفاق مى مى

اشارة آنها به اين است كه اگر نهادهاى , گويند دست ما براى جلوگيرى از اين واقعه چندان باز نبود شايد دوستانى كه مى. اى هم نهادها در ايجاد آن مؤثر بودند اندازه
امكان جلوگيرى از اين , در آن مقطع, شوند توانستيم جلوى وقوع اين حادثه را بگيريم و چون اين نهادها يك شبه ساخته نمى  مى, داشتيم ندى مىمدنى واسط و توانم
 بعضى اطالعات را انتخاب اگر دقت بفرماييد من سعى كردم اطالعاتى را كه بوده تنظيم كنم؛. اين اجمال آن تصويرى است كه من از آن اوضاع دارم. واقعه وجود نداشت

 .وگو كرد تر پيدا كند و بشود روى آن گفت به بعضى كمتر توجه كنم تا موضوع يك قالب تحليلى, كنم
 

ونه؛  پنجاههايى كرده بود؛ سال پنجاه و هشت؛ سال افشاگرى ارتجاع و سال  ها را نامگذارى گفتيد كه سازمان سال, هايتان در تحليلى كه از سازمان داديد  در صحبتشما
 و مستقل بود؟ برخى از هواداران مجاهدين كه قبليا نه يك استراتژى طراحى شده از , العملى در مقابل فشارها بود ها واكنش يا عكس آيا اين نامگذارى. سال مقاومت

قدر فشار روى سازمان و هواداران آن بود كه ناچار شدند اين روند  ولى آن, گويند ارادة اوليه بر درگيرى نبود  هاى خود مى ورود به فاز مسلحانه را قبول نداشتند در تحليل
 .را ناخواسته طى كنند

 
نه با استراتژى سازمان پيروز شد و نه , ايدئولوژى سازمان بود, اش  نظر من هر دو گزينه وجود داشت؛ از يك طرف انقالبى در ايران پيروز شد كه نه ايدئولوژىبه

تصور سازمان نسبت به اين انقالب اين . اتفاق افتاد, يعنى انقالبى كامالً متفاوت از آنچه كه سازمان طراحى كرده بود و انتظارش را داشت. ر سازمان بوداش در اختيا رهبرى
بنابراين بايد جايگاه , د و زحمت كشيدهسابقه دار, شوند عنوان انقالبى شناخته مى  يعنى معتقد بود بيشتر از ديگر نيروهايى كه به. دانست حق مى بود كه خودش را ذى
خواهم عرض كنم كه ذهنيت سازمان از همان اول ذهنيت مثبتى نسبت  مى,  از انقالب داشته باشدپسهاى پس از انقالب و حضور جدى در حاكميت  جدى در هدايت سال

خصوص كه با بخشى  به. هاى چشمگيرى وجود داشت تفاوت, استراتژى و پيشينه, وژىاز لحاظ ايدئول, ديد چون آنها را از سنخ خودش نمى, به حاكميت بعد از انقالب نبود
سازمان متوجه شده بود كه , كه هر اتفاقى بيفتد پيش از اين, كنم در همان مقطعى كه انقالب پيروز شد من فكر مى. هاى شخصى هم داشت ها و جدايى از اينها درگيرى

براى حضور , نستتوا كه مى سازمان تا جايى, اما آن اوايل. هاى سازمان نيست  محصول خاص سازمان و متناسب با خواسته,اين چيزى كه در بيرون تحقق پيدا كرده
 مانع استفادة  ,شدت مخالف مجاهدين خلق بود آن بخش از حاكميت كه به, ولى اين طرف, خواست از امكانات موجود استفاده كند كرد و مى سياسى در صحنه تالش مى
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هاى چريكى قبل از انقالب اين بود كه از نظر  ها در مورد سازمان و كالً گروه كننده تصور عمومى حكومت. شد از اين امكانات و حضور آنها در حاكميت سياسى مىآنها 
قالبى شده و يك حكومتى روى سيهانوك در كامبوج يا شبيه حكومت كرنسكى در روسيه كه معتقدند يك ان جمهورى اسالمى حكومتى است مثل حكومت پرنس, ايشان

لذا . گيرند طور كامل در اختيار مى كنند و بعد در مقطعى اين حكومت را به  استفاده مىشانبراى گسترش خود, و از اين آزادى كه در اين حكومت وجود دارد, كار آمده
بنابراين بايد پيشقدم بشويم و با ,  امكانات فراهم كنند و بعد دست به عمل بزنند,گفتند كه ما نبايد اين فرصت را به آنها بدهيم كه با سازماندهى همه جا نفوذ كنند مى

توانند در مدت طوالنى با اين حاكميت همزيستى  نمى, از آن طرف هم مجاهدين خلق متوجه اين نكته شده بودند كه به دليل عدم سنخيت با حاكميت. آنها برخورد كنيم
 آنها را حول تحليلى كه از وداد  آنها مى امكان بيشترى را به , آمد كردند و هم فشارهايى كه مى لق از قبل خودشان را آماده مىهم مجاهدين خ, درواقع. داشته باشند

 . ج خواهند كردتدريج از صحنه خار  ما را به, گذارند ما مدت زيادى فعال باشيم و بخش ارتجاعى حاكميت تحليل آنها اين بود كه نمى. كرد تر مى حاكميت داشتند منسجم
كرد اين تحليل را  از آن طرف بخشى از حاكميت هم با اقداماتى كه مى. اى از ساخت حاكميت داشت تحليل نسبتاً بدبينانه, سازمان از ابتداى پيروزى, طور كه گفتم    همان

دهند و   درواقع دو روية يك بازى را دارند انجام مىردى كه رجوى و الجوبعضى از دوستان معتقد بودند. كرد انداخت و درواقع آنها را تأييد مى در سازمان بيشتر جا مى
 . كردند اينها درواقع يكديگر را تشديد مى. كه به نظر من تحليل درستى بود, كنند يكديگر را تقويت مى

فرض كنيد كه آن تصور . كردند هاى نظامى فكر نمى ه به راهداشت و هم امكان كنترل مجاهدين خلق به طرق سياسى هم وجود مى, بود    اما اگر پختگى سياسى امروز مى
آمد اگر برخى از افراد مجاهدين خلق   نمىپيشواقعاً مشكلى . امروز جاى چندانى ندارد, شدت نگران ورود مجاهدين خلق به مجلس بودند كه بعضى به اوليه مبنى بر اين

 .شدند آوردند و وارد مجلس مى هم در نقاطى رأى مى
شايد تالش براى مشاركت . ها باشد پذيرى و تعديل مواضع آدم تواند موجب مسئوليت مى, كرد كه مشاركت بيشتر كس آن موقع فكر نمى مشكل اين بود كه هيچ, عدرواق

داد تا به اين  هاى زيادى مى و جامعه خون گذشت ها مى بايد سال. هايى هم بود متقابالً امكان كنترل. ها را بگيرد توانست جلوى برخى از تندروى مى, بيشتر مجاهدين خلق
 .ترى هم وجود دارد هزينه تر و كم هاى ارزان نكته برسد كه براى حل مشكالت راه

 
كميت هاى موجود در حا دست چه كسانى؟ آيا نبايستى ازجانب افراد و جريان با چه مكانيزمى و به, اى پيشگيرى به چه شيوه. فرماييد كه امكان پيشگيرى بود  مىشما

رفت و جزو طيف چپ محسوب   از آنها مىرهاى فعالى كه توقع انعطاف بيشت شد؟ حتى آدم انعطاف استراتژيك يا انعطاف تشكيالتى نشان داده مى, انعطاف ايدئولوژيك
 چگونه امكان پيشگيرى وجود داشت؟,  فضادر آن. گويند اين چيزى است كه خودشان در خاطراتشان مى! كردند كه مجاهدين با امام مالقات نكنند شدند تالش مى مى

 
ستيز ايدئولوژيك است كه در جناح چپ وجود داشت؛ يعنى چندان مايل به رقابت نبود و نگاهش به عرصة سياست يك نگاه دموكراتيك  دليل همان گرايش رقابت  به ,اين
كه اول انقالب چنين ديدگاه  در حالى. كنيد ن گاهى به ادامة حيات اپوزيسيون كمك مىدانيد و حتى خودتا شما در نگاه دموكراتيك وجود اپوزيسيون را ضرورى مى. نبود

موقع با حمايت  اى دادستانى را به ياد داريد كه همان ماده حتماً بيانية ده! رفته و اپوزيسيوِن مرده بود  از بين اپوزيسيوِن, اصالً اپوزسيون خوب ,مثبتى به وجود نداشت
اگر ما توانسته بوديم همان مقطع از جنس همين . ولى فعاليت سياسى مجاز است,  را تحويل بدهيدها الحها اعالم شد كه س  و در آن خطاب به گروهمجاهدين انقالب تهيه

آميز  د فعاليت غيرخشونتهايى كه حكومت در آن اعالم كند ما براى همة كسانى كه حاضرن يعنى بيانيه. شد آن حوادث قابل پيشگيرى مى, ها را قانونمند كنيم بيانيه
نگاهش به اپوزيسيون , كرد و هدفش ايجاد زمينه براى مشاركت بيشتر بود كنيم و بعد قوانينى را براى قانونمندشدن اين امكان آماده مى   فراهم مىاليتامكان فع, بكنند

افتاد و يك جنگ طوالنى   مىفاقبايد حتماً جنگ داخلى ات, در مقطع اوليهنكتة مهم اين است كه . دانست منفى نبود و وجود اپوزيسيون را براى دموكراسى ضرورى مى
 .در آن مقطع اغلب نيروهاى انقالبى از پيامد خشونت فراگير غافل بودند! دنبال دارد چه عواقبى به, آيد افتاد تا ما بفهميم كه وقتى خشونت مى خارجى هم اتفاق مى

ها  فهمد خيلى گزينه مى, نيرويى كه خشونت و پيامدهايش را ديده باشد. انتخاب كنيد“ بد و بدتر”بلكه ناچاريد بين , كنيد مىانتخاب ن“ خوب و بد”   شما در سياست بين 
همة ما . ودآن تصور در نيروهاى ما نب. ناچار بايد گزينة بد را به بدتر ترجيح داد و عواقب آن را هم پذيرفت, بنابراين. ولى خشونت از آنها بدتر است, هست كه بدند

, اگر نيروى قدرتمندى وجود داشت كه به لحاظ گرايش. تر به نتيجه برسد  چون ممكن بود از همه سريع. داديم هاى ديگر ترجيح مى حل هاى قهرآميز را بر راه حل راه
مجاهدين را تعديل و با ابزارهاى , با مشاركت بيشترتوانست  مى,  جايگاه جدى داشته باشدهايش گريزى و پرهيز از خشونت در اولويت تر باشد و خشونت دموكراتيك

كرد و يك صورت  بلكه شكل رقابت ايدئولوژيك را از صورت رقابت اسلحه با اسلحه بايد خارج مى, الزم هم نبود كه  از ايدئولوژى خودش بگذرد. سياسى كنترل كند
شد و بالفاصله بعد از هر انفجارى فقط  اى كه به راحتى دستخوش هيجان مى  بودن جامعة ما بود؛ جامعهوار  يك نكته هم توده. داد  به آن مىترى جويانه تر و مسالمت قانونى

 . زد ها دامن مى هاى ظاهراً انقالبى هم به خشونت اين حركت, داد اش مى اعدام تسلّى
 

لذا به . ها شد ها شامل حال خود توده يافته بودند؟ سرانجام هم آن اعدام زمانسا, شدند اى كه بعد از هر انفجارى به قول شما خواهان اعدام مى كنيد آن عده  فكر نمىشما
 .ها وجود داشت خطى هم پشت آن هيجان, وار بودن رسد عالوه بر توده نظر مى

 
ها اوج  اند كه خشونت خواسته شه گروهى مىهمي, در جامعة ايران, بله. زده كرد اى را به راحتى هيجان توان جامعه اما مهم اين است كه چگونه مى,  هميشه وجود داردخط

 كند؟ كنند چرا كسى استقبال نمى  مىازماندهىها هستند كه هميشه به خشونت دعوت و بر اين اساس س در جامعة امروزى ما خيلى. اينها در همة جوامع هستند. بگيرد
ولى اگر بخواهيم . طور كه عقالنيت نيروهاى سياسى هم بيشترشده است همان, فته استواقعاً رشد يا, 60 قبول دارم كه عقالنيت امروز مردم نسبت به مقطع خرداد من
 .ها خواهد شكست ها سِر توده همة كاسه  كوزه, طور وارد قضيه بشويم اين
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وار بودن   دهد؟ علتش توده  جواب مىولى چرا يك جامعه راحت به اينها, گيرند هايشان بهره مى سرى نيروها هستند كه از هر فرصتى براى پيشبرد آرمان يك, ببينيد
گيرند و خيلى راحت دچار   شعارها قرار مىبخيلى مستقيم مخاط, كنند رأيى نمى مردمى كه با كسى همفكرى و هم, اند معنى مردمى كه تك افتاده به“ توده”. جامعه است

 قرار  هاى مقطعى تأثير هيجان چون تحت, اند ولى باز هم توده, خيلى ثروتمند هم باشندممكن است اينها از اقشار . وارند شوند؛ به اين معنى توده هاى عاطفى مى هيجان
, وار امكان دارد ولى در جامعة توده, اين در جامعة مدنى امكان ندارد.  خودش هم شعار بدهددان را چنان بسيج كرد كه عليه كشتن فرزن توان توده گاهى مى. گيرند مى

دفعه هم از صحنه خارج  بعد يك, ريزند در خيابان دفعه مثل يك موج مى مردم يك. پيوندهايى نيست كه از سر تعقل برقرار شده باشد, اى كه در آن پيوندها جامعه
 .شوند اندهى مىخودشان تشكيالتى ندارند كه از پايه رشد كرده باشد و از باال بسيج و سازم, آيند كنند به صحنه مى مردمى هستند كه وقتى ديگران اراده مى. شوند مى

. هاى داخلى و جنگ خارجى چشيد مزة مرگ را فقط در جنگ. هاى دنيا بود ترين انقالب تلفات انقالب ايران جزو كم.   خوشبختانه جامعة ما در انقالب مزة مرگ را نچشيد
 سهم  شود هر خانواده رود و قرار مى  مىترا از يك حدى بااله ولى وقتى تعداد كشته, شود احساسات جامعه كمتر تحريك مى, شوند وقتى فقط تعداد محدودى كشته مى

 .كند ها تأمل بيشترى مى شده موقع روى كشته آن, خودش را بدهد
شود و  مىتدريج از حالت ابزارى خود خارج  ولى به, خشونت معموالً حالت ابزارى دارد. واقعاً پى نبرده بود, خرداد هنوز هم به قبح خشونت     جامعة ما در مقطع سى

, هاى داخلى  فقط در زمان بعد از جنگمااين سير را جامعة . شود اش مى شود و ديگران هدف و قربانى يعنى ديگر خودش دليل تداومش مى. كند موضوعيت پيدا مى
 .خوبى فهميد ها و ترورها به اعدام
خشونت را محكوم , ها با آمدنشان در خيابان و ابراز انزجار نسبت به اين انفجار توده. داند جمهورى نشان داد كه ملت قبح خشونت را مى   جنازة شهداى حزبتشييع
 .كردند

 
 “ .منافق مسلح اعدام بايدگردد” شعار بخشى از توده هم اين بود كه ولى

 
 . مردم بيشتر از خشونت انزجار داشتند, دستى نبود  شعار فراگير و يكاما
 

كس مثال پيامبر را  هيچ. كس نبود كه صحبت از عفو و بخشش هم بكند ولى در ضمن در آن مقطع هيچ, كردند حمايت مى,ندشد كه كشته مى مردم از كسانى,  استدرست
 اين. جا صحبت از انتقام بود همه,  از بخشش قاتل حمزه يادى كرده باشد60من به ياد ندارم كه كسى در مقطع سال . تواند قاتل عمويش حمزه را هم ببخشد زد كه مى نمى

كشتن را از اراذل و اوباش تهران شروع , اى آلوده شد هاى زنجيره گروهى كه بعدها دستش به قتل. گويم يك مورد را خدمتتان مى. افتد اتفاق هنوز هم گاهى در جامعه مى
موقع من  همان.  شيرينى پخش كردند و جشن گرفتندهايى كه اينها كشته شده بودند  در محلممرد, آيد كه چند تا از اوباش مشهور تهران را كشته بودند يادم مى. كرد

قدر  مردم چه, كردند كه ببين موقع مرا سرزنش مى خيلى از دوستان آن“ .اما به روشنفكرها ختم خواهد شد, ها شروع شده اين كشتار از الت”مطلبى نوشتم كه 
نه , حق داريم حذفش كنيم, دانيم وقتى اين روش جا افتاد كه كسى را كه ما بد مى. ست متوجه نيستند كه در پس اين كار چيينهاا”گفتم ! برند اند و لذت مى خوشحال

ولى , شنويم مثالً يك نفر كسى را به طرز فجيعى كشته شويم وقتى كه مى همة ما خيلى ناراحت مى“ .اين روش مرسوم خواهد شد, كه بسپاريمش به قانون و دادگاه اين
, كند اين رفتار مردم آن كسى را كه در مأل عام اين حكم را اجرا مى. كنند خوشحالى مى, بينيم گروه انبوهى پاى چوبة دار قاتل ه مى وقتى ك ,شويم تر مى خيلى ناراحت
 .كند تشويق مى

, شدند مردم ناراحت مى, وزهاى اولر. بريدند گفت طالبان زمين فوتبال شهر كابل را به محلى براى كشتن مخالفان خود تبديل كرده بودند و در آنجا سر مى    يك نفر مى
گرا را تشويق  مرّوجان خشونت و خشونت, ونتجامعة طالب خش. كردند ها را تماشا مى آمدند و آن صحنه كم تبديل شد به يك تفريح و مردم در آنجا گرد مى اما كم

. مثل كارى كه نلسون ماندال كرد, گيرد اى خشونت پا نمى در چنين جامعه“ استديگر بس ”نباشد و بگويد “ مرگ اين و آن”در حالى كه وقتى جامعه دائماً طالب . كند مى
گويند اوايل  مى. اما ماندال در آن جامعه شعارى داد و پاى آن هم ايستاد,  سراغ ندارممنستمگرتر از رژيم آفريقاى جنوبى حداقل , هيچ رژيم و دستگاه حكومتى را

كس اين  در جامعة ما هيچ. ولى ببخشيد, فراموش نكنيد كه چه ظلمى شده“ .ببخش ولى فراموش نكن”گفت  ماندال مى. شد ت مىشدت در مقابل اين شعار ماندال مقاوم به
. يافت ىبا انتقام گرفتن آرامش م. خواست انتقام بگيرد جامعه مى. كرد كسى گوش نمى, داد اگر كسى هم اين شعار را مى. تودة مردم هم خواهان اين نبودند, پيام را نداد

 .كند كدام از ما را كم نمى جرم هيچ, اّما اين. كنند استقبال مى“ خشونت دوست”زدن به خشونت را دوست دارند از جامعة  بنابراين كسانى كه دامن
  ,سيون ما و حاكميت ما هر دو بايد توبه كنندكه اپوزي يعنى عالوه بر اين. بكنيم“ توبة ملى”ما بايد يك , هاى اول انقالب    من معتقدم كه به علت فراگيرى خشونت در سال

 . است كه يكى از طرفين درگيرى بودندنهايىولى تقصير اين ملت كمتر از آ. بايد از خودش انتقاد كند, خواه بود ملتى هم كه هيچ اقدامى نكرد و انتقام
هاى اپوزيسيون مخالف جمهورى اسالمى اطالعيه دادند و ترور او را محكوم  ى از گروهبرخ. اتفاق خيلى عجيبى افتاد, كه آقاى الجوردى را در ايران ترور كردند   موقعى
اين مهم بود كه .  بين اپوزيسيون چهرة محبوبى نبوداًقاعدت, دليل سبك برخوردش در زندان آقاى الجوردى به در حالى كه . اين اتفاق مباركى در تاريخ ايران بود. كردند

 .كمتر در تاريخ ايران رخ داده و يا اصالً اتفاق نيفتاده است, اين حادثه. محكوم كنيم, فكرى با ما مخالف بودما ترور كسى را كه از نظر 
كند  الجوردى به اين عمل اعتراض مى. حمله كرده بودند, شدند هاى زندانى سياسى گاهى دور هم جمع مى به يك محفلى كه بچه, گرا شود كه يك طيف خشونت  مىگفته
اين نمونه نشان “ .بايد رويشان كم بشود! آقا حاج, نه”گويد  فرد ديگرى در جواب مى. ها كار انحرافى بزرگى است زدن  حاال كه قانون تثبيت شده ديگر اين آتشگويد و مى
 .گرا شده بود دهد كه آقاى الجوردى در اواخر عمر قانون مى
ها در  خلق به تقويت بدترين جناح ترورهاى مجاهدين. يكى از مشكالتشان همين است, دگرفت دقت كني  به ترورهايى كه توسط مجاهدين خلق صورت مىاگر

من اين . كنند  مىدفاعهايى است كه از دموكراسى در ايران  خرداد هم تيغ تيز مجاهدين خلق بيشتر از همه متوجه آن جناح بعد از دوم. اسالمى منجر شد جمهورى
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هاى  قتل, آفريند آن جناحى كه در ايران خشونت مى. كنند كنند و يك بازى را دنبال مى همديگر را تقويت مى, روى يك سكه هستنددو , پذيرم كه اين دو تا تحليل را مى
 در آن متأسفانه اين دور باطلى است كه اين دو جريان. كند  مىتقويتمجاهدين خلق هم اين جناح را . كنندة مجاهدين خلق است تقويت, دهد  اى را انجام مى زنجيره
 .اند افتاده

من ”كه  همه بايد از زاوية اين. بيند هاى خودش را در آن ماجرا نمى كس عيب چون در اين صورت هيچ.    ما بايد از انداختن گناه به گردن يك گروه خاص خوددارى كنيم
توانيم درسى براى   در اين صورت است كه مىتنها. نستم بكنم و نكردمتوا كه من براى پيشگيرى اين واقعه چه مى به اين موضوع نگاه بكنند؛ اين“ چقدر تقصير داشتم؟

 . آينده بگيريم
 

داد كه مردمى كه يك عمر از داشتن  هاى ديگر نشان مى ب در حالى كه تجربة انقال. سالح عمومى شد اعالم خلع,  ديگرى مطرح است كه بالفاصله بعد از انقالبپرسش
هاى چريكى   طبيعى بود كه گروهرايطىدر چنين ش. دانند ند اسلحه را تحويل بدهند و داشتن آن را يك افتخار براى خودشان مىحاضر نيست, اند اسلحه محروم بوده

را ها  همة اسلحه, كه وقتى جنگ شروع شد طورى به, اهللا هم تحويل نداد حتى حزب. هاى خود نباشند مسلح مثل فداييان خلق و مجاهدين خلق هم حاضر به تحويل سالح
كه در چه خطى  ها حساسيت زيادى ايجاد كرد و بيشتر به نفس داشتن اسلحه توجه شد تا اين كنيد  اصرار زياد بر تحويل سالح آيا فكر نمى. ها منتقل كردند به جبهه

 اسلحه در آن مقطع از اهميت درجة دوم برخودار تر بود و داشتن يا نداشتن اساسى, شد بعد از انقالب اگر خطوط سياسى شفاف مى, كار گرفته بشود؟ به عبارت ديگر به
اند كه نبايد روى بعضى چيزها حساسيت نشان  بندى رسيده اند و طى يك تجربه و خطا به اين جمع ها فعال بوده حتى هستند كسانى كه در روند خلع سالح گروه. بود
 رجوى را نهوادارا, ها در تجربه و خطا به اين رسيدند كه اين حساسيت. نژاد منافق بودند و حنيفمصدق , بايستى بگويند طالقانى اند كه نمى حاال به اين رسيده. دادند مى

 بنابراين آيا واقعاً اين رفتارها قابل پيشگيرى نبود؟. زياد كرد
 

ها يك نوع بنيادگرايى به ايدئولوژى انقالب  سالدر آن . هاى اول انقالب داشتيم حاصل نگاه و ايدئولوژى غلطى است كه در سال,  از مشكالتى كه ما امروز داريمخيلى
مثالً , شد هاى تاريخى ايران مى  كه از نهضتتحليلى, شد انديشى دينى را از ميدان به در كرد؛ نگاهى كه نسبت به تاريخ ايران مى تدريج نوانديشى و روشن غالب شد و به

شود شما  در حالى كه نمى, كردند همه از او دفاع مى. اهللا نورى نقطة مقابل امثال عالمه نائينى بود فضل يخكه ش بدون توجه به اين, اهللا نورى فضل دريغ از شيخ حمايت بى
اى كه از مرحوم كاشانى  طرفه همچنين برخورد غيرمنصفانه با آقاى مصدق و حمايت يك.  قبول داشته باشيدىهمزمان از لحاظ فكر, دونفر را كه نقطة مقابل يكديگرند

 .دانيم كه واقعيت طورى ديگرى بوده است  حالى كه امروز همه مىدر, شد مى
 

 . خود امام هم تنها روى شخص مرحوم مدرس تأكيد داشتند و او را تأييد كردندبعدها
 

. اده از پيشنهادهاى ايشان بودپيشنهاد ذكور بودن شاهز. اهللا كاشانى كسى بود كه در مجلس مؤسساِن انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلوى حضور فعال داشت آيت, بله
 .توانيم انكاركنيم و خيلى وقايع ديگر اين واقعيتى است كه ما نمى

 . نگاه درستى نبود, تدريج بعد از انقالب غلبه كرد طور كه گفتم اين مسائل ريشه در انحرافات ايدئولوژيك داشت؛ يعنى نوع نگاه ايدئولوژيكى كه به   همان
 

ها آن را تأييد كردند و مردم هم به آن رأى  شناس روحانيان و اسالم, اساسى ثمرة انقالب بگيريم كه بسيارى از مراجع معه و حاكميت را قانون سمبل ايدئولوژى جااگر
يك باعث شد كه سركوب  گفت حاكميت ايدئولوژنتوا هاى نفسانى اوست و نمى ناشى از خصلت, داد لذا اگر كسى شكنجه . در آنجا شكنجه مطلقاً ممنوع شده است, دادند

 . ها راه بيفتد و شكنجه در زندان
گرايشى است كه , اى كه موضوع سخن من است ايدئولوژى. هاى ايدئولوژيك مختلفى داشتند گرايش, كه در پيروزى انقالب مشاركت داشتند هايى  معتقدم جريانىمن

 . دهد و يك گرايش توتاليتر است وعه قرار مىكند و خودش را فراتر از قوانين موض اعتبار مى قوانين موضوعه را بى
 

 .“ايدئولوژى”شود گفت  ديگر نمى,  نفسانيت استاين
 

. خواهى دارند خواه مانند استالينيزم يا فاشيزم در ذات خود يك نوع تماميت هاى تماميت ايدئولوژى. البته بستگى به تعبير ما دارد. به يك معنا نفسانيت است, بله
 را برعهده داشته و اين نوع برخوردها هم از ىدر اوايل انقالب بخشى از اين كارهاى امنيت, جريانى كه در جامعة امروز به راست افراطى معروف استبسيارى معتقدند 

 . طرف همين جريان بوده است
 
نه به لحاظ مالى , آيد از اين اصالً شكنجه درنمى» م و انفسهمالناس مسلطون على امواله«: گويد  اول انقالب چند نوع ايدئولوژى بروز داشت؛ ايدئولوژى حوزوى كه مىدر

ايدئولوژى . نظر برخى نخبگان هم همين است. شد مىآمد و استنباط ن منظور كسب اطالعات از قواعد فقه سنتى و حوزوى درنمى  به يعنى اصالً شكنجه. نه به لحاظ جانى
اگر ايدئولوژى مجاهدين را هم در نظر . شدند هاى شاه شكنجه مى  شده بود و طرفداران و همفكرانش در زندانشريعتى هم كه اصالً براى مقابله با شكنجه بنا نهاده

شود  يا مثالً گفته مى.  متقينى بودند كه شكنجه در آن نباشد و خشونت مطلقاً ممنوع شودجامعةهاى نظام سلطنتى شده بودند و دنبال  آنها هم قربانى شكنجه, بگيريد
شايد منشأ حذف و خشونت نفسانيات و جريانى بود كه سرنخ آن در داخل نبود و تضاد . نباشد“ خشونت”كرد كه  ام حتى فرزندانش را براى نماز هم بيدار نمىمرحوم ام
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 به سازمان عمق و 1354ربة خصوص پس از ض منشأ همة اين رفتارها بود كه در داخل ايران هم به,  سرد بود و ضديت با كمونيسم و چپنگاصلى دنياى آن روز كه ج
 .داد گسترش عجيبى يافت و ساواك هم روى آن خيلى مانور مى

 
بنيادگرايى ”كم رشد كرد كه درواقع  التقاطى بود؛ التقاطى از  هاى بعد از انقالب يك گرايش ايدئولوژيك كم من معتقدم كه سال, فرماييد  از اين جريان كه شما مىغير

اجزايى از , طرف  يك از. كند ها فكر مى اين جريان از جهتى شبيه طالبان و وهابى. جريان راست افراطى است, ؛ التقاطى كه نماد امروز آن“شهرگرايى آرمان”و “ دينى
ولى درواقع يك . برد ىكار م را زياد به... جامعة محرومين و, امپرياليزم, طلبى هايى راديكال مثل عدالت ها گرفته است و از طرف ديگر واژه  اش را از سلفى انديشه

ـ كيش شخصيت 1: هدف نهايى اين جريان حكومتى است كه چهار مشخصه دارد.  داده استودهاى سنتى خ مدرن به حرف ايدئولوژى التقاطى است كه يك پوشش شبه
واِر هيجانى و  ـ برخوردارى از يك نوع حمايت توده4د ـ كنترل زندگى خصوصى مردم در همة ابعا3ـ سركوب نظام قانونى و فراتررفتن از قوانين موضوعه 2و اصالت فرد 

 . و قابل كنترل از باال باشندآموز تكه مردم دس احساساتى مردم و اين
هاى اول و  اين ايدئولوژى در همان سال. وجو كرد اى را بايد در همين جريان ايدئولوژيك جست هاى زنجيره تدريج شكل گرفت و به نظر من ريشة قتل    اين ايدئولوژى به

ممكن است از مفاهيم  , گيرد  كار مىبهها مفاهيمى كه  بعضى وقت, كم شروع به رشد كرد و حتى اگر دقت كنيد كم, هاى درگيرى با مجاهدين خلق در همان سال
 . تقاد داشتندغير از آن محتوايى است كه آنها به آن اع, ريزد اما محتوايى كه در آن مى, شريعتى و اينها هم باشد, مجاهدين خلق

درحال حاضر هم به نظر من مشوق اصلى خشونت در ايران اينها . اين هم به خشونت معتقد است, ها    يك نوع ايدئولوژى خاص پديد آمد كه در كنار جنگ سردى
 .هستند

 
  , بيشتر به گردن فضايى كه در آن زمان بر جامعه حاكم بودكنيم تقصيرها را  صحبت مى60يابى حوادثى مثل خرداد   ريشه دربارة, طلب  با بعضى از دوستان اصالحوقتى
بكنيم و معناى اين حرف اين است كه هر كسى بايد در نگرش و روش “ توبة ملى”در حالى كه شما اعتقاد داريد كه ما بايد . كنند اندازند و از نقد خود شانه خالى مى مى

رسد  به نظر مى. اش نيز نقشى در تثبيت آن فضا داشته است تفاوتى ولى بى, ر ايجاد آن فضا دخيل نبوده باشدطور مستقيم د حتى اگر خودش هم به, خودش بازنگرى كند
اندازيم و حاضر به نقد خود  جّو و اين و آن مى,  باشد كه بسيارى از مسائل را به گردن فضاينهم, علت خيلى از مشكالتى هم كه در شرايط كنونى به آن مبتال هستيم

 نظر شما در اين مورد چيست؟. نيستيم
 
اما زمانى هم . توانيم بايد متغيرها و عوامل بيشترى را وارد بحث كنيم هر چقدر مى, اى است كه ما در مرحلة تحليلى  مورد را بايد از يكديگر تفكيك كرد؛ يك موقعىدو

 اينجا مفيدترين كار اين است كه هر نيرويى از زاوية تصورهاى خودش به وقايع نگاه در. گيرى اخالقى كنيم خواهيم از اين واقعه يك نتيجه پردازيم و مى به ارزيابى مى
, افتد هر اتفاقى كه مى. كند ولى اين مشكلى را حل نمى, ترديد همه دوست دارند كه در وقايع تاريخ گفته شود كه فالن جريان يا فالن شخص دامنش آلوده نبود بى. كند

من ”خوب است كه هر نيرويى از زاوية خودش به موضوع نگاه كند؛ . شود  دليل مشكل دوباره تكرار مىهمينبه . را گردن ديگرى بيندازندهمه دنبال اين هستند كه گناه 
 “توانستم تا حدودى جلوى اين مشكل را بگيرم و چه نقاط ضعفى در من بود؟ مى, توانستم بكنم و نكردم كه اگر انجام داده بودم چه مى

خواست كه مردم در  دلم مى. ستيز بودم ام بيشتر به چپ سنتى بوده ـ كامالً روشن است كه در آن مقطع رقابت موقع دلبستگى عنوان كسى كه آن  ـ به   براى شخص من
پذير  امكان, ها در انتخابات روهها و گ  جريانعفهمم كه دموكراسى بدون حضور متنو كه امروز مى در حالى. اما رقابت فقط بين دو يا سه جناح باشد, انتخابات رأى بدهند

شد كه مجاهدين  شايد اين باعث مى, شديم دادن بيشتر نيروها در عرصة سياسى كشور پيشقدم مى ما اين نقد را متوجه خودمان كرديم كه اگر ما براى مشاركت. نيست
طبيعى بود كه هيچ مسئوليتى هم نسبت به وقايع , اى نيستند ن كردستان كاره كه در جريادنددي وقتى آنها مى. تر نسبت به اوضاع كشور برخورد كنند خلق هم مسئوالنه
اند و بايد جلوى اين وقايع را كه به  كردند كه به نحوى مسئول احساس مى, شد ولى كسانى كه از آنها كمك گرفته مى. صحرا از خودشان نشان ندهند كردستان و تركمن

ولى راهش اين نبود كه , فحش و افشاگرى, نشريات پر بود از تهمت, 57يا مثًآل به ياد داريم كه در سال اول پس از پيروزى . بگيرند, رفت سمت انفجار و خشونت پيش مى
م اگر محكو. كنندداديم تا به اين موارد رسيدگى  هاى مستقل و فعال تشكيل مى كرديم و دادگاه  بايد براى قانونمندكردن آنها فكرى مى. ما نشريات را جمع كنيم

بگذاريد حتى يك قدم جلوتر بروم؛ هم . خواهم بگويم يك مقدار همة ما به اتهام غيردموكرات بودن مورد نقد هستيم مى. كرديم هم عيبى نداشت كرديم يا جريمه مى مى
تكانى و تسويه  ما بايد يك خانه.  جايى نقد بشودخواهى وجود داشت و بايد اين در عناصرى از تماميت, هم در نگاه ايدئولوژيك اپوزيسيون ما, در ايدئولوژى حاكميت ما

ها را برحسب حاكميتشان  شما گروه. كند يك از اينها زمينه را براى سركوب ديگران فراهم مى ببينيم كدام. مان داريم داشته باشيم نسبت به همة عناصرى كه در انديشه
خشونتى مثل , رسيد يقيناً اگر در ايران به قدرت مى, كنفرانس برلين ريختند و جلسه را به هم زدند كارگرى درنيستمثالً آن گروهى كه از جانب حزب كمو. نگاه نكنيد

خواهى و سركوب در   هميشه اين امكان را دارد كه عناصرى از تماميت, بنابراين حتى آن كسى كه در اپوزيسيون است. انداخت خمرهاى سرخ در كامبوج راه مى
البته بسيارى از آنها معتقدند كه امروز شرايط . بايد خود را نقد بكنند, طلبى هستند اندركار اصالح خصوص كسانى كه اآلن دست به. نقدش كنداش باشد كه بايد  ايدئولوژى

ا و انتقادها نسبت به طرح ايراده. يمبراى اين كار مناسب نيست چرا كه يك دعواى بزرگ داريم و در اين دعواى بزرگ بهتر است كه كمتر به تضادهاى داخلى دامن بزن
در شرايط كنونى سعى كنيم عمل . خواهد كل فرايند اصالحات را سركوب كند ممكن است تضادهاى داخلى را تشديد كند و كمكى باشد به طرف مقابل كه مى, گذشته

اما معتقدند در شرايط فعلى اين كار , اند ن ما با اصل اين كار موافقخيلى از دوستا. خود را اصالح كنيم و در شرايط بهترى حتماً بايد خودمان را نقد و ارزيابى مجدد بكنيم
همه راه . بيايد, بايد بگذاريم و هركس با ما آمده. ساالرى بشود و نيروهايى را قبل از موقع از ما جدا كند  طرفدار مردم ممكن است باعث تشديد بحران در داخل جبهة

در آينده فرصت داريم تا . در مسير بماند, هركسى همه كه خسته شد. بگذاريد همه بيايند. نيا, توانى كس نگوييد تو نمى  هيچشما به. سوى قلّه برويم ايم تا به افتاده
يابى گذشته   و ريشهبازبينىمن كسى را سراغ ندارم كه مخالف . اختالفات تاريخى خودمان را با يكديگر بازگو كنيم و تفاوت تحليلى خودمان را از سال اول انقالب ببينيم
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كامالً پيداست كه متوجه هستند چه خطايى , كنيم وگو مى ها كه گفت گاهى وقت, كوبيدند موقع در جناح چپ بودند و به طبل سركوب مى حتى دوستانى كه آن, باشد
 . توانستيم خيلى كارها بكنيم كه نكرديم صورت گرفته و مى

 
تر آيا به, طلبان مطرح شده است ازسوى اصالح» ايران براى ايرانيان« شعار 1376كه بعد از دوم خرداد  ره كرديد و اين توجه به خطاهاى استراتژيك طرفين كه به آن اشابا

 هايشان را زمين بگذارند و به كشور خود بازگردند؟ جمهورى اسالمى فراخوان داده و آنها هم اسلحه,  منطقهنيست كه با توجه به شرايط حاد
 

. داد كه ما بايد معاند را به مخالف و مخالف را به منتقد و منتقد را به موافق تبديل كنيم يد در راستاى آن شعارى است كه آقاى خاتمى مىفرماي  صحبتى كه مىاين
 راهى جز نابودى اند كه هيچ  گير كردهىبست در بن, اى كه در عراق يا كشورهاى ديگر هستند آن بدنه, نظر از سران مجاهدين خلق واقعيت امروز اين است كه صرف

 .نابودى فيزيكى هم هست, اين نابودى فقط نابودى تشكيالتى نيست. برايشان متصّور نيست
كه به اين تشكيالت  كند كه براى نجات فيزيكى جان كسانى اسالمى اقتضا مى اسالمى و هم مصالح بلندمدت جمهورى هم قدرتمندى جمهورى,    هم نگاه دينى ما

اسالمى  در جمهورى, دهند  مىويلشان را تح حاضريم كسانى را كه اسلحه, هاى گذشته رغم همة درگيرى تواند اعالم كند كه على اين را مى. دقدم بشو پيش, پيوستند
آور اين  چون پيام, آيد اين كار بيش از همه از شخص آقاى خاتمى برمى. دهندة قدرتمندى آن است بلكه نشان, زند اى نمى اسالمى لطمه تنها به جمهورى اين نه. بپذيريم

, كند شدن قلوب مردم ما به يكديگر كمك مى كه به نزديك  دارد و عالوه بر اينرىاين كارى است كه با مبانى دينى ما سازگا. اسالمى خود ايشان است وجه از جمهورى
يك زندگى قانونى و , اسالمى ر چارچوب حاكميت جمهورىشود كه حاضرند د اين پيشنهاد شامل همة آنهايى مى. بخشد المللى ما را هم بهبود مى چهرة بين

, هايشان را حتى اگر خالف باشند  وقت بچه از ياد نبريم كه پدرومادر هيچ. بايد واقعاً بپذيرند. البته قرار هم نباشد كه اينها را تحقير كنند, اى داشته باشند شرافتمندانه
 .آغوش اين مادر بايد هميشه براى بازگشت فرزندانش باز باشد. شوند رزندان اين كشور محسوب مىاند و ف هرحال ايرانى اينها به. اندازند دور نمى

 
 : نوشت پي

 
 :  25ص , 1ج, خاطرات عباس امير انتظام*
 

پس از توافق من مردى در , دخواهد به مالقات من بيايد و يك مسئلة امنيتى را درميان بگذار  منشى من اطالع داد كه شخصى مى1357   در يكى از روزهاى اسفند 
 به من گفت كه كارمند و عضو شستنپس از ن. من صندلى طرف راست خودم را به او تعارف كردم,  سال با قدى متوسط با لباس رسمى و كراوات به اطاقم آمد50حدود 

هاى سفارت شوروى به ديدن يك ايرانى در ساختمانى در ميدان    بعدازظهر امروز يكى از ديپلمات5قرار است در ساعت , طبق خبر او. ادارة ضدجاسوسى ساواك است
مطالب را .   اين فرد آمده بود تا كسب تكليف كند. شود  عبدالعلى ناميده مىىضمناً  گفت كه طرف ايران,  شهريور برود و چيزهايى را در اختيار فرد ايرانى قرار دهد25

, ولى آقاى بازرگان از شنيدن نام عبدالعلى كه نام يكى از فرزندانش بود, ر داد كه آن شخص مسئله را تعقيب كندايشان دستو. وزير رساندم بالفاصله به اطالع نخست
 .ناراحت شده بود

اند  دستگير كردهوى گفت كه عبدالعلى را .   وزير رساندم    كارمند ادارة ضدجاسوسى ساواك به كارش ادامه داد و روز بعد گزارش كارش را به من داد كه به اطالع نخست
 مخصوص جاسوسى كه از ديپلمات روسى سىهاى عكا و عمل دستگيرى توسط ماشاءاهللا قصاب انجام شده و نام واقعى اين فرد محمدرضا سعادتى است كه با دستگاه

   .دانستم كه محمدرضا سعادتى كيست و به چه گروهى وابسته است من تا آن روز نمى.  دستگير شده است, دريافت كرده
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