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 ... روزانه ها       پيوندها           قلم ها         خانه  

  و امروز ... روزانه هاِی ديروز گاه       ايل بيگی.) م(راد 
  ؛ تنها برای خواندن ست و ...انتقادمطالب نه به معنای تائيدست و نه به  

365  

 82ر ي خرداد و ت20شماره

  غيرقابل اجتنابيا ؛ واقعه 60 خرداد يس

بهتر است از اين پرسش شروع كنيم كه انگيزة شما از . متشكريم, وگو كنيم  گفت60ى را اختصاص داديد تا دربارة وقايع خرداد 
 .هايتان را براى ما توضيح بدهيد حل و نقاط عطف فعاليت

اخالقى و سياسى , وظيفة دينى, انتقال تجربه. بتوانم منتقل كنم, ام در اختيار من گذاشتيد كه اگر تجربياتى در گذشته داشته
  . صورت تمايلى وجود نداشت در غير اين, وگو شدم ر اين گفت

دليلش هم اين بود كه . از همان دوران كودكى با مسجد و منبر و مجامع دينى و فكرى مأنوس بودم. مذهبى متولد و بزرگ شدم
 موقع يازده سال بيشتر نداشتم ـ همراه پدرم در  كه شايد من آن ـ با اين1332پيش از بيست و هشت مرداد  . مند بود و عالقه

مرحوم , دادند ن تشكيل مىالحرمي اسالم در مسجدجامع بازار بين كنم در جلساتى كه فداييان من هيچ فراموش نمى. كردم ى
طبيعتاً , شور و حال و وضعيت  خاصى كه در آن روزگار بود.  كاشانى هم پاى منبر نشسته بوداهللا آيتكه  در حالى, كرد سخنرانى مى

  . جا گذاشته باشد
بعد از بيست و . مند است  شدت به دكترمصدق عالقه ولى برداشت من اين بود كه به, كرد ن در اين مجالس و مجامع شركت مى

آباد محاكمه  در دادگاه نظامى سلطنت دكترمصدق كه  ىها دارم اين بود كه درحال يكى از خاطرات بدى كه من از جريان. شد  مى
كه   رژيم براى اين, ولى در همان شرايط, »هوا بس ناجوانمردانه سرد بود«: كه خفقان حاكم شده بود و به قول اخوان ثالث و زمانى

دادند و به  به فداييان اسالم اين اجازه داده شده بود كه در مساجد مختلف جلسات متعددى تشكيل مى, ها را از ميان بردارد
 اين. وارد دبيرستان پيرنيا شدم, بعد از جريان بيست و هشت مرداد, با اين سوابق ذهنى. كردم ضى از اين جلسات شركت مى

  .هاى طرفدار جبهة ملى ازسوى ديگر بود سو و گروه توده از يك هاى فعاليت حزب ع يكى از كانون

  
آ

 آوردن اين 

 
 

  
  وگو با دكتر حسن افتخار  گفت

 
وقت, ها رغم گرفتارى كه على از اين!  دكترآقاى

ورود به مسائل اجتماعى ـ سياسى چه بود؟ مرا
 

كه اين فرصت را  كنم از اين  من هم تشكر مى
تنها از اين زاويه حاضر به شركت د, من. ماست

در يك خانوادة .  هستم1321  من متولد سال 
 اوضاع كشور بسيار حساس پدر من نسبت به

شد شركت م مجامع مختلفى كه تشكيل مى
عبدالحسين واحدى از رهبران فداييان اسالم 
 بايستى در ذهن و تفكر من اثرات خودش را به

م اشاره كنم كه با اين كه پدر م  به اين نكته ه
هشت مرداد هم اين جلسات به نحوى تشكيل

همزمان با تيرباران شهيد دكترفاطمى , شد مى
تك نيرو نفاق و تفرقه ايجاد كند و درواقع تك

من هم در بع. دادند تبليغات خودشان ادامه مى
درواق, يش از بيست و هشت مردادپ, دبيرستان
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 و شد و من در فضاى محكوميت كودتاى بيست پخش مى, كردند هاى مختلفى كه كودتا را محكوم مى هاى طرفداران دكترمصدق و اعالميه   گاهى در دبيرستان اعالميه
كه وارد دانشگاه  پيش از اين.  شدمآشنااهللا طالقانى و جلسات مسجدهدايت  آيت, هاى مهندس بازرگان تدريج با كتاب به. هشت مرداد هم در همان دبيرستان قرار گرفتم

وقتى وارد دانشگاه شدم ـ در حد . كردم ركت مىملى دوم هم آشنا شده بودم و گاهى در تظاهرات دانشجويى جلوى دانشگاه ش هاى جبهه  با فعاليت1339از سال , بشوم
من در آن روزگار به , طور خالصه بگويم كه توانم به مى.  شكل گرفته بودمنشناختم و تا حدودى هم تفكرات  هاى سياسى را مى وارد ـ جريان يك دانشجوى تازه

شايد , هاى موجود كردم در ميان گروه ات دينى خودم را حفظ كرده بودم و فكر مىاعتقاد. كردم دكترمصدق ايمان داشتم و كودتاى بيست و هشت مرداد را محكوم مى
باز از همين موضع بود؛ , وآمدى داشتيم ما در جبهة ملى هم اگر رفت, آزادى تشكيل شد تدريج نهضت البته بعدها كه به. دترين باش مناسب,  فعاليت ملى براى ادامة جبهه

آزادى موجوديت  من در جلسة روزى كه بنا بود نهضت. ميت و پذيرش رهبرى دكترمصدق و محكوميت كودتاى بيست و هشت مرداداسال, يعنى درواقع موضع ايرانيت
شده توسط مهندس بازرگان و آقاى  هاى مسلمان كه در جبهة ملى هم فعاليت داشتند و خط و خطوط ارائه تدريج من و ديگر بچه حضور داشتم و به,  اعالم كنداخودش ر

 . كم خودشان را پيدا كردند در آن روزگار كم, آزادى را پذيرفته بودند طالقانى و نهضت
 

   سالى وارد دانشگاه شديد؟چه
 
شد حضور داشتم و در همين روزگار بود كه از افرادى  كه بعدها  آزادى تشكيل مى هاى مختلف دانشجويى كه از طرف نهضت در كميته.  وارد دانشگاه شدم1340 سال در

 .رسيد  من از گذشته به ذهنم مىچهاين مختصرى بود از آن. سازمان مجاهدين خلق را تشكيل دادند شناخت پيدا كردم و همين شناخت باعث روابط ما در آينده شد
 

   سال به زندان رفتيد و چه مدتى بازداشت بوديد؟چه
 

اى كه شاه ارائه داده بود  گانه اولين بار در جريان لوايح شش. كرد  بازجويى و بازداشت,چندين بار ساواك مرا احضار. ويك شروع شد  من از سال چهلهاى بازداشت
 شب عيد مجدداً 1351ونهم اسفند   در بيستوخرداد در جريان تظاهرات جلوى بازار دستگير و به زندان شهربانى منتقل شدم   بعد از پانزده1342در سال . دستگير شدم

كردند من  از آنجا كه احتماالً فكر مى, قلعه آزاد شدم  از زندان قزل1352قل شدم و پس از شهادت رضا رضايى در بيست و پنج خرداد دستگير و به زندان اوين منت
ماه و حدود  جده دستگير و به زندان كميتة مشترك رفتم و با محكوميت ه1352مجدداً در بيست و شش مرداد . طور موقّت آزاد كردند مرا به, باره دارم اطالعاتى در اين

 . از زندان قصر آزاد شدم1354در سال , »كُشى ملّى«ماه  هشت
 

 نژاد و سعيدمحسن و دوستان ديگر چگونه بود؛ آيا اين ارتباطات تشكيالتى بود يا سياسى ـ ايدئولوژيك؟   دوستى و ارتباط شما با حنيفنحوة
آزادى شناخته شده بودم و طبيعى بود كه در طول اين مدت با خيلى از  ك دانشجوى فعال نهضتعنوان ي به,  درطول تحصيل در دانشكدة پزشكى دانشگاه تهرانمن

علم و صنعت و , تكنيك  در پلىكههايى  هاى درون دانشگاه تهران و هم با بچه شدم؛ هم دانشجويان دانشكده آزادى فعاليت داشتند آشنا مى دانشجويانى كه در نهضت
  با همة اينها به, كردند شهيد مطهرى و ديگران سخنرانى مى, مهندس بازرگان, در جلسات مختلف سياسى ـ مذهبى كه آقاى طالقانى, دكردن دانشسراى عالى تحصيل مى

  . نوعى آشنا شده بودم
هاى  طور كه اشاره كردم در بيشتر دوره نآزادى در دادگاه نظامى در مسير هم قرار بگيريم اين بود كه هما اى كه باعث شد ما مجدداً  بعد از محكوميت سران نهضت   نكته

طبيعى بود كه با توجه به تصميماتى كه , شتندنژاد و شهيد سعيدمحسن از سربازى برگ وقتى كه شهيد حنيف. آزادى در دانشگاه عضويت داشتم كميتة دانشجويى نهضت
ماه  كه طى هجده ولو اين, كردند هايى برقرار مى آزادى ـ تماس كميتة دانشجويى نهضتبايستى مجدداً با ما ـ در   مى قاعدتاً, گرفته بودند و دستاوردهايى كه داشتند

 . اى گسسته بود اين ارتباطات تا اندازه, سربازى آنها
 

 شد؟ و استراتژى آينده هم صحبت مى» چه بايد كرد« ارتباط ميان شما چه بود؟ راجع به وجوه
  

الجزاير و در امريكاى التين جريان , مبارزاتى كه در صحنة ويتنام. وجود آمد كه در صحنة مبارزه بودند به ر تمام كسانىكم تغيير و تحوالتى د كم, 42ـ44هاى   در سال
 آزادى تشكيل شد و دفاعياتى هم كه خصوص دادگاهى هم كه براى محاكمة سران نهضت به. ناخواه تأثير خودش را در دانشجوها و مبارزان آن دوران گذاشت خواه, داشت

خوشبختانه خدا اين توفيق را به من داد كه در بعضى از جلسات اين دادگاه ـ با اين كه موانع مختلفى گذاشته . تأثير به سزايى در اين زمينه داشت, در آن دادگاه شد
در پيامى هم كه . مهندس بازرگان و ديگران بودمكردم و شاهد و ناظر دفاعيات  شركت مى,  بودىتوان گفت كه دادگاه كامالً علنى بود ـ به هر ترتيب شده بود و نمى

شد كه در آينده بايد منتظر بود كه  هايى كه در دادگاه كرد ـ به اين نكته اشاره  مهندس بازرگان داشت ـ هم تحليلى كه از زندان به بيرون فرستاده شده بود و هم صحبت
دليل آن سوابق و شور و  به, هرحال به. زد اين پيام در دادگاه مهندس بازرگان موج مى. اه به مبارزه برخيزندبا رژيم ش, اى خارج از چارچوب قانون  و مشى هايى با روش گروه

  را ادامه داد يا بايستى حرف نويى داشت؟ذشتههاى گ  دنبال اين بودند كه بنشينند و فكر كنند و ببينند كه آيا براى آينده بايد روش همه به, حال و جوانى كه وجود داشت
بحث آنها هم حول همين محور بود كه  استراتژى آينده چه بايد باشد؟ طبيعى بود كه . هاى غيرمذهبى هاى مذهبى و هم در بين گروه اين فضا عموميت داشت؛ هم در بچه

 » چه بايد كرد؟«سخن همين بود كه براى آينده , اى كه ما با سعيد و حنيف داشتيم در برخورد  اوليه
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هايى  زمينه از نظر شما چه عوامل و پيش. دانيد   را ضرورى مى60خرداد  عطف سى ازجمله در زمينة نقطه, رسد شما نيز ذكر تاريخ شفاهى كرديد به نظر مى آنچه مطرح با
 است به گيرهايى كه خود انقالب ممكن,  بدهيدتاصطالح جنگ داخلى را به حوادث بعد از انقالب نسب اند؟ ممكن است شما ريشة اين به  دخيل بوده60در رخداد خرداد 

شايد هم جلوتر برويد و , وجود آمد نسبت بدهيد بندى كاذبى كه در زندان به  و برخوردهايى كه در زندان شد و قطب1354ممكن است به ضربة سال , داشت نسبت بدهيد
با توجه به تجربيات .  ايران و حتى ممكن است به قيام پانزده خرداد منتسب كنيد پيشتاز درورىگذاران و به تئ به تئورى مبارزة مسلحانه نسبت بدهيد و يا به خود بنيان

 . پذيريد دانيد و هر مبدأ مختصاتى را كه مى يابى كنيد؛ از هر كجا كه صالح مى اين واقعه را ريشه, طوالنى خودتان
 

نژاد و شهيدمحسن تا امروز نزديك به  صلة زمانى آشنايى و دوستى من با شهيد حنيفكه فا نخست اين. شوم چند نكته را يادآورمى, كه وارد اصل قضيه بشوم  از اينپيش
دقيقاً همان نكاتى , گويد اكنون مى  و آنچه همتوجود نيامده اس تحول و تغييرى در او به, تواند ادعا بكند كه با گذشت اين زمان كسى نمى رسد و هيچ سال قبل مى چهل

توانم ادعا كنم كه تحوالتى كه به  ولى نمى, همان اتفاقاتى باشد كه در گذشته پيش آمده, گويم  امروز مى كنم آنچه اشته است سعى مىموقع به آن باور د است كه همان
  .تأثير است گويم بى  آمده در آنچه كه مىوجود عقيدتى و استراتژيك در هر فردى و ازجمله شخص من به, لحاظ فكرى

, شود كالً اگر انتقادى مى. ام اند و من اشتباه نكرده به اين معنا نيست كه همه اشتباه كرده, ديدگاه انتقادى دارم, ن در رابطه با جريان يا فردىكه اگر احياناً م   نكتة دوم اين
  .ام و اين انتقادها قطعاً شامل حال من هم خواهد بود ها بوده خود من هم در بطن اين جريان

  اند و صادقانه وارد صحنة مبارزه شده كه اهداف درستى داشته خواهم بگويم؛ من به تمام كسانى خصوص به نسل جوان مى اين را به, خواهم اشاره بكنم   نكتة سومى كه مى
روهى از خطا به لحاظ فردى و گ, شود  مبارزه مى ةكسى كه وارد صحن, دليلش هم اين است كه تنها ديكتة نانوشته غلط ندارد. ام در تمام عمرم احترام گذاشته, باشند

در گذشته آنهايى كه وارد صحنة مبارزه . گذارم كه وارد صحنة مبارزه شدند احترام مى براى تمامى كسانى, نظر از اعتقادات و باورها مصون نيست؛ بنابراين من صرف
اى و شخصى خودشان  به زندگى  خواستند در كار حرفه ند و مىشد اگر اينها وارد صحنة مبارزه نمى. شدند ـ اعم از دانشجو و غيردانشجو ـ افرادى با استعداد بودند مى

من در مقابل تمام اينها سر .  اى زندانى شدند اى شهيد و عده ولى اينها جان به كف گرفتند؛ عده, شدند تكشان از افراد سرشناس و مديران رده باال مى تك, ادامه بدهند
  . آورم مىتعظيم فرود 

ام و همان موقع هم اين  به اين نتيجه رسيده, كه من امروز با نگاهى به گذشته اين, اى كه من در اينجا بايد بگويم و شايد كمتر اشاره شده تهيابى؛ نك  و اما بحث ريشه
 خودش را تعيين و به  استراتژى مبارزاتنژاد يفيعنى حن. تصميم خودش را گرفته بود, نژاد از سربازى برگشت اعتقاد من اين است كه وقتى حنيف. دغدغه را داشتم

. حول محور تصميمات حنيف بود,  استراتژى و تشكيالت صورت گرفت ,لحاظ عقيدتى وضعيت خودش را روشن كرده بود و تمام كارهايى كه بعدها در زمينة ايدئولوژى
ولى احساس من , طور جمعى به نتيجه برسيم موشكافى كنيم  و بههاى مختلف قضيه را  ما در پى آن بوديم كه جنبه. بار آورد اين مسئله عوارضى را در آينده براى ما به

هايى كه  اين هستة اوليه مشكلى شد كه ما در طول سال. اين بود كه تصميم گرفته شده و درواقع قضيه به اين صورت بود كه اين تصميمات به نوعى به ما منتقل بشود
ولى در , با همة جو دموكراتيكى كه در آن زمان بين ما حاكم بود, شود هايى كه مى  اين بود كه با همة صحبتاحساس من.  درگير بوديمآنها ادامه داشت با  اين فعاليت

  .تن به كار نخواهم داد, كردم كه تا زمانى كه خودم به نتيجه نرسم من هم احساس مى. تصميمات قطعى بود, عين حال تصميمات
  

مهندس به او گفته بود , نژاد آزاد شده بود وقتى هم كه حنيف» .شود  آخرين دادگاهى است كه از قانون دفاع مى اين«:  در دادگاه مهندس بازرگان بوديد كه گفتخودتان
روى . نفر بوديم آزادى سيزده گفت در زندان همراه با سران نهضت  همچنين مهندس سحابى مى.دستش را به شكل اسلحه درآورده بود» .بار دست خالى نيا اين«: كه

» .ديگر شرايط پيچيده است و ما بايستى رحمى بشويم براى مولود جديدى كه اين پيچيدگى اوضاع را درك بكند«مهندس بازرگان گفت كه , كرديم تژى صحبت مىاسترا
كه  ن به اين تصميم رسيده بود؟ يا اين شده بود يا حنيف در رابطة متقابل با زنداتقلآزادى به بيرون من گيرى از شوراى مركزى نهضت دهيد كه اين تصميم آيا احتمال نمى

 نژاد در دورة سربازى داشته و در سير تجربيات خودش به اين قطعيت رسيده بود؟ در اثر مطالعات نظامى كه حنيف
 

هاى ما در  آمد و اين جزو بحثدر زندان نوشته شد و بيرون هم , اين تحليلى كه شما به نقل از سران نهضت و مهندس بازرگان به آن اشاره كرديد, درست است,  بله
همه , 43ـ44هاى  در فضاى سال.  استلجلساتى بود كه با سعيد و حنيف داشتيم تشخيص اين كه پيغام از درون بود يا حنيف اصالتاً خودش به نتيجه رسيده بود مشك

, ماه سربازى بهترين استفاده را كرده بود حنيف هم طى آن هجده. بيرون بوديمدنبال اين بودند كه بايد طرحى نو درانداخت؛ هم آنهايى كه در زندان بودند و هم ما كه  به
الشعاع قرار داده و  اگرچه در مواردى احساس من اين بود كه اين قاطعيت جو دموكراتيك ما را تحت. وقت گذاشته بود و به قاطعيت  ايدئولوژيك ـ استراتژيك رسيده بود

 . كالتى داشته باشيمهمين باعث شد كه ما در آينده هم مش
 

  حل مشكلى كه گفتيد چه كرديد؟براى
 

از بسيارى از قضاياى سازمان اطالع داشتم و ارتباطم , 1350من از معدود كسانى بودم كه تا اول شهريور . اى وارد نشد ترين خدشه گاه كوچك  به روابط دوستانة ما هيچ
. كرديم  بودم و در يك اتاق با هم زندگى مىهخان  در شيراز با ناصرصادق هم1349 و اوايل 1348من سال . دهاى ديگر قطع نشده بو ناصرصادق و بچه, با سعيد محسن

هاى شيراز خيلى  براى بعضى از بچه.  نداند كه تمام دستاوردهاى ايدئولوژيك و سياسى سازمان در اختيار من گذاشته شد كه همه را مطالعه كنم و نظر بدهم شايد كسى
هاى شيراز كه با حنيف هم گروه بود به  يكى از بچه» .اما رابطة تشكيالتى هم با ما ندارد,  داردعاين حسن كيست؟ اين كه از تمام زير و بم ما اطال«: گفتند مى, عجيب بود

دهن او از دهن . شما نگران او نباشيد«: بودو خود او به من گفت كه حنيف گفته » كسى جواب خواهد داد؟ اين يعنى چه؟ فردا اگر خطرى پيش بيايد چه«: حنيف گفته بود
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هاى شيراز با من در رابطه بودند و با  بچه, عالوه بر بهرام آرام و احمدرضايى, هايى كه من در شيراز بودم در همان سال. البته اين لطف خدا بود» . استتر مخيلى از ما محك
 ما به قوت خود باقى  ما بدانيد رابطة ما تا آخرين لحظه برادرانه و صميمانه بود و رابطة اعتقادى و مبارزاتىاينها را گفتم به اين دليل كه ش. هاى متعددى داشتيم هم بحث

 .وارد در ماجرا بشوم, ام توانستم تا موقعى كه خودم دقيقاً و آگاهانه قضايا را نپذيرفته نمى, ولى من با توجه به مسائلى كه اشاره خواهم كرد. بود
 

  موقع هم اين احساس را داشتيد؟ كنونى شماست يا آنبندى   جمعاين
 
 .  همان موقع هم احساس من همين بودنه
 
  كرديد؟  نژاد و ديگران منتقل مى  اين نظرات و احساس خود را به حنيفآيا
 
 .هاى ما چندان نتيجه نخواهد داد ولى هميشه اعتقاد من اين بود كه شايد اين بحث, هاى زيادى داشتيم  بحثما
 
  بفرماييد؟,  در زمينة ريشة اين مسائل نظرى داريدگرا

 
لحن خواندنتان بايد لحن , خواهيد قرآن بياموزيد نشينيد و مى  مقدار بازتر صحبت كنم؛ حنيف در زمينة ايدئولوژيك معتقد بود كه وقتى براى آموزش در جلسات مىيك

هايش را   اين عين چيزى است كه اكنون چهرة صادقانة حنيف و توصيه, »اهللا  ِمن  براءه«با حركات دست , ندگفت سورة توبه را بايد با آهنگ انقالبى خوا مى. انقالبى باشد
, بودم... مطهرى و, هاى طالقانى پاى صحبت, كردم هاى مهندس بازرگان را مطالعه مى كتاب, كه مسلمان بودم موقع ضمن اين كه من همان درحالى. كند در خاطر من زنده مى

استراتژيك و تشكيالتى خودمان را جوابگو ,  ـ در حد درك من در آن روزگار ـ تمام مسائل ايدئولوژيكقرآن من به چنين باورى نرسيده بودم كه ما با استعانت از البته
  .موقع هم داشتم  اين دغدغه را همان ,اين چيز جديدى نيست. خواهيم بود

توانستم بپذيرم كه همة ارتباطات بايد قطع بشود و  وجه نمى هيچ گونه بود ـ به رتباطات من خيلى زياد بود ـ شايد تربيتم اينكه ا   در رابطه با استراتژى؛ با توجه به اين
تشكيالت و , انچيز قربانى سازم تشكيالت باشد و همه, باالترين قانونى, مبارزة مسلحانه باشد, باالترين قانون. الشعاع مبارزة مسلحانه قرار بگيرند چيز بايد تحت همه

گردم ببينم كه انسجام الزم را در آن زمينه پيدا  به درون  خودم برمى, خواهم تصميم بگيرم من درنهايت كار وقتى مى, گونه بوده ام اين استراتژى شود؛ هميشه در زندگى
هايى هم با حنيف و سعيد  بحث. ام آن انسجام ضرورى را پيدا نكردهكردم كه نه به لحاظ استراتژيك و نه به لحاظ ايدئولوژيك من هنوز  من احساس مى. ام يا نه كرده

تر و  برخوردهاى سعيد آرام. كردم گونه فكر مى من كمتر اين, در رابطه با سعيد. ولى اين دغدغه را داشتم كه گويى تصميمات از پيش گرفته شده است, داشتيم
  . هاى ديگر آمادگى بيشترى داشت سعيد براى شنيدن ديدگاه, ولى به نظر من, صدر نداشت خواهم بگويم حنيف سعة نمى.  بودرترپذي انعطاف
دو عامل مهم ,  به بعد1320از شهريور . بندى نتيجة تفكرات و تجربيات بعدى من است اين جمع, گونه بود خواهم به يك نكتة ديگر هم اشاره بكنم كه چرا اين   من مى

هاى اساسى در روابط فردى و   جايگاه آزادىكه نانى و تشكيالتى ما سايه افكنده و تا حاال هم ادامه داشته است؛ يك نكته ايروى تصميمات ايدئولوژيك ـ سياسى و سازم
 اين جمله را خودم هم بارها, هاى دور كه امروز به اين نكته اشاره كنم كه شايد در گذشته ام از اين من شرمنده. ها و تشكيالت ما جايگاه مهمى نبوده است در سازماندهى

ما در آن روزگار هنوز دقيقاً به تناقض ذاتى و درونى اين تفكر پى نبرده بوديم ! ولى به فكر مردم باشد و مشكالت مردم را حل كند, بر زبان آورده باشم كه ديكتاتور باشم
 .بندى نتايج كارش هم به نفع مردم نخواهد بود جمع, كه اگر كسى ديكتاتور باشد

 
 ر دلسوز را قبول داشتيد؟ الگويى مثل عبدالناصر؟ ديكتاتويعنى

 
من در اسكندريه و قاهره هم مدام دنبال اين . من هنوز كه هنوز است نسبت به جمال عبدالناصر عواطف و احساساتى دارم, ببينيد. شما به عبدالناصر اشاره كرديد, بله
 شد و عبدالحكيم عامر فرماندة ستاد ارتش الشى؛ به هرحال فرداى پنجم ژوئن كه ارتش مصر از هم مت از جمال عبدالناصر چيست هاى بازمانده گشتم كه ببينم نشانه مى

ديكتاتوِر «شود  يا اصطالحاتى كه امروزه شنيده مى» ولى به نفع مردم كار كند, بگذار ديكتاتور بيايد«شديم كه اين تفكر كه  ما همان موقع بايد متوجه مى, خودكشى كرد
  .كند هم ديكتاتور و هم مردم را متالشى مى, تى در درونش وجود دارد كه درنهايتتناقضا» مصلح

. شد شد جايگاه درستى نداشت و چندان به آن بها داده نمى هايى كه تشكيل مى ها و گروه هاى اساسى فردى و تشكيالتى در سازمان  اين بود كه آزادى   بنابراين يك نكته
در آن زندگى مخفى بود , شد  بايد سازمان مخفى مىراًافزون بر اين كه سازمان به لحاظ تشكيالتى هم اجبا. بعدها گريبانگير سازمان شداعتقادم اين است كه اين موضوع 

  .تر شد و عوارضش  شديدتر روز بزرگ كه چهرة اين قضيه روزبه
توده در ايران  بسيار متأثر از فرهنگى بود كه حزب, كرديم  در دانشگاه فعاليت مىهايى كه ما فرهنگ سياسى حاكم در سال, ارتباط با نكتة نخست نيست   نكتة دوم كه بى

كنم  از افراد معدودى بودند كه فكر مى. چه در آن دوران و چه بعد از آن, هاى مهلكى به ما زد ضربه, اين. اش حاكم كرد؛ يعنى فرهنگ ماركسيستى آن هم از نوع استالينى
جا  همين. يكى مرحوم دكترمصدق بود و يكى هم مرحوم مهندس بازرگان, كردند شدت با آن مقابله مى بلكه به, نها روى آنها اثر نگذاشته بودت اين تفكّر و اين فرهنگ نه
كشد  د را يكجا به دوش مىخردا نبودن احزاب و بار نداشتن انسجام در دوم, نبودن تشكيالت,  نهادهاى مدنىبودنامروز آقاى خاتمى كه بار ن, اشاره كنم كه به اعتقاد من

سال در زدودن اين فرهنگ خدمت بسيار بزرگى به اين مملكت كرده است و چه حركتش شكست  با طرح مسائلى در طى اين پنج ـ شش, ها متوجه اوست  حمله و همة
 .جا خواهد ماند اريخ بهتحملى كه كرد و بار مظلوميتى كه كشيد در ت, اى كه در تاريخ ايجاد كرد وجهه, بشودبخورد و چه پيروز 
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  مسائل ايدئولوژيك هم توضيح بدهيد؟دربارة

 
اما . در همين حد, جايى نخواهيم رسيد و چنين پاسخى نخواهيم شنيد كردم كه ما با اين شيوه به ولى احساس مى,  من چندان در مسائل ايدئولوژيك پخته نبودمموقع آن

خواستيم  ما از قرآن مى,  بار كرده بوديمدرواقع اين بود كه سطح انتظارات ما از قرآن در حدى بودكه ما بر دوش قرآن دليلش. امروز معتقدم كه آن احساسم درست بود
, داشتيم چيزى كه بايد از قرآن انتظار مى.  ما از قرآن واقعى نبود سطح انتظارات.  ما را حل كند روابط موجود و تاريخ و آيندة, تشكيالتى, كه تمام مشكالت استراتژيك

يا فرض كنيد » اقتصاد اسالمى«نام  اى در اوايل انقالب نوشته بود به يادم هست كه دكتريزدى جزوه. ديديم ىهايش را هم حتى بعد از انقالب م غير از اينها بود كه نمونه
تظارات درواقع بيهوده داشتن بود و اين ما بوديم كه اشتباه ان, اعتقاد من امروز اين است كه چنين چيزى. هاى مختلف گفته شد بعدها مدام پسوند اسالمى با زمينه

اين اجمالى بود . تشريح كرد, رسالتى را كه بايد از قرآن انتظار داشت,  شايد مهندس بازرگان در كتاب آخرى كه در اواخر عمرش نوشت و آن سخنرانى كه كرد. كرديم مى
 .گردد ها برمى از آنچه كه به ريشه

 
  بپردازيد؟60به خرداد , بندى  جمع است با اينممكن

 
ها  بينم كه سازمان در طى آن سال خرداد را در همان تطورى مى  هاى سى من ريشه. شود جدا كرد نمى, 60 تا 44هاى   را از سابقة سال60خرداد   اعتقاد من داستان سىبه

اى صادقانه متوجه اين  ها عده  است كه در گذشتهمكنمنتها م, به نظرم در گذشته هم بود, خورد چشم مى خرداد به اى كه در سى هاى اين نكته ريشه. از سر گذرانده است
  .كردند ولى بعدها يك عده آگاهانه از اين امكان استفاده مى, مسئله نبودند

ها و افراد با  ها و جريان سازمان به ديگر گروه. ون سازمان بودباالترين قان.بود بايد زير ساية سازمان مى چيز مى همه. دانست   سازمان از همان ابتدا خودش را پيشقراول مى
كه خودم به  بدون اين,  باشم در راه تحقق آن تصميماتزارىبه اين معنى كه من شايد اب, كردم كه تصميمات از پيش گرفته شده من احساس مى. كرد ديد ابزارى نگاه مى

كرد كه انقالب  سازمان فكر مى. حتى به انقالب, شد به صورت ابزار نگريسته مى, دهد؛ به همه هم خودش را نشان مىخرداد  در سى, اين نگاه. انسجام درونى رسيده باشم
 اى از دستش ربوده شده هاى انقالب را خودش گذاشته و اين انقالب فعالً توسط عده ها و بنيان  و مايهها پايه  انقالب را خودش انجام داده؛ همة, متعلق به خودش است

حزب , سيدجوادى  حاج ,به الهيجى. سرنوشت تك تك اينها را در نظر بگيريد, كه بعدها در شوراى ملى مقاومت شروع به همكارى كردند شما نگاه كنيد به كسانى. است
  .سخن گفتن و سؤال كردن نداشتند, حق انتقاد, دندبو ابزارى كه بايد در خدمت آنها مى. شد بابا تهرانى و بسيارى با ديد ابزار نگاه مى خان, صدر بنى, كردستاندموكرات 

.  اى را دستگير كرده و از ستاد ارتش به آنجا آورده بودند عده.  در منزل آقاى طالقانى بوديم1357 بهمن سال 22كند؛ ما روز  تر مى  مطلب را روشن   يادآورى يك خاطره
يكى از . خصوص در رابطه با اهداف سفر هايزر به,  بشودهايى  اد شد كه ما همراه اينها برويم و از اينها سؤالآنجا پيشنه. آنجا بود) هاى شهيد برادر رضايى(محسن رضايى 

 را كه آنجا بود و  يكى از كسانى. ها به من برسد و گفت كه اگر امكان دارد ترتيبى بدهيد كه اين قرص) بيمارى قلبى داشت(, هايى درآورد دستگيرشدگان از جيبش قرص
كنيد چه جوابى به من  فكر مى» .اگر امكان دارد كمكى به او بشود و داروهاى قلبى برايش تهيه بشود,  داردلبىاين آقا بيمارى ق« : صدا كردم و گفتم, شناخت نمىمرا 

» .گيرد كه چه بايد بكند سازمان تصميم مى. خواهد اينجا به ما دستور بدهيد شما نمى. شما با سازمان مجاهدين خلق طرف هستيد « :برگشت به من گفت, داد؟ آن جوان
سازمان قرآن , سازمان خداست. اين تفكر القا شده بود كه تنها سازمان بايد تصميم بگيرد» !من اصالً در جريان كار شما نيستم و خداحافظ«:  به محسن گفتماصلهمن بالف
نژاد و سعيدمحسن و  اعتقادم اين است كه حنيف! م حنيف نگاهى ابزارى به قرآن داشت هرگزخواهم بگوي البته من نمى. هر چه سازمان گفت, سازمان پيغمبر است, است

البته من . چيز به شكل ابزار نگاه كرد  رسيد كه به همه سازمان به جايى, اما درنهايت, دنبال راه بودند عاطفى و مسلمان بودند و به, شدت مذهبى آن مجاهدين اوليه به
 هستم كه در اين مورد خوب  توانم بگويم جزو كسانى من واقعاً مى.  جاى چون و چرا ندارداصالً, تدين و اسالميت حنيف, صداقت, ره كنم كه ايمانحتماً بايد اينجا اشا

, اش را داشتم موقع دغدغه ه من آنولى آن تفكّر ك, البالغه بودند اهل قرآن و نهج, معتقد, شدت مذهبى هاى اولية سازمان بدون استثنا به  همة بچه.توانم قضاوت كنم مى
.  كردند سيدجوادى چه عنوان نمونه با حاج شما  در عمل هم ديديد كه به. استراتژى و تمام تشكيالت را بلعيد,  به غول بزرگى تبديل شد و ايدئولوژىزمانتدريج در سا به

,  كه با اينها همكارى كردنديگرانىد. طور سازى كنند؛ ديگران هم همين  برايش پروندهاش درآوردند و كپى كردند كه در آينده اش را از صندوق پستى هاى خصوصى نامه
انقالب را سهم . خرداد بود هاى واقعة سى به نظر من از ريشه, اين نگرش ابزارى به قضايا, تدريج پى بردند كه اينها ابزارى در دست سازمان هستند به, 1360بعد از سال 
  .  كسى حق نداشت كه در اين رابطه اظهارنظرى بكنداصالً, دانستند خودشان مى

ها روابط  من با رضايى. احمدرضايى سراغ من آمد, ها را بازگو كنم؛ وقتى كه شهيد رضارضايى از زندان فرار كرد اى هم از صداقت و پاكباختگى اين بچه   خوب است نمونه
مثالً . ها گفته شده در اين حد است  از طرف بچهها يىمطالبى كه در مورد شما در بازجو,  زندان فرار كردهگفت كه رضا از, هايى كه داشتيم ضمن صحبت. اى داشتم ديرينه

اين آمدن و رساندن اين , شرايطى كه هر لحظه جان احمدرضايى در خطر بود, در آن شرايط سخت. طور گفت يا ديگران به اين شكل گفتند و شما متوجه باشيد سعيد اين
درواقع , به اين دليل وقتى زندان رفته بودم. در آن شرايط ارزش سالمتى او خيلى بيشتر بود, گرفتم ابد هم مى, رفتم كه من زندان هم مى ولو اين. رزش داشتپيام خيلى ا

دانستم و  طالبى هم كه گفته شده مىحدود م, حواسم هم جمع است, دانستم در درونم چراغم روشن است كه من مى درحالى. ام كرد كه من چشم بسته آمده بازجو فكر مى
  .  هم تجاوز نكردمحدودوقت  از آن  هيچ

يعنى  . دست همديگر را دقيقاً خوانده بودند, بر اين اعتقاد هستم كه هم سازمان و هم طرف مقابلش, ؛ از آنجا كه من آن روزها درگير مسائل بودم60 به خرداد برگرديم
  .كنم ىگويم و از بيرون به قضيه نگاه م من برداشت آنها را مى. يك جوى نخواهد رفتدانستند كه درنهايت آب اينها در  مى
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  چه بود؟, كردند  كه هر دو طرف خود را براى درگيرى آماده مىداليلى
 

بينند كه ايشان را   قبل چه تمهيداتى مىاز, اهللا خمينى بناست برود و ميهمان ايشان بشود ببينيد آن شبى كه آيت. اهللا شيخ محمد يزدى را نگاه كنيد  خاطرات آيتشما
اهللا  ها براى آيت نامه نوشتن, بردند كار مى  كه بهامىهاى خ شيوه, ها كردن از آن طرف هم اسلحه جمع! به اين نتيجه برسانند كه بايد حكمى عليه مجاهدين خلق داده بشود

 . تصميم از پيش گرفته شده استlهاى سياسى است  آمد كه تمام اينها بازى به نظرم مى, ديدم من تمام اينها را كه مى... ها و خمينى و كانديداكردن
 

توانم بگويم كه پدرومادرشان مرا مثل فرزندان خودشان  ها آشنا بودم و  مى من با خانوادة رضايى,  به بعد1340  خاطرة ديگرى دارم كه بد نيست بگويم؛ از سال 
 بود و برخالف شهيد مهدى رضايى كه نشدههاى سياسى خيلى  محسن از برادرهاى كوچك بود و هنوز وارد مقوله. وآمد زيادى داشتم تدانستند و به خانة آنها هم رف مى

بعد از . شتيمدليل سوابقى كه بود خيلى با هم ارتباط دا به. نجا بود محسن آ, وقتى من به بند سه و چهار زندان قصر رفتم. او خيلى آرام و ساكت بود, شور زيادى داشت
كه يك نفر  هايى داشت؛ اول اين بار آمدن او تفاوت اين.  ايشان زنگى به من زد و به خانة ما آمدهآيد اواخر خرداد بود ك يادم مى. اش را با من حفظ كرد انقالب هم رابطه

شك , چون يكى دو تا حركت كوچك ديدم. شود  دارد ضبط مىهاى من  احساس كردم كه حرف, هاى صحبت من كه وسط دوم اين. عنوان محافظ همراهش آمده بود  به
... اهللا خمينى داده بود و ملى و حكمى كه آيت مسئلة قصاص و جبهة, مجلس مطرح بود, شدت مطرح بود صدر به داستان بنى,  بودطمىروزهاى پرتال, روزها آن. كردم

 كه هايى له و آن جم60برگردم به آن شرايط خرداد » چه خواهد شد؟«سو رفت كه  ين صحبت ما به اين طبيعى بود كه اول. درواقع شرايطى بسيار پرهيجان و پرتالطم بود
سازى  البته اين قرينه» .ايم كه خواهند ديد تيرى براى اينها تدارك ديده ما سى«: محسن رضايى گفت. ها را بازگو كنم كنم كه همان واژه دقيقاً سعى مى. به او گفتم

, آمدن مردم  بسيج شده بودند و با شهادت و به صحنه1331ام تير  السلطنه روى كار آمده بود و مردم در سى قوام, كه دكترمصدق استعفا داده بود گشت به اين برمى
. ر من چنين توانى نداريدشما در حال حاضر به نظ«:  من به او گفتم. وزيرى دكترمصدق را صادر بكند دكترمصدق مجدداً آمده بود و شاه مجبور شده بود كه حكم نخست

كَنيد و به طرف دام  شما با دست خودتان داريد گور خودتان را مى«:  دقيقاً خاطرم هست كه گفتمملهو اين ج» اى نخواهد داشت جز كشت و كشتار و برادركشى نتيجه
البته شايد هم درست » .هزار رسيده است د يا چهارصد و پنجاهاكنون به چهارص, تيراژ نشرية مجاهد. اطالعات شما درست نيست«: در پاسخ به من گفت» .رويد مى
تماسى , تجربة گذشته, گفتم قاعدتاً براساس آن اطالعات محدود ولى آنچه من مى, اند اند و يا كجا نفوذ كرده  كه اينها چه كارهايى كردهنداشتيمما چندان اطالع , گفت مى

 . وگرنه شايد او حق داشت كه اطالعات من كم است. بود, ختلف داشتمهاى م كه با  مردم داشتم و شناختى كه از جريان
 

  كرد چه بود؟ ها را مى آمد و اين صحبت كه به ديدن شما مى  محسن از اينانگيزة
 

اند كه   سازمان پيغام فرستادهدر زندان هم آمدند و به من گفتند كه از. دانستند همه هم مى, هايى داشتم   مرزبندى46ـ47 من كه حسابم روشن بود؛ من از سال خوب
خواست ببيند كه  شايد مى. هايى داشتم  شايد اطالع داشت كه بعد از انقالب هم من فعاليت. مثالً حريم داشته باشيد. دانم من نمى, حاال چه مواظبتى. مواظب فالنى باشيد
  .گفتم من نظرات شخصى خودم را مى,  ولى به هرحال آنجا نظر چيست؟

آن تفكّر تا عمق وجود  اينها نفوذ كرده , دانست اى كه گفتم سازمان خودش را پيشتاز و پيشقراول و نوك پيكان تكامل مى كنم؛ آن نكته بندى مى خش را جمع   من اين ب
  . كندتفادهموقع از آن اس كرد كه به ها با چشم ابزار نگاه مى كس و همة سازمان چيز و همه آن تفكّر كه سازمان به همه. بود

هاى اولية انقالب وجود داشت و  ببينيد تفكراتى كه آن سال, شما  نگاه كنيد, ايم اينجا نشسته, 82ما امروز در سال . كردند    من گفتم كه هر دو طرف خودشان را آماده مى
مجلس .  ما چه سرنوشتى پيدا كرده استاساسى انونامروز شما شاهديد كه ق. چه تفكراتى است؟ اين تفكرات آن روز هم وجود داشت, شود تفكراتى كه امروز مطرح مى

مجلس چيزى را تصويب . عالى انقالب فرهنگى مغايرت دارد شود كه اين با تصميمات مثالً شوراى بالفاصله گفته مى, كند ـ با اكثريت آرا ـ اليحه يا طرحى را تصويب مى
در يك . ها هم وجود داشت و چندان احتياج به توضيح ندارد ل اين تفكّرات در آن سا.  مغايرت دارددهشود كه اين با نظرى كه در يك موقعى كسى دا بعد گفته مى, كند مى

در چنين شرايطى تكليف . اهللا و تمام اختيارات ائمة اطهار را دارد مطلقة فقيه تمام اختيارات رسول شود كه واليت گفته مى, ها پيش نوشته شد نامة رسمى كه سال
نطفة اقتدارگرايى و انحصارطلبى و , اهللا  حزب فقط حزب , شد؟ تكليف تحزب چه خواهد شد؟ اين شعارى كه از روزهاى اول انقالب شروع شدواهداساسى چه خ  قانون

گفتند ,  اعالم كردنديحاًاينها در مقعطى هم صر. هايند همان, اينهايى كه امروزه هستند, ايم ما جاى دورى كه نرفته. كشيدن به ديگران ندادن را منعقد كرد اجازة نفس
 چيست؟» جمهوريت«, باشد» حكومت اسالمى«بگذاريم اصالً 

 
 آمد؟ جبراً  تصادمى پيش مى, دانستند  شما اين است كه چون هر دو طرف خودشان را عين دين وعين اسالم وحق مىمنظور

 
شود اختيارات  وقتى گفته مى. اى ه من انتقاد كردى درواقع به ايدئولوژى انتقاد كردهيعنى اگر ب. شود ايدئولوژى خودش مى, نشيند  يعنى خودش جاى ايدئولوژى مى ,بله

كه طرف خودش درواقع جاى ايدئولوژى  وقتى! المىآن وقت شما بيا بگو كه فرض كنيم نصيحت به رهبران امت اس. شود تمام در يك نفر جمع مى, اهللا و ائمة اطهار رسول
درواقع ايدئولوژى و استراتژى سازمان را زير , كنى گفت تو اگر به من انتقاد  سازمان هم مى. اى برده قرآن را زير سؤال , كنى  به من انتقاد گويد كه تو اگر مى, گيرد را مى

 .بودندطرف مقابل را دست كم گرفته بودند و هر دو دچار توهم , اما هر دو طرف, بودنداين دو طرف هر دو دست همديگر را خوانده . برى سؤال مى
 

  ناپذير بود؟ كنيد جنگ داخلى اجتناب  شما فكر مىپس
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ناپذير؟ اين  پذير بود يا اجتناب اجتناب , 57ماند كه شما از من بپرسيد كه انقالب   اين پرسش  مثل اين مى. ناپذير بود  اجتناب60خرداد  كنم درگيرى سى  فكر مىمن
 كه به تمام معنا حزب و گروه بودند و ديدگاه مشخص مهايى داشتي احزاب و گروه, 60اگر ما در مقطع خرداد .  باشيمداشته» اگر و مگر«گردد به اين كه ما چند تا  برمى

اگر ما آن دو بالى بزرگى كه گفتم درواقع يكى فرهنگ استالينى , هاى سياسى مملكت ما روشن بود گيرى اگر نهادهاى مدنى داشتيم كه جايگاهشان در تصميم, داشتند
ها؛ را نداشتيم بله »اگر و اگر و اگر«كردن و  مدت ما و آن نظرية پيشتاز و ابزارى نگاه  طوالنىىها زدگى هاى مبارز و درواقع آن استبداد بر بسيارى از جريانحاكم 
آن درگيرى هم در آن شرايط با آن تفكرات و . اد كه دادد آن انقالب بايد رخ مى, اى از شرايط و امكانات در مجموعه. اما اين اگرها به نظر من كارساز نبود. پذير بود اجتناب

ايم و بيست و دوسال از آن ماجرا گذشته شما ببينيد كه دو طرف به كجا حركت  امروز ما اينجا نشسته. كه داد, داد بايد رخ مى, بينيم با آن سوابق كه در هر دو طرف مى
اى خيلى  ناگفته نماندكه انصافاً عده. بررسى حركت بيست و دوسالة هر دو طرف است, پذير بود يا نبود  اجتنابشود قضاوت كرد كه هايى كه مى اتفاقاً يكى ازراه. كردند

پيامدهاى ديگرى داشتيم و , شايد اگر رحلت آقاى طالقانى پيش نيامده بود. مهندس بازرگان ـ كه خدا رحمتش كند ــ تالش زيادى كرد. تالش كردند تا آن اتفاق نيفتد
 . هاست»اگر«م از آن اين ه

 
نويسد كه اگر خمينى لب تر كند دو ميليون بسيجى  اى به او مى مسعود رجوى در نامه,  اشرف دهقانى به كردستان رفته بود مثالً وقتىاى وجود نداشت؟   هيچ روزنه واقعاً

 ها دست زد؟   با توجه به اين آگاهى خودش به اين شيوهاك روزنة اميد نبود؟ چرخودش ي, اى رهبرى آيا اين آگاهى از پايگاه توده. ريزند و كارت تمام خواهد شد آنجا مى
 

ما گوش به فرمان , ترين رهبر ضدامپرياليستى هستيد شما بزرگ«: گفتند اهللا خمينى مى اينها اوايل انقالب در مورد آيت. موقع نوشته شده است دانم اين نامه چه  نمىمن
دانم آن نامه در چه  نمى.  دانم هاى سياسى مى  حركتعىهمة اينها را نو, منتها من با توجه به مطالبى كه گفتم» .گذاريم اختيار شما مىهمة امكاناتمان را در . شماييم

است مشكالتى كرده كه اين اقدامات ممكن   خواستند اقداماتى بكنند و سازمان فكر مى شايد در شرايطى نوشته شده كه گروه اشرف دهقانى مى, شرايطى نوشته شده
خواست كارى انجام بدهد كه  اگر اشرف دهقان مى, چون از نظر آنها مبنا سازمان بود.  را نكنيدارداد كه اين ك براى سازمان ايجاد بكند و اين هشدار را به ايشان مى

 !نوشته شوداى هم  عيب ندارد چنين نامه, كرد ممكن است كه عوارض و خطراتى براى آنها داشته باشد سازمان فكر مى
 

اهللا خمينى را به لحاظ ايدئولوژيك هم قبول نداشتند و خودشان را براى جايگزينى آماده  دهد كه حتى اگر آيت  كه در آن نامه به كار رفته شده نشان مىمنطقى
 .روند ان مىاى است و اگر لب تر كند دوميليون بسيجى به كردست گويند كه نيروى قوى ولى به لحاظ استراتژيك مى, كردند مى

 
 

, ها را جايى بزنم  وقت حاضر نبودم اين حرف هيچ, اى كه براى شهداى سازمان قائلم  مطلب اين است كه من به لحاظ عاطفى و احساسى و آن احترام و مقام و رتبهحقيقت
هزار ساعت  شود كه شش گفته مى. قضايا حل نخواهد شد, ر نكنيدهايى را كه گفتم برقرا كه اين پل ارتباطى بين گذشته و آينده و آن نكات و دغدغه ولى شما تا موقعى

, منتها چند سال بعد. هزار ساعت كار نشده گويم شش من نمى. خواه پيدا بشود مذهبى و عدالت, كه حلقة مفقودة رابطة بين نيروهاى ملّى كار استراتژيك شده تا اين
  . واقفى و كشتن از درون همين سازمان درآمد ن شريفگروهى و برادركشى و سوزاند بنيان كشت و كشتارهاى درون

كالً , آن حاكميت فرهنگ استالينى و جايگاه نداشتن آزادى, دليل حاكميت آن فرهنگ استبدادى در ساليان دراز تر هم بگويم؛ اعتقاد من اين است كه ما به  نكتة كلىيك
حق ندارد , كند  جنازة دشمن خودش پايكوبى مىركه ب اعتقاد من اين است كه آن كسى. ايم  پا گذاشتهانصاف و مروت را گاهى زير, در برخورد با مخالفان خودمان هم

ما به اين فرهنگ نياز . بنشيند و بر كشتة او گريه كند, كسى هم كشته شد, گويم مبارز و مجاهد آن كسى است كه اگر در نبردى من مى. خودش را مبارز و مجاهد بداند
بايد برايش ,  شد و جانش را از دست داد و امروز ديگر دستش از دنيا كوتاه است كشته, راه غلط رفت, ين ديد نگاه كند كه اين دشمن دچار خطا شديعنى با ا. داريم

  .تاريخ ما حاكم بوده استفرهنگ گرفتن قدرت و حفظ قدرت در طول , يعنى فرهنگ انتقام, متأسفانه اين فرهنگ. ها تكرار نشود گريست و راهى پيدا كرد كه اين جريان
  

كه نيروهاى  هاى راديكال را در ايران به جان هم انداخت و وقتى برژينسكى گفته بود كه بايد جريان. ها آگاهى آنها نسبت به طرح برژينسكى بود  ديگر از روزنهيكى
دكتررئيسى و دكترنوحى ,  دكتررفيعىقاياناين مطلب را آ. ين طرح بودشايد هم كودتاى نوژه عينيت ا. كنيم ما دخالت خارجى مى, راديكال در اين چالش خسته شدند

كه سازمان  چرا اينها بر روند پيشگيرى تأثير نداشت؟ روزنة سوم اين. چاپ شد» روند جدايى«نام  خرداد به آشكارا و با صداى بلند گفتند و كتابشان هم قبل از سى
آنها هم كودتاى نوژه را ترتيب دادند و جنگ ,  بود و  جلوى امريكا درآمده بودياليستىضدامپر, زد خمينى مى اهللا  هايى هم كه آيت حرف. فرهنگ ضدامپرياليستى داشت

چرا اينها فرهنگ » .خواهيم اسالم نوع خمينى گسترش پيدا بكند نمى«نظر سران دنيا در آن آمده كه , در كتاب اعترافات كه چاپ شده. تحميلى را راه انداختند
 رفتند؟شان را هم به كار نگ ليستىضدامپريا

 
استراتژيك و ژئوپولتيك , سياسى, دنبال تأمين منافع اقتصادى چه انتظارى داريد؟ آنها به... از امريكا و اسراييل و, كه امريكا چنين گفت و چنان گفت  در مورد ايناوالً

اگر عوامل خارجى  براى . ها در درون است اما اعتقاد من اين است كه ريشه. گويند ا مىه اين صحبت شما را امروز هم خيلى. خودشان هستند؛ اصالً شكى در آن نيست
, اينها نه غيرمترقبه است و نه غيرمنتظره, نيروهاى راديكال را از بين ببرند, دنبال اين بودند كه با به جان هم انداختن نيروها اگر به, سازى كردند كودتاى نوژه زمينه
ها  بايد برتر از همة سازمان» سازماِن من«, بايد انقالب را رهبرى كنم» من«وقتى من معتقد باشم كه . ها در درون بود ريشه. اند ينها همه شرط خارجاما ا, طبيعى هم هست

آنها , نگهبان باب كرده ى را شوراىكنيم نظارت استصواب امروز ما فكر مى. باشند» من«همه بايد زير نظارت . برتر است» تشكيالت من«, برتر است» ايدئولوژى من«, باشد
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يابى نشود و روى آن  به نظر من تا زمانى كه عوامل درونى ريشه. گيرم ها را من مى همه تصميم. گفتند همه بياييد با من باشيد آنها هم مى.  نظارت استصوابى داشتندهم
شما حتماً . روند شمار نمى به,   تحقِق پديدهولى بنياِن, ى هميشه شرط تحقق هستندشود گفت كه عوامل خارج مى. جاى خود باقى است مشكل به, هاى مفصّل نشود بحث

شما بنشين اينجا من «: گويد دهد؟ مى به او چه جوابى مى, كند اش انتقادهاى خود را به سازمان مطرح مى كه دكترحسين رفيعى با رابط سازمانى وقتى, ايد خوانده
» .گويد ببندم و تنظيم كنم  مغزت را براساس ايدئولوژى و استراتژى خودم و آنچه كه سازمان مىاىه  پيچ و مهره زم روى ميز و مجدداًهاى مغزت را باز كنم بري ومهره پيچ

 تحليل كرده سازمان خودش هم در زندان علت ضربه را. هاى مغزم را ببندم  و مهره  داشتم من بايد خودم پيچ44ـ46گويم در سال  اى است كه من مى اين همان دغدغه
اش  وقت نتيجه آن. شدند هايشان باز و بسته شده بود و كوك مى ومهره هايى بودند كه پيچ هايشان همين ها خيلى پايينى» .تراكم كار در باال و تراكم كادر در پايين«: بود كه
هاى  اى تجربى  براى حركت  دستمايهتايابى نماييم  ا بايد اينها را ريشهم. شوند وپنج درصد اعضاى سازمان ماركسيست مى در اثر يك ضربه نود. بينيم شود كه مى اين مى

بله همة ! امريكا چنين و چنان كرد, استعمار چه كرد, مجدداً خواهيم گفت كه امپرياليسم چه كرد, كه اينها صراحتاً گفته و شكافته نشود تا موقعى. آينده فراهم آوريم
 ما چه؟. اين يك اصل مسلّم است,  نخواهد كردلتغف, كه منافع خودش را تأمين نكند نامريكا يك لحظه هم از اي, اينها درست

 
تبار   مثل آقاى علوى حتى كسانى. هاى اوليه را كنار گذاشت به اين مسير افتاد اهداف و شيوه, ها اند كه از موقعى كه سازمان آن آرمان هايشان گفته  در مصاحبهبعضى

هاى خرداد  و يكى از ريشه»  اين استحاله شدزمانولى به مرور , سازمان براساس اهدافى شكل گرفت كه اهداف دموكراتيكى بودند«: گويد ىولى م. زنند همين حرف را مى
 .بينند  را در اين مى60

 
. بين بود خواهيد قيچى بگذاريد؟ بايد واقع كجا مىپرسم كه شما  اما من اين را مى, كنم هاى ايشان هم هميشه استفاده مى از نوشته. تبار را خواندم  مصاحبة آقاى علوىمن

در عين حال , ... و صميميت و پاكى حنيف و سعيد وقتضمن اعتقاد به صدا. ها دستگير شدند؟ من چنين اعتقادى ندارم گذاريد روى اول شهريور كه بچه آيا قيچى را مى
 . طى با آن مسائل اوليه نداشته استچنين اعتقادى ندارم كه تمام قضايايى كه بعدها پيش آمد هيچ ارتبا

 
  دانيد؟ هاى اوليه در سازمان مى  اين پروسه را يك پروسة طبيعى و نتيجة ضعفپس

 
نشده زادگان و ديگران شهيد  بديع, سعيد, اما اين را هم معتقدم كه اگر حنيف.  اين است كه نطفة آنچه ما بعدها مشاهده كرديم از همان ابتدا وجود داشته استاعتقادم

وقت  آن. ها كه اينها بودند اتفاق افتاد ل  ساآنكردند؛ همچنان كه چنين چيزهايى در  شدند و تجديدنظرهايى مى شايد در عمل متوجه قضايا مى, بودند و مانده بودند
اما اگر بگويند آنها . اين مقدارى قابل تأمل است, منجر شدهحضور آنها به اينجا  گويند كه عدم لذا اگر به اين معنا مى. ناپذير بود شد گفت كه اين پيشامدها اجتناب نمى

بينانه  براى ارزيابى هر جريانى بايد واقع. پوشيدن از گذشته است اى چشم به نظر من تا اندازه, هايى را اعمال كردند و راه به اينجا رسيد نبودند و اينها آمدند و شيوه
توده جلو بياييم؛  هاى اوليه كه تشكيل شده و قدم به قدم با حزب بايد برگرديم به همان نطفه, توده را هم بررسى كنيم فرض كنيد اگر امروز بخواهيم حزب. برخورد كرد
توانيم يك   وقت مى آن, خواستند مسلحانه مبارزه كنند هايى كه مى برخورد با سازمان,  مرداد28هاى بعد از  حركت, ملى با نهضت, با دكترمصدق,  با نفتبرخوردش

اين يك چيز ديگر , بگوييم آن يك چيز ديگر بود, يموجود بياور توانيم انقطاع به نمى. اى را پيدا كنيم كه اين ارتباط را برقرار بكند ما بايد حلقه. بندى كلى بكنيم معج
 .است

 
به ايشان , يكى از هواداران مجاهدين كه  زجر هم كشيده بودبرد كه  ايشان ما را به فضاى زندان تبريز مى, ايم اى كه با مهندس يكتا داشته در مصاحبه!  دكترآقاى
 آموزش و يا توهم سازمان را در اين جمله تجلّى اًكند و اين دقيق كنند؛ يعنى نظام سقوط مى اما تا دو ماه ديگر يك خيابان به نام من مى, شوم گويد كه من شهيد مى مى
يا عوامل ديگر مثل غرور » مجاهد«جزميت ايدئولوژيك بود يا تيراژ نشرية . اره كرديد كه هر دو طرف توهم داشتندشما هم اش. كند دهد كه طى دوماه رژيم سقوط مى مى

چه عواملى در اين توهمات . دوماهه كارشان ساخته شده است,  بود كه اگر اينها دست به اسلحه ببرندهمحاكميت هم دچار اين تو. خواهند بروند كس نمى كه زير بار هيچ
 نقش داشتند؟

 
  را چندان 56ـ 57هاى سال  رهبران سازمان در جريان انقالب داخل زندان بودند و جريان. كم گرفته بودند هايم اشاره كردم كه هر دو طرف همديگر را دست  صحبتدر

. استراتژى ندارند,  كشش داشته باشدوانداى نيست كه بت ايدئولوژى, اش ايدئولوژى, كردند كه روحانيت قدرت سازماندهى ندارد اينها فكر مى. مستقيم نديده بودند
هرحال نوعى سازماندهى داشتند كه  به, هاى مختلف ها در شهرستان ها و امام جماعت هيئت, مساجد.  شاهد بوديم كه سازماندهى داشتند56ـ57كه ما در سال  درحالى

كه  دوم اين.  آن سازماندهى و آن تشكيالت با جريان انقالب بسيار متناسب بودقاًوت بود و اتفاهاى مختلف متفا هاى سياسى و تشكيالتى گروه با سازماندهى سازمان
آيا » .غل و غشى است و در رهبرى حرفى نيست رهبرى بى, رهبرى آقاى خمينى در قبل از پيروزى انقالب«: گويد مى» انقالب در دو حركت«مهندس بازرگان در كتاب 
كم  از دور و برش پراكنده شدند؟ به نظر من اينها را دست, از فرداى انقالب همة آنهايى كه اين رهبرى را پذيرفته بودند,  بوده پيروزى رسانداين رهبرى كه انقالب را به

 وكه سازماندهى كنم  من فكر مى. حداقل تا پيروزى خرمشهر ادامه داشت, ما ديديم كه در جنگ هم اين سازماندهى و اين رهبرى و اين قدرت بسيج. گرفتند مى
  . كم گرفته بودند تشكيالت و انسجام و قدرت بسيج اينها را در سازمان دست

ما بيشتر پاى . شهيد باهنر و آقاى مطهرى, ديديم؟ كسانى مثل شهيد بهشتى   اما طرف ديگر قضيه يعنى حاكميت؛ ما در جريان انقالب يا قبل از انقالب چه كسانى را مى
اى كه آقاى خمينى قريب به اين مضمون گفت   جبههآن, اى كه پشت پرده بود اما آن جبهه. هايى هم با بعضى از اينها داشتيم احتماالً بحث. وديمهاى اينها نشسته ب بحث
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جبهه يا اين پشت پرده ما اين » !كند و اين كوزه نجس است پدرش فلسفه تدريس مى«: گفتند, كردم اى آب خورده بود و چون من فلسفه تدريس مى كه من پسرم از كوزه
شايد هنوز هم با همة . نديده  بوديم و روى آن حساب زيادى باز نكرده بوديم. شناختيم  نمىدرستكنم كه ما آن جبهه را  من خودم هم اعتراف مى. را درست نديده بوديم

به نظر من سازمان و ديگر نيروهاى انقالب هم اين . ايم بهه را ما نشناختههاى اين ج هنوز هم زير و بم, سال از خودش نشان داده هايى كه در طول اين بيست و پنج جلوه
 ). رجوع كنيد131 ـ  134االسالم محتشمى صفحات  براى شناخت اين جبهه بهتر است به خاطرات حجت(كم گرفته بودند  جبهه را  دست

 
دست خواهيم  زودى قدرت را  به اش اين است كه ما به بان خواهد شد و به قول شما فشردهكه به آقاى مهندس يكتا گفته بود كه به اسم من خيا   و اما غرور؛ همان كسى

يعنى اين كه ما اينها را شكست » .اندوجود خواهيم آورد كه در تاريخ بم سى تيرى به«, اين حرف در سطح باالترش حرفى است كه محسن رضايى به من گفت, گرفت
كم گرفتن سازمان و تشكيالت  دست, هاى موجود در سطح جامعه شناخت انگيزه عدم, نفس بيش از حد  اعتماد به ,غرور» .گرفتدست خواهيم  خواهيم داد و قدرت را به

وقت  حدس من اين است كه هيچ, با شناختى كه دارم. ناپذير كرد اين درگيرى را اجتناب, ها ها و شخصيت نگاه ابزارى به ديگر گروه, پرده نديدن آن جبهة پشت, روحانيت
ما هم به اندازة وزنمان در تعيين سرنوشت مملكت . هاى ديگر را تحمل كنيم توانيم در يك جو دموكراتيك احزاب و گروه ما چگونه مى«آنها اين بحث نشده كه  در درون 

كسى حق ورود  گوييم چه ما شش نفر هستيم كه مى«: گويد مى» اهللا حزب فقط حزب«, است» همه يا هيچ«اين طرف هم .  نگاه بكنيدهماين طرف را » .سهم داشته باشيم
امريكا » بگير حقوق«همه , »مزدور امريكا«همه . »الحال معلوم«همه , اند» گروهك«كه همه » گروهك«اصطالح » .به مجلس را دارد وچه كسى حق ورود به مجلس را ندارد

فرصت خيلى خوبى , سال اين بيست و دوسه. كشيدن ندادن به ديگران است  نفس دارگرايى و حقاقت, اين همان انحصارطلبى! گونه نيستم فقط من هستم كه اين! هستند
  .ريزى باطن تفكرات هر دو طرف را ببينيم در اختيار ما گذاشته كه برون

دانستند كه اين  چون مى, ضربه بخورندهيچ مايل نبودند كه اينها ,  همة نيروهاى دلسوز و ملّى و مذهبى60خرداد   به اين نكته هم اشاره كنم كه در مقطع سى
هايى  شايد اين صحبت.  اين كار را كردكه چنان, دهد الشعاع قرار مى  هاى سال جو سياسى مملكت ما را تحت ها عوارضى خواهد داشت كه سال  ها و برادركشى خوردن ضربه

كرديم كه هر دو  ما خداخدا مى. شما را خواهند كوبيد, اگر درگير شويد. سوى درگيرى برويد گاه با محسن يا افراد ديگر داشتم از اين موضع بود كه نبايد به كه من گاه
 . تدريج حل بشود طرف راه و رسمى را انتخاب كنند كه مسائل به

 
هاى ديگرى را  اگر افراد يا جريان. دهايى كه شخص خودتان كردي ازجمله تالش,  وضع پيش نيايد هايى هم شد كه آن اى هم كرديد كه تالش هايتان اشاره  در صحبتشما

 بفرماييد؟ , شناسيد كه تالش كردند تا آن وضع پيش نيايد هم مى
 

مهندس بازرگان در يكى از , اگر خاطرتان باشد. كرد كه اين وضعيت پيش نيايد هايى داشت و تالش مى طور علنى و هم غيرعلنى تماس هم به,  بازرگانمهندس
توده در مجلس   حزبىچه اشكالى داشت؟ روزگار. ه راه و رسمى را انتخاب بكنيد كه اينها اجازه داشته باشند وارد مجلس بشوندهايش پيشنهاد كرد ك صحبت

, روى بودگاه اينها اتحاد جماهير شو دكتررادمنش و ديگران هم بودند؛ تكيه, دكتركشاورز نمايندة بندرانزلى. مجلسى بود كه دكترمصدق هم آنجا بود, نمايندگانى داشت
دهم كه  من به شرطى طرح خودم را ارائه مى«:  گفتكراتمصدق در يكى از مذا. زد آمد حرفش را مى زدند و دكترمصدق هم مى هايشان را خيلى محكم مى حرف

چنان مورد   او آن. تگى خارجى هم خواهد خوردكرد اگر آنها هم در اين مقوله وارد بشوند انگ وابس چون فكر مى» .توده در مخالفت و موافقت حرفى نزنند  نمايندگان حزب
كه اينها ماركسيست بودند و دكترمصدق يك عنصر  درحالى. گذاشتند  زيادى هم به دكترمصدق مىالعاده فوقتأييد مردم و ملّت بود كه آنها هم قبول كردند و احترام 

مهندس بازرگان . كرديم  بلكه دموكراسى را تجربه مى, آمد آسمان به زمين نمى, آمدند  هم مىبنابراين اگر نمايندگان مجاهدين خلق به مجلس. درواقع ملّى ـ مذهبى بود
نيروهايى كه . ديگرانى هم حتماً بودند. ها كار بكند توانست در اين زمينه به نظرم اگر بود خيلى مى. اهللا طالقانى كفاف نداد البته عمر آيت.  زمينه تالش كردنخيلى در اي
ايم  كه عوارضش تا همين امروز كه ما اينجا نشسته, هاى چپ واقعاً تأسف خوردند و براى اين برادركشى گريه كردند هايى از سازمان حتى گروه, تى داشتندسابقة مبارزا
 . دامنه دارد

 
اگر الزم بشود , مسئلة كردستان كه ايشان گفته بوداهللا طالقانى در سه مورِد راهبردى با ما اختالف دارد؛ نخست  آيت«: مضمون گفته بود  رجوى در محفلى بدينمسعود

اند مگر  اش گل كرده و گفته  رگ آخوندىايشانها با مجاهدين راهبردى است اما  كه اتحاد كمونيست مورد دوم اين. رويم كردستان شويم مى من و خمينى سوار تانك مى
 » .اما طالقانى شخصيت امام را قبول داشت, كه اينها امام را قبول نداشتند سوم اين. دانند ىبسته كه خودشان را متحد كارگرها م ها  دستشان پينه جوجه كمونيست

 
من هيچ , رسد كه برخوردى پيش خواهد آمد جايى مى ديد كه راه دارد به رود و اگر مى سوى بحران مى ديد كه مملكت به  همة اينها اگر آقاى طالقانى زنده بود و مىبا

 يا جانبدارى از اين يا آن برايش محور رفمصلحت اين طرف يا آن ط, كرد كه قضيه را  حل بكند و در اين مسير گرفت و تالش مى واضع قاطعى مىترديدى ندارم كه م
كنيد مهندس بازرگان  مىفكر . جمهورى بدجورى انتقاد كرد و آنها را كوبيد عده باورشان نشود؛ اما روزگارى شيخ على آقا تهرانى به رهبران حزب شايد يك. اصلى نبود

نقطة حركت مهندس بازرگان كجاست؟ مهندس بازرگان » كوبى؟  چرا؟ چرا اينها را مىرآقا شما ديگ آشيخ على«: چه كار كرد؟ مهندس بازرگان برايش يك نامه نوشت
ها  واقعيت, تر روى؟ چه خبر است؟ يك كم آهسته آقا كجا دارى مى على گويد آشيخ  مى. كند به خاطر هاشمى رفسنجانى و به خاطر ديگران اين كار را نمى. بيند آينده را مى

 . شناخت پرده را ـ كه پيش از اين بدان اشاره كردم ـ ديده بود و مى  پشتجبهةمهندس بازرگان آن ! را ببين
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. در بيمارستان سوم شعبان بسترى گرديد,  زندان آزاد شد از57كه در سال  كرد كه آقاى طالقانى پس از اين  تكميل صحبت شما مهندس ميثمى در خاطراتش نقل مىدر
 ما را آزاد كرده؟ آمدم دور از ساواكاش اين بود كه من شك كردم چرا  ولى علت اصلى, ام بود مريضى«: گفت» ايد؟ آقا چه شده بسترى شده حاج«از ايشان سؤال شد 
 ».من آمدم روى آن فكر كنم. اهللا خمينى علَم كند اد كرده تا جلوى رهبرى بالمنازع آيتشايد ساواك مرا را آز«: ايشان گفته بود» .غوغاها كمى فكر كنم

 
مرحوم طالقانى با اصرار , نجا آمده بود يك روز كه آقاى واحدى به آ, نمازجمعه را در مسجد نارمك راه انداخت,  هم كه با اصرار زياد دوستان و شاگردانش1340  در سال 

ولى آقاى طالقانى ! كند دانند و كسى آن را به كسى تقديم نمى زيرا برخى از اين آقايان محراب نماز را يك مالكيت و سرمايه مى.  به ايشان سپردامامت نماز را, زياد
  .محراب را تحويل آقاى واحدى داد

اگر . دادند هم بر اين اساس بود  اگر به سازمان روى خوش نشان مى.ديدند آينده و منافع ملك و ملت را مى, خواهم تأكيد بكنم كه آقاى طالقانى و مهندس بازرگان  مىمن
, 40كس نشستيد كه در جريان سال   فالنسخنرانىيك زمانى به آقاى طالقانى انتقاد كردند كه شما رفتيد پاى .كردند هم باز روى همين اصل بود  به سازمان اخم مى

با اين هدف » .نبايد آنها را دفع بكنيد, بايد روى آنها كار بكنيد, به هر حال اين هم نيرويى است ديگر«: انى گفته بودآقاى طالق. اصالحات ارضى و لوايح را تأييد كرده بود
 . بر اين اساس بود وگرنه آنها در قيد و بند سازمان و غير سازمان نبودندهايشان ها و نصيحت ها و دعوت كردند و آن صحبت به آينده نگاه مى

 
 رسد؟ چه پيشنهادى در رابطه با بقاياى مجاهدين و وضعيت كنونى آنها در عراق به نظرتان مى,  كه شد توجه به بحثىبا
 

تواند اختالفاتى باشد كه در وزارت امورخارجه و پنتاگون وجود  يكى از داليلش هم مى. اند ها در برخورد با اينها چندين مرحله را پشت سر گذاشته  كه امريكايىدانيد  مى
تقريباً . هايى داشته باشند بردارى  آنها  در مقاطع مختلف بهرهزهايى دارند كه ا ها برايشان برنامه امريكايى, اند و در آينده آيد كه اكنون خلع سالح شده ه نظر مىب. دارد
هر , ولى در عين حال, هايشان را گرفتيم د اسلحهفقط گفتن, شدن آنها نبود به اصطالح تسليم, نحوة برخورد امريكا. شود گفت كه چنين چيزى اتفاق خواهد افتاد مى

, تشكيالت و سازمان باشد, وقتى كه اصل. هايى كه گفتيم  و هر لحظه ممكن است كه بازبرگرديم به آن ريشهبگيردها را در اختيارشان قرار  تواند اين اسلحه لحظه مى
, دان ها و سوابقى كه با صدام داشته با توجه به همكارى, وقتى اينها را كنار هم بگذاريم,  تعيين بشود»ما«وقتى كه اصل بر اين است كه تكليف ايران بايد درنهايت به دست 

   .هايى كند عنوان اهرم فشار از اينها استفاده  شود كه در آينده هم امريكا بتواند به اين احتمال داده مى
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