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  83بهشتين و ارديفرورد25شماره - چشم انداز

   جانبه  ضرورت ارزيابي همه ؛60سي خرداد 
 وگو با دكتر هادي خانيکي ت 

 60يابى خرداد  هايى راجع به ريشه انداز ايران بحث ع داريد در نشرية چشمطور كه اطال همان. وگو شركت كرديد هايى كه داريد در اين گفت  گرفتارى شكر از شما كه با همة
ها و  انگيزة ما اين است كه ديده.  و به صورت  علم درآيدافتهع شده و نيت عمدة ما اين است كه گفتمان جاى خشونت  را بگيرد و تاريخ شفاهى جايگاه واقعى خود را ي

 را ارزيابى 60خرداد  يابى هركس از منظر خود فاجعة سى در اين ريشه. نگاران با نگاه بازترى ارزيابى و داورى كنند پژوهان و تاريخ اريخها ثبت بشود تا شايد بعدها ت ده
 شد، حضور 1354در سال ايد و هم در جريان مسائلى كه منجر به ضربه به سازمان و جنبش اسالمى   عضو سازمان بوده1354ويژگى شما اين است كه هم پيش از سال . ند
هاى  فاصله سال. ديدها را تحمل كر دوشى  به ها و خانه درى نما نشديد، بلكه درمقابل آن مقاومت نموديد و دربه تنها جذب جريان تغيير ايدئولوژى و مترقى ازسويى نه. ايد ه
ين شما در جريان مسائلى كه در روند پيروزى انقالب در داخل و خارج از كشور گذشت بوديد؛ همچن. اى است كه عدة اندكى از آن باخبرند  درواقع  حلقة مفقوده1357 تا 1

از آنجا كه شما نويسنده و محقق هم .  به رهبرى آقاى رجوى جدا شديداهديندرطول پيروزى انقالب هم از جريان مج. هاى امام در پاريس با اعضاى سازمان د مالقات
ناپذير   ـ داشته باشيد و توضيح بدهيد وقايعى كه گذشت، اجتناب خصوص نسل جوان ها براى خوانندگان ـ به اى از آن سال يابى عالمانه هيم كه ريشهخوا شيد، از شما مى

 .ها و چگونگى آشنايى خود با سازمان صحبت كنيد  يا قابل پيشگيرى؟ اگر ممكن است در آغاز، قدرى از روند فعاليت

هاى پيچيده و دشوار تاريخ معاصر ما را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار  اى سرفصل گونه حمن الرحيم ـ يكى از دستاوردهاى مهم نشريه شما اين بوده كه به اهللا الربسم
خ باشد و هرچه ديرتر به اين كار مبادرت شود  از تاريحساستر اساساً ضرورت تدوين اين مقطع  تر و ابتدايى طور كه اشاره كرديد شايد مسئلة بديهى البته همان. ايد داده

اند، حتى بشود گفت كه  هايى كه در آن عرصه حضور داشته رفتن نسل عالوه بر آن ممكن است با از دست. گيرد طبيعتاً بخشى از رويدادها مورد غفلت و فراموشى قرار مى
خصوص در نظر بگيريم كه اهتمام به تاريخ شفاهى بخشى از كار علمى  به. دثه و واقعه را ثبت كنندفرد هم ديگر امكان اين را نداشته باشند كه حا گرهاى منحصر به روايت

البته به اين مسئله هم . آورند يا كار پژوهشى در امر تاريخ هم هست و در كشورهاى ديگر هم تاريخ شفاهى را جزيى از اسناد و مدارك تاريخى خودشان به حساب مى
هاى سياسى يا تفكرات سياسى اهميت پرداختن علمى به آنها  شدن برخى جريان علمى پرداخت؛ نبايد گمان ببريم كه با از ميان رفتن يا كمرنگ يك الگوى بابايست  مى

  كنند   حاضر اشتباه مى در زمانكمتركسانى . تواند و بايد باشد  ابعادش مى اى هم در همة شود اين فقط يك وجه سادة نظر تاريخى نيست، بلكه يك وجه نظر توسعه كم مى
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عنوان  اين را به. هاى تاريخى را در گذشته هم بشناسند هاى تاريخى بهره بگيرند كه فرصت توانند از فرصت هاى تاريخى پند بگيرند و كسانى بهتر مى  كه بتوانند از اشتباه
اى از عالئق نيروهاى مذهبى و  حداقل بخش عمده كه 50 مجاهدين خلق در دهه انمقدمه براى اين عرض كردم كه اگر مفروض ما اين باشد كه جريانى مثل جري

نياز  خوبى و درستى ثبت و ضبط كنيم بى كه آن جريان را به غيرمذهبى را به خود اختصاص داده بود حتى اگر فقط به يك جريان تاريخى تبديل شود، باز ما را از اين
ها و تفكرات مخالف و رقيب  تواند آثارش را حتى بر جريان ه باشيم كه يك جريان سياسى مى داشته باشيم، توجه هم داشتآنكند و بايد ارزيابى و نقدى هم روى  نمى

 . خود هم بگذارد
 

با . هاى مخفى و علنى سياسى حساس و پيگير بودم  كه وارد دانشگاه شدم، نسبت به فعاليت1348مند به مسائل مذهبى و سياسى از سال    من هم مثل هر جوان عالقه
 دوهزاروپانصدساله كه شيراز هاى شنخصوص در آستانة برگزارى ج شدن سازمان شد و به  كه منجر به علنى1350 سازمان در شهريور  ان كادرهاى اوليةدستگيرى رهبر

يشتر در جريان مسائل سازمان طور خاص ديده بود، ب طور عام و دانشگاه شيراز به ترى براى كنترل شيراز به ها بود و رژيم شاه هم تدارك وسيع كانون برگزارى اين جشن
 . مند قرار گرفتم عنوان يك دانشجوى عالقه به
 
 اى را انتخاب كرديد؟  دانشگاه چه رشتهدر
 

دانشگاه . تغيير رشته دادم) National Developement( وارد دانشگاه شيراز كه شدم رياضى را شروع كردم و بعد از مدتى به رشتة عمران ملى يا توسعة ملى من
هاى سياسى   دانشجويانى وارد جريانتاًدر دهة چهل و پنجاه عمد. كرد برنامة آموزشى آنجا را دنبال كند هاى امريكا همكارى داشت و سعى مى وى شيراز با دانشگاهپهل
تفاوت نبودند و   به مسائل جامعه هم بىكه وضعيت علمى خوبى داشتند نسبت  به عبارت ديگر معموالً كسانى. شدند كه از موقعيت علمى خوبى هم برخوردار بودند مى

واقفى كه از دانشجويان ممتاز  گرفتند كه شواهدش در سازمان و بيرون سازمان كم نبود؛ كسانى مثل شهيد مجيد شريف هاى سياسى قرار مى تأثير جريان بيشتر تحت
شود بين افراد فعال دانشجويى و   البته مى بودند اما فعاليت كيفى خوبى را داشتند،هاى مذهبى و سياسى فعال  در دانشگاه شيراز دوستان اندكى در زمينه. دانشگاه بود
بعد از دستگيرى كادرهاى اوليه مجاهدين خلق كه . آشكارى نداشتند، تفكيكى نيز قائل شد  مخفى مثل مجاهدين خلق فعاليت هاى اندليل ارتباط با سازم افرادى كه به

 ندماه يعنى چ1350هاى رسمى، چندتن از دانشجويان مذهبى شيراز ازجمله من در عيد فطر   هم همراه بود و در شرايط فقدان فعاليتاسالمى ازسويى با انحالل انجمن
با ايشان صحبت ما . نام فارس بودند اهللا محالتى رسيديم كه از علماى به اى خدمت مرحوم آيت  ساله در جلسه2500هاى  ها و پيش از برگزارى جشن پس از آن دستگيرى

آزادى،   اسناد ساواك از اينها باعنوان نهضترد. اين بود كه نسبت به دستگيرى افراد مذهبى ـ كه هنوز اسم تشكيالتشان اعالم نشده بود ـ واكنشى داشته باشند
داشتيم ايشان را ) ع(اشتى كه از نماز عيدفطر حضرت رضاالدين محالتى به مسجد موالى شيراز آمدند، با برد اهللا بهاء آيت. كردند آزاديبخش يا گروه مذهبى ياد مى نهضت

ايشان بخشى از . شناختند فام و ناصرصادق را خود ايشان هم مى  دستگيرشده مثل آقايان مشكينادچون بعضى از افر. خوانديم كرديم و ذكر عيدفطر را مى  همراهى مى
اين دوره اولين . شناسند، اشاره كردند  در آن به دستگيرى و خطر اعدام جوانان متدينى كه خود مىخطبه نماز را به ضرورت اهتمام به امور مسلمين اختصاص دادند و

در زندان بودم كه اولين گروه از مجاهدين . ماه حبس محكوم شدم  به زندان افتادم و در بار اول به شش1350در همان ايام يعنى آذرماه .  بودانآشنايى كلى من با سازم
 مجاهدين به شهرها اىها خانوادة شهد بعد از اين اعدام. چندى پس از اين حادثه من آزاد شدم.  اعدام شدند1351 خرداد 4 و دومين گروه در 1351 فروردين 31در 

ماه  شتر آشنا شدم و حدود يكهاى سازمان بي   در اين جلسات بود كه با بچه. فام در آنجا بودند و جلساتى هم گذاشتند ازجمله به شيراز آمدند كه خانوادة شهيد مشكين
 شد و پيگيرى كار دستگيرشدگان زير نظر ساواك تهران و كميتة حادتردر اين ايام اوضاع امنيتى شيراز . بعد از آزادى در يكى از همين جلسات مجدداً  دستگير شدم

. يكى از دوستان عضو يعنى سيدرضا ديباج زير شكنجه به شهادت رسيدهاى اين جمع بود كه  ها و بازجويى در جريان دستگيرى. مشترك ضدخرابكارى آنجا قرار گرفت
ابتدا از طريق شهيد ساسان صميمى بهبهانى ـ از .  شدم، در اين زمان با سازمان ارتباط تشكيالتى داشتماعزامبعد از آزادى از زندان از دانشگاه اخراج و به سربازى 

اى بودند، از چند طريق در معرض عضوگيرى  شده رفتند يا افراد شناخته كه زندان مى ـ  عضوگيرى شدم البته كسانىهاى دانشگاهى كه عضو علنى سازمان بود   همدوره
دليل آشنايى و ارتباط و نيز  البته من به. سازمان در آن دوران نقطه اميد و اعتماد نسل انقالبى و مذهبى بود.  كه براى من هم همين وضع پيش آمدرفتند،گ قرار مى

 1354كه در سال  تا اين. هاى علمى و فرهنگى و سياسى همكارى داشتم قادى كه به مبارزات فكرى و فرهنگى داشتم در مشهد و تهران و شيراز با مراكز و شخصيتاعت
 تشكيالتى من در تهران با آقايان در آن مقطع ارتباط. واقفى به شهادت رسيد و شهيد صمديه هم ترور و دستگير شد ماجراى تغيير ايدئولوژى پيش آمد و مجيد شريف

الفت به شهادت رسيد و . واقفى ارتباط داشتم  لباف و شهيد شريفصمديهمحمد الفت و ناصر انتظار مهدى بود و در نتيجه با نيروهاى مذهبى سازمان ازجمله شهيد 
 براى نيروهاى 1354هاى پس از شرايط دشوار مبارزه در سال.  را اختيار كردمدليل اقدام ساواك به دستگيرى، زندگى مخفى من هم به. انتظارمهدى مبارزه را كنار نهاد
هاى  اى دارد كه اميدوارم زمانى به  اين فرازونشيب حتى بحث تاريخى درباره اين مقطع جايگاه ويژه.  انقالب استانبارهاى ارزنده و گر مذهبى سازمان بخشى از تجربه

 اينمن معتقدم كه . پردازم طلبد، نمى من در اينجا خيلى به توصيف تاريخى آن، كه بحث مستقلى را مى. تا انقالب پرداخته بشود 1353خصوص از اواخر سال  مبارزاتى به
درستى توجه  به" سازمان مجاهدين خلق"هاى  كه به فراز و فرودها و تأثيرگذارى خوبى مورد مطالعه قرار داد مگر اين شود به برش از تاريخ فكرى و سياسى ايران را نمى

 ديگر انديشه سياسى ـ مذهبى نيز تأثيرهاى هاى حوزهكنندة بخشى از بهترين نيروهاى مذهبى و سياسى كشور بود و هم بر  كه هم دربرگيرنده و جذب كنيم، از باب اين
 . متفاوتى گذاشت

 
ها را  گويم بايد اين ضعف ست كه اگر بخواهم به اختصار به آنها اشاره كنم مى   در روند شناخت و فعاليت سياسى در كشور ما همواره چند نقيصه پايدار وجود داشته ا

 به نسل ديگر و از روندى از مبارزه به روند ديگر لىهاى پرهزينه از نس كه معموالً تجربه به دليل اين. بندى كنيم طبقه» گسست تجربى«و » ضعف مطالعه انتقادى«درقالب 
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مثالً در تغيير گفتمانى كه از مبارزات سياسى به مبارزات مسلحانه در زمان شاه هست، . لگوهاى شتابانى در مبارزه شكل گرفته استخوبى منتقل نشده و معموالً ا به
عة انتقادى گذاشتند به اين دليل كه سنت مطال شان را بر نفى مبارزات قبلى مى  كار و مطالعهآغازهاى ماركسيستى نقطة  هاى مذهبى و هم جريان بينيم هم جريان مى

بينيم كه نظام شاهنشاهى تحميل كرده بود كه  اى را مى عالوه بر اين ما شرايط حاد سياسى. وگويى بين اين دو شكل از مبارزه صورت بگيرد چندان رايج نبود كه گفت
بردارى  انگارى و قداست انقالبيون يا بهره ه به مطلقدشوارى مبارز. هاى سياسى بود  مبارزات و حاكميت جزميت و دگماتيزم در سطح و گروهشكلشدن  حاصل آن بسته

معناى   به آن مسائل بهختنگيريد كه گويا پردا اى قرار مى انجامد، يعنى وقتى شما بخواهيد به اين نقاط ضعف بپردازيد در يك فضاى دوگانه سوء مخالفان مبارزه هم مى
كه آن انتقادها را مطرح  اند از اين كرده اند، همواره پرهيز  كه ديد انتقادى هم داشته به همين دليل كسانى.  استها هم ها و ايثارگرى نفى  آن اشكال از مبارزه يا فداكارى

 اعالم 1354وقتى ضربة سال .  و تحليل شرايط پيچيده آن دوران بيشتر است  در توصيفها اين ضرورت. بردارى يا درك سوء شده است كه مورد بهره اند  كنند، چون ديده
دانست كه گويا آن  يك تفكر اين ضربه را محصول طبيعى انديشة گذشته سازمان مى. هاى متفاوتى شكل گرفت شد، چه در بيرون زندان و چه در درون زندان واكنش

كند؛ بدين  گيرى   تحت لواى مذهب نتيجهطرز تلقى ديگر اين بود كه از دل اين وقايع ناممكن بودن مبارزه را. آوردند  درمىيسمحركت و افراد ناگزير بايد سر از ماركس
 از نظام تر تفكرى هم به اين معطوف شد كه دشمنان ديگرى عمده. معنا كه گويى مبارزة بنيادين با استعمار و استبداد درقالب مبارزة مسلحانة مذهبى امرى ناممكن است

برخى هم . ها را اصل دانست ه مبارزه با شاه را بايد كنار گذاشت و مبارزه با ماركسيست برخى در درون اين تفكر حتى به آنجا رسيدند ك.شاه هم هست، مثل ماركسيسم
البته در درون سازمان .  از تفكر و نقد را به روى خود گشودىهاى ديگر اعتقاد داشتند كه با حفظ اين ميراث انقالبى بايد به اصالح آن پرداخت و براى اين كار دروازه

 و دستگيرى بسيارى از كادرهاى سازمان مطرح شده بود كه بايد با بحران 1350خصوص بعد از ضربة سال   سطوح خاصى يك بحث جدى بهمجاهدين از ابتدا هم در
 پندى ها چه پس مسئله مهم اين است كه از اين ضربه.   مسلحانه با نظام شاه محفوظ باشدرزاتزدگى مقابله شود، درعين حالى كه نقش پيشاهنگى سازمان در مبا عمل

 قابل پيشگيرى بود يا نبود، به نظر من 1360پرسيد آيا فاجعة خرداد  كه مى شود يا نه؟ اين  توانست به يك هوشيارى منجر 1354آموخته شد؟ و آيا ضربة دردناك سال 
 ميان افراد مذهبى كه 1354خصوص   و به1353ان سال كه در هم آن اين  چگونه نگاه شد؟ مجبورم نگاهى به عقب داشته باشم و 1354كه به ضربة سال  گردد به اين برمى

 ديگر ناشى از بارتدانست و به ع كه جريان تغيير ايدئولوژى را محصول يك تحول نظرى مى يك تفكر اين. در درون سازمان باقى مانده بودند، دو تفكر خيلى شاخص بود
اينها راهكار مقابله با اين وضعيت . هايى نسبت به اسالم دارد قوت نتيجه رسيدند كه ماركسيسم نقطهدانستند كه برخى با مطالعه بيشتر ماركسيسم به اين  اين مسئله مى

 و محوريت جريان ماركسيستى را در سازمان پذيرفته بودند و دنبال ادتدرنتيجه اينها به نوعى قي. دانستند هاى تئوريك در درون همان سازمان مى را سامان دادن بحث
 .ها را بدهند هاى فكرى جواب ماركسيست بحثآن بودند كه با 

 
استفاده شده و منجر به تغيير ايدئولوژى شده است، پس بايد ابتدا اين     جريان ديگرى بود كه معتقد بود از روابط و مناسبات سازمانى به شكل غيردموكراتيك سوء

ها  طبعاً بخشى از اين كاستى.  و ديروز چه بودزهاى سازمان در امرو ال آن بود كه عيب و نقصدنب روابط را اصالح كرد و بعد به اعتبار انديشيدن در يك نهاد مطمئن به
كه كادرهاى  شد و اين هاى داخلى سازمان هم مطرح مى  در تحليل1351 يا 1350هاى  زدگى كه از سال مثالً آن بحران عمل. پذير بود ناپذير و بخشى هم اجتناب اجتناب

اى كه وجود داشت، بعضى از افراد معتقد بودند كه نوعى  حتى نوع سازماندهى.  گرديدنه ديدند، خود منجر به تهديدهايى براى سازماايدئولوژيك سازمان ضرب
 دارند اين كه معلوم نيست چه كسانى در آن باال هاى امنيتى است ولى ممكن است جهت راه را گم كند؛ باالخره اين سازماندهى ناشناخته است كه اگرچه ناشى از الزام

كه  وقتى. داد كه تغييرات ايدئولوژيك ناشى از يك روند سالم فكرى نيست ها هم نشان مى هرحال واقعيت به.  خود يك نقصيه استنندك سازمان را رهبرى و مديريت مى
 است سيدهررسى نظرى كرده و براساس آن به اين نتيجه رخواند، مگر ممكن است بگويد در فاصلة نمازظهر و عصر ب كسى نماز ظهرش را خوانده و ديگر نماز عصر را نمى

گونه تغييرات متأثر از مناسبات و روابط بسته سازمانى است كه به تربيت غلط، آموزش غلط و نهايتاً تخريب بنيادهاى   اينكه ماركسيسم نسبت به اسالم ترجيح دارد؟
 آن، همان دگماتيزم يا جزميت در همه سطوح معرفتى، بارزواقع يكى از وجوه  كند يعنى به را ويران مىشود و باورهاى دينى و سياسى  شخصيتى و رفتارى افراد منجر مى

هاى  بدين مفهوم كه گويا بخش. هم ناميد» غرور سازمانى«شود آن را  حاصل اين وضع، نوعى حالت خودمدارى و خودمحورى است كه مى. سياسى و تشكيالتى است
 به بعد 1354 سياسى و مذهبى جامعه اعم از نيروهاى مذهبى سازمان يا غير آنها ـ از سال يروهاىكه در ميان ن درحالى. ر از آنها وجود ندارداثرگذار ديگرى در جامعه غي

بخشى از اين . اشته شوداى برد هاى تازه بندى از مبارزات گذشته قدم ـ  اين تالش شكل گرفت كه درجهت پيشبرد انديشة انقالبى اسالم و دفاع از حقوق مردم، با جمع
اينها . ها را در مسيرى جديد با پاسداشت گذشته، رفع كرد  توان اين عيب و نقص طور مى كه چه  بود كه در كار سازمان پيدا شده بود و اينهايى قصتالش شناختن عيب و ن

هاى  بايد با تالش  كه مىودندبه همين دليل معتقد ب. ته است، ناديده گرفتهايى را كه وجود داش شود كرد، نبايد ضعف معتقد بودند كه در عين دفاعى كه از گذشته مى
معناى عامش مورد نظر من است يعنى روشنفكران مذهبى نه فقط  فكرى و مبارزات سياسى كه در دو حوزة مؤثر فكرى يعنى دانشگاه و حوزه وجود دارد ـ دانشگاه به

چيز را  خواستند همه  گذشته سازمانى بود كه در آن سوى مىرويكرداين چيزى فراتر از آن . ترى داشته باشند يكها ـ با اين مجموعه بايد ارتباط نزد آكادميسين
ب هايى كه ما بعد از انقال ها و افتراق توانست از آن اختالف كرد مى خوبى رشد مى ارتباط با حوزويان و دانشگاهيان نگاه نويى بود كه اگر به. خودشان توليد و مطرح كنند

 به رهبرى مرحوم امام و  انديشة متفكرينى مثل دكترشريعتى يا شهيد مطهرى مدنظر اين مجموعه بود، همان چيزى كه جهتو. شاهد آن بوديم به مقدار زيادى كم كند
نقالب اسالمى در اين مرحله به نكته شناسانه ا در بررسى جامعه. شود هاى مذهبى و سياسى مشاهده مى ها و كانون خصوص در دانشگاه عنوان زمينه انقالب به به

، سازمان هنوز در حوزه سياسى حيات فعال داشت، به عبارت 54شدن پس از ضربه  هاى تشكيالتى ناشى از متالشى رغم ضعف رسيم اين است كه به چشمگيرى كه مى
خمينى و   را با انديشه امامندانستند، و آن جريا ذهبى را زنده و فعال مىبا انديشه م" سازمان مجاهدين خلق"هايى بوديم كه يك  ديگر ما شاهد اثرگذارى فراوان هسته

خصوص نيروى مذهبى هم تأثيرگذار   كه باقى مانده بود، بلكه در كانون نخبگى فكرِى به تنها در درون سازمانى توانست نه اين فضا مى. ديدند تفكر شريعتى هم سازگار مى
 تا انقالب وجود داشتند، 1354خوردن سال   از افراط و تفريط در فاصلة بعد از ضربهوراى كه به د هاى نقادانه توانم بگويم گرايش عنوان يك چارچوب تحليلى مى به. باشد
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 مبارزة سياسى را تفكر ديگرى هم كه. هاى بعد از انقالب شود توانست مانع رويارويى كرد شايد تا حدودى مى اگر در درون جامعه يا زندان و يا در خارج از كشور رشد مى
هاى  ها و ريشه بايد منشأ هر جريان سياسى مى. يك از اين اشكال مبارزاتى نيست كردن هيچ منظور مطلق. ديد، خيلى راهگشا نبود  مىجدااز مبارزة فكرى و فرهنگى 

 چون نيروهايى.  كنندة مسئله  جامعه به حوزه فكر هم باشد تواند منتقل دليل حضور فعاالنة سياسى مى فكرى و علمى خودش را در بيرون از خود هم ببيند، چون به
توانستند مسائل ايران و جهان را به خوبى دريابند، ولى  نيروهاى مبارز سياسى كه درگير مبارزه با رژيم بودند و با اخالص و فداكارى از همه زندگى خود گذشته بودند، مى

اگر يك وجه . ها كمتر توجه شد   نياز داشتند كه شايد به اين ضرورتيشترىها و مبانى آكادميك و علمى ب لشان، به پايهها يا تحلي قطعاً براى عمق بخشيدن به اين ديدگاه
نجام توانست بهتر ا شد كه يا بايد مبارزه كرد يا فردى علمى و آكادميك بود، اين كار مى  هم نمى سازى شد، دوگانه شد و به وجوه ديگر نيز توجه مى مبارزه مطلق نمى

طور  اى بعد از اين ماجراها به خدمت دكترشريعتى و همين مثالً دوستان در آن ايام چندجلسه.  به اين مسئله توجه كردندها بخشى از نيرو1354بعد از ضربة . بگيرد
من يك زمانى چه بايد كرد و از كجا آغاز «: تاش از زندان بود پس از طرح مسائل سازمان گف اى كه پس از آزادى دكترشريعتى در جلسه. خدمت استاد مطهرى رفتند

دكتر آن  يازده سؤالى را كه » .بار ديگر بايد فكر كنم كه چه بايد كرد و  از كجا آغاز كنيم كنم كه يك زنيد من فكر مى ها را مى كنيم را نوشتم و اآلن كه شما اين حرف
دكتر مثل هميشه . ولوژى عليه ايدئولوژى سازمان و اسالم  مطرح شده بود، در همين ارتباط پاسخ دادشده در بيانية تغيير ايدئ هاى مطرح ها و شبهه تأثير سوال تحت

ما با يك دشمن و با يك رقيب مواجه "مبنى بر اين بود كه نگرانه و عميق و  آينده نگاه دكترشريعتى .معنا بود اش بى يكپارچه درد بود و اميد، گويا يأس در مسير فكرى
ايم  توانسته به اين سبب به ميزانى كه در مبارزه با شاه و امپرياليزم پيش برويم به همان ميزان هم ." كسيسمن، امپرياليزم و نظام شاه بود و رقيب،  مارهستيم كه دشم

 .تر كرده باشيم قدرت رقيب را كمرنگ
 

 . هم اين فرمول را رها نكرد1354 حتى بعد از ضربة دكترشريعتى
 

اى كه ايشان از زندان آزاد شده بود و بعد از مسئله تغييرات ايدئولوژيك كه مسائل گفته شد، البته ايشان خيلى ناراحت بود  در فاصله. غيير نكرده بودهايش ت  بله، اولويت
. ت به غنابخشيدن به فرهنگ اسالمى ايشان اعتقاد داشت،اى هم استاد مطهرى داش در همين زمينه توصيه. هاى فكرى بود اى براى ادامه فعاليت دنبال راه تازه ولى به

كردند؛ ازجمله اين  هايى را هم در گذشتة سازمان مطرح مى ايشان ضعف. شود كار را جلو برد هاى قوى فرهنگ اسالمى است كه مى استادمطهرى بر اين باور بود كه با پايه
گيرند و اين مشكل ذاتى يك   آن صورت بگيرد افراد ناصالح جاى افراد صالح را مىجايى در  يك جابهاگرشده نباشد  اش خيلى شناخته كه در تشكيالت مخفى وقتى رأس

ها عرضه بدارند و استداللشان هم اين بود كه  هاى خودشان را به حوزه تأكيد ايشان اين بود كه افرادى كه اهل مبارزه و سياست هستند بروند و سؤال. تشكل مخفى است
 .  فكرى بود اين هم يك رويكرد در عرصة. توان به تحقيقات نظرى و مباحث فرهنگى جهت داد ها مى ال ارند كه با اين سؤ جديد و جدى دهاى لاين افراد سؤا

 
. هاى ديگر مبارزه وجود داشت انگارى نسبت به نيروهاى سياسى ديگر و هم نسبت به شيوه مشى سازمان بايد گفت يك نوع مطلق هاى سياسى خط    در شناخت زمينه

هاى  سازى هاى متأثر از شرايط استبدادى و دوگانه ذهنيت«، »گرفته هاى از پيش شكل داشتن كليشه«، »خودمحورى و خودمدارى سياسى«نگرى با يك نوع  مطلقاين 
ا و هنجارهاى غالب در ادبيات خودباختگى در برابر معياره«و » هاى ماركسيستى ويژه جنبش هاى جهانى به هاى غيرواقعى از تجربه الگوبردارى«، »تاريخى در ايران

كه كسى  كه براى اثبات اين شد شد، اين نتيجه القا مى  قلمداد مىبورژوابودن هبودن مترادف با خرد كه در اين ادبيات، مذهبى مثالً وقتى. همراه بود» سياسى و مبارزاتى
. كه افراد ماركسيست بشوند اينها را به كارگرى بفرستند كردند براى اين سازمان تالش مى سبب بود كه در  به همين.  فاصله بگيرد بورژوا نيست بايد از گرايش دينى خرده

به شهيد صمديه لباف . شدند  هم نمى تر هم بودند و ماركسيست دادند و قاطع رفتند، خيلى بهتر از آنها تن به كارگرى مى  به كارگرى مىكهاى  كم هم نبودند افراد مذهبى
قبول اين . ام رفتههاى التى ياد گ ام، چون سركارگرم الت بوده خيلى فحش خودت را از كارگرى  بنويس، گفته بود كه من مدتى به كارگرى رفتهگفته بودند كه تحليل 

اين نوع . ده استاش هيچ سست نش  كه در اعتقادات مذهبى طور كسى به كارگرى رفته، درحالى اى سياسى بودند سخت بود كه چه مسئله براى آنها كه در فضاى كليشه
توانست بستر  ها مى اين قبيل ضعف.  و نه اهل ايستادگىستكه در بيرون سازمان است، نه اهل مبارزه ا ها و برخوردهاى سياسى در آن ايام كم نبود، گويا كسى نگاه
ترين نيرو بعد از خودشان،  ه مجاهدين خلق در زندان نزديكخوا در طيف ترقى. گوى بين فرد سازمانى با پيرامونش و هاى ديگرى هم باشد و مانعى شود براى گفت ضعف

 .شد  و فاصله با طيف وسيعى از نيروهاى مذهبى و سياسى  مىگرفتن ناديدهدند و همين، سبب  هاى معتقد به مبارزه مسلحانه بو ماركسيست
 

هاى غالب مبارزاتى در جهان،  تأثير گفتمان تحت. ك ديد سنتى و كالسيك دانستها در درون اين سازمان را بايد ناشى از ماندن در ي آسيب ها و    بخش ديگرى از ضعف
مثالً حدود مبارزه چريكى مثل عالئم، محل . كرد  شد كه آن خاص بودن به روش و تاكتيك هم تسرى پيدا مى تعريف مى" مبارزه"ازجمله در ايران، اغلب شكل خاصى از 

شد و يا نوع رفتار   در مركز شهر گذاشته مى شد كه بعد از مدتى ساواك هم با آن كامالً آشنا بود، نظير قرارهايى كه عمدتاً د قدر محدو اقامت و سازوكارهايش زمانى آن
 .توانست انعطاف و نوآورى تازه داشته باشد كه آن را نداشت هاى سنتى مى كه اين روش درحالى. يك چريك كه خيلى زود قابل كشف بود

 
 . خاطر نوع پوشش كسى شناسايى و دستگير نشد كردند و به استفاده مى... ها خيلى متنوع بود و از كراوات، كت و شلوار و  پوشش بچه53و  52، 51هاى   سالدر
 

مثالً زمانى توپاموروها . كرد، نه انعطاف  در اصل اين ضرورت بود كه خودش را تحميل مى. شد هاى زيادى پرداخت  ها هزينه  ولى براى رسيدن به هريك از اين دريافتبله،
گرفته  ِ ما قرار   هاى دشمن ريزى تأثير برنامه  ما تحتتىهاى مبارزا آشناست، لذا روش آن  اى شده كه خود دشمن هم به   ما به گونه خودشان را نقد كردند كه روش مبارزه

   و بعد آلودگى1352دادن ساختگى سيروس نهاوندى در سال  ل جريان فرارىمث. اگر بخواهيم نقد كنيم، بايد بگوييم مشابه آن در ايران هم پيش آمده بود. است
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 خوردند، بيشتر درقالب همين  هاى ماركسيست  غالب گروه1354وجود آمد و ضرباتى كه در سال   بههاى كه براى تمام جريانات سياسى معتقد به مبارزة مسلحان امنيتى
آيد ولى  وجود مى فقط در انديشه بلكه در روش هم به  اين است كه در دادوستد با محيط پيرامون، انعطاف و نوآورى نهمسئله. نقد و همين نوع نفوذ قابل ارزيابى است

اعتمادى همه نسبت به هم سوءظن  كه در يك جامعة استبدادزده، مبتنى بر سوءظن و بى  از عوامل اين تصلّب و سرسختى، تاريخى است مثل اينهايى  بخش. گونه نشد اين
 بشود و تعامل با محيط در معرفتىوارد يك حوزة  وقتى كه انديشة تازه، . ها را تا حدودى تغيير داد هاى سياسى اين زمينه شد در درون جريان اعتمادند، اما مى ارند و بىد

هاى ديگران را   تواند تجربه اينجاست كه مى. د برقرار كندتواند يك رابطه انتقادى با خود و گذشتة خو گرايى شكل بگيرد يك تشكيالت مى جامعه بيشتر شود و واقعاً مردم
هاى مذهبى  خصوص جريان هاى فكرى ديگر در جامعه به اگر سازمان از پيش با جريان. آيد ىهاى خود دربياورد و از دل اينها يك  گفتمان انتقادى بيرون م هم جزو تجربه

 و بعد از آن 60شد و شايد در جامعه ما وقايعى نظير خرداد  داشت، امكان اصالح آن فراهم مى نبودند تعامل مثبتى مىاعم از آنهايى كه به مبارزه مسلحانه معتقد بودند يا 
 . آمد وجود نمى هم به

 
 گذاران سازمان و بقية نيروها اين تعامل نبوده است؟ كنيد كه بين بنيان  مىفكر

 
خواستند بر روند مبارزات سياسى كشور بكنند  ترش، بلكه اساساً در نقدى هم كه مى تنها در حوزة وسيع نه.  بود در ابتداى تأسيس سازمان اين ارتباط خيلى مدنظراتفاقاً

كه (شود  زدگى مى  كه سازمان وارد بحران عملاى قطهاما از ن. دادند و مطالعه تاريخى، اجتماعى و فرهنگى مدنظرشان بود ها را مورد مطالعه جدى قرار مى آن جريان
مجموعاً باز برخوردكردن با بيروِن خود يا . شود كه مبارزه را فقط در يك شكل مطلوب و ممكن بداند رويكردى غالب مى) ناپذير مبارزه است  از آن هم وجه اجتناببخشى

عنوان يك ميراث انقالبى،  شته باشيم، يعنى بهتوانيم يك سنت انقالبى دا  باز را انتخاب كنيم مىويكرداگر ر. بسته برخوردكردن با بيروِن خود دو رويكرد متفاوت است
گويم كه  به خاطر همين هم مى. افتيم يا به نفى حال ولى اگر اين رويكرد را نداشته باشيم يا به نفى گذشته مى.  آن را پيش هم ببريم گذشته را متعلق به خودمان بدانيم،

در اين نگاه چه آنهايى كه از موضع تغيير . كردند بايد بر گذشته خط بطالن كشيد  اى فكر مى كه عده وجود داشت اين بود 1354هايى كه بعد از ضربه   دشوارىزيكى ا
زدند، هر دو معتقد   يك حرف را مىتقريباًگفتند،  كردند و چه آنهايى كه از نفى مبارزه اساسى با رژيم سخن مى شدن به گذشتة سازمان نگاه مى ايدئولوژى و ماركسيست

هاى كسانى مثل  كرده بودند اين بود كه تالش در بيانية تغيير ايدئولوژى نقدى كه آنها مطرح . شود اين كارهاى مبارزاتى را انجام داد كه با انديشة مذهبى نمىبه اين بودند 
. اى را داشته باشد ان بود كه ديد خيلى متحجرانهدانستند و از نظر آنها اسالم واقعى هم  اسالم مىكردن كاهللا طالقانى، بازرگان و دكترشريعتى را  بز امام، مرحوم آيت

كند بايد در  پس اگر هم كسى مبارزة مسلحانه مى. گفتند كه اسالم كشش مبارزة مسلحانه را ندارد چون گفتمان  غالب سياسى در آن زمان مبارزة مسلحانه بود، مى
 .كردند  مطرح مىها در درون سازمان به وضوح اين را ماركسيست.  شك كرداش گرايش اسالمى

 
گفتند اين يك مقولة آمپريستى  تواند از ذات ماركسيسم دربيايد و مى كردند كه مبارزة مسلحانه نمى هاى ماركسيستى پرمطالعه، ثابت مى  بودكه تمام سازمان  درحالىاين

 تضاد، ذاتى ايران يعنى تضاد ذاتى طبقة كارگر ايران است و طبقة كارگر بنابراين» .تضاد، ذاتى شىء است«شد كه  اى نقل مى جمله. الهام گرفته از امريكاى التينى است
درمقابل، نظر . اش را هم شروع نكرده چه برسد كه اين مبارزه صنفى به سياسى ارتقا پيدا كند و مبارزة سياسى به مبارزة مسلحانه ارتقا يابد ايران هنوز مبارزات صنفى

هاى امپرياليسم در حال اضمحالل بودند ـ و نه در  بورژوازى چپ ايران كه مذهبى بودند و زير چكمه  و خردهان بورژوازى ملى اير، چون1343ديگر اين بود كه بعد از سال 
الل معنا كه مبارزة مسلحانه عمدتاً يك حركت ناشى از اضمح بدين. اى زدند كه مبارزه طبيعى و درستى هم بود يك سير طبيعى تاريخى ـ دست به مبارزة مسلحانه

كنيد  شان يكى بود، بنابراين فكر نمى مشى همه گذار كه مسلمان بودند خط هايى كه ماركسيست بودند و هم مجاهدين بنيان كه هم فدايى كمااين.  بودورنادرست و به ز
 بايد از موضع فراترى به قضيه نگاه كرد؟

 
يكى بيان توصيفى وقايعى است كه در دهة پنجاه و با شروع مشى . رسد  به يك نتيجه مىشود از هم تفكيك كرد گرچه درنهايت كنم كه دو روايت را مى  فكر مىمن

دوم روايت مستقلى است كه .  گرفتقرارالشعاع   هايى در روند انقالب و مشى ويژه امام تحت هايى مثل مجاهدين خلق آغاز شد و با فرازونشيب مسلحانه و فعاليت گروه
 بايد ببينيم وجوه اشتراك و 60يابى خرداد  براى ريشه. يابد ارزه در ايران و روندى كه نهايتاً  به انقالب اسالمى منتهى شد، انعكاس مىهاى مب درقالب فهم و نقد نظريه

 ضرورت را بايد حتى با اگر از اين منظر خواسته با شيم به مسئله بپردازيم چند.  آن چه بودنهاى سياسى پيش از انقالب و در فرايند تكوي مشى ها و خط افتراق نظريه
طور عام در هر زمينة سياسى، فرهنگى، علمى و حتى اجرايى و صنعتى وجود  است كه اساساً در ايران به" گسست تجربى"يكى مسئله . هاى متفاوت، جدى بگيريم ديدگاه
وگوى   در جامعة ما ضعيف بوده و به همين دليل سنت و روية گفتوگو داليل مختلف فرهنگى و تاريخى هم فرهنگ و هم نهادهاى گفت  بهبازكه اساساً  دوم اين. دارد

 كمتر با الگوهاى ماكه معموالً  سوم اين. هاى منظمى پيدا نكرده است آيد كمتر شكل گرفته و يا حداقل شكل هاى بعدى درمى انتقادى كه از درون آن ارتقا و تعالى حركت
اى و خارج از  يعنى عمدتاً فردى، سليقه" پيشاعلمى"صورت  ايم، به عبارت ديگر در اين مرحله به  ايران  پرداختهعلمى به بررسى روند مبارزات سياسى و اجتماعى در

و كنند كه از توصيف و تبيين تاريخ مبارزات سياسى  ها ايجاب مى هر دوى اين روايت. ايم هاى خاص زمانى، مسائل مبارزاتى و سياسى را بررسى كرده ها و موقعيت پارادايم
تحوالت فكرى ازجمله تاريخ سازمان مجاهدين خلق و فراز و فرودهايش و علل و عواملى كه منجر به درخشش يا افول تأثيرش در عرصة علنى يا حتى عرصة مخفى شد، 

 .هاى ديروز ما و تأثير و تاثرهاى آنها بر يكديگر است   قوت و ضعفازاى  قوت و ضعف امروز ما حاصل مجموعه. غفلت نكنيم
 

نام سازمان مجاهدين خلق شكل گرفت با جريانى كه منجر به  تكوين رشد  هاى جريانى كه به ها و ناسازگارى    از اين منظر زمينة بحث اين است كه باالخره سازگارى
 پيوندى و قرابت داشتند و كجا دور شدند و چرا دور شدند؟ انقالب اسالمى شد در كجاست؟ كجا با يكديگر هم
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ترين نيروهاى مذهبى جامعه درآمد، غير از  ترين و فهيم هاى جذب فعال عنوان يكى از كانون  وارد فعاليت علنى شد به1350ان مجاهدين خلق وقتى كه در سال     سازم
عرفتى، فرهنگى و سياسى مذهبى هم  مهاى زهدر حو. كردند عنوان كادر يا سمپات سازمان ارتباط تشكيالتى برقرار مى شدند و به كه مستقيماً جذب سازمان مى كسانى

براى نمونه به ياد بياوريد بحثى را كه . كردند كسانى بودند كه به لحاظ تشكيالتى با سازمان نبودند، ولى از اين انديشه يا اين جريان حمايت مى. تأثيرات زيادى داشت
طرح كرد، گفت آنها كه رفتند كارى حسينى كردند و آنها كه ماندند بايد كارى  م1351 و 1350در سال »  از شهادت پس«و » شهادت«عنوان  مرحوم دكترشريعتى به

خواهى زينبى زندگى كنى يا  شد؟ به خاطرم هست همان وقت از طبقه باالى حسينية ارشاد خانمى گفت كه دكتر تصميم بگير مى زينبى كنند، چه تفسيرى در جامعه مى
 .ا داشت معنارانحسينى؟ و بعد سكوت معنادار دكتر هز

 
هاى  هاى اين ضعف در كجاست؟ بعضى ريشه ها متوجه اين كرد كه ببينند ريشه جاى قوت تر به طور جدى   رخ داد اين ضربه همه را به1354اى مثل ضربه    وقتى كه ضربه

پرسش بر سر اين . ديدند  را با همديگر مىاينهابعضى همة ديدند و بعضى در تشكيالت سازمان و  ديدند، بعضى در استراتژى سازمان مى اين را در ايدئولوژى سازمان مى
شد، درقالب تفكّر مذهبى سازمان قابل تبيين است؟  بود كه آيا اساساً مبارزة قاطع ضداستبدادى و ضدامپرياليستى كه در آن زمان به شكل مبارزة مسلحانه تعريف مى

گويد، وجود دارد و در   كه تعارضى بين مبارزه پيگير و قاطعانة طبقاتى با آنچه كه اسالم مىبودكرد اين  اى كه بيانية تغيير مواضع ايدئولوژيك دنبال مى مشخصة عمده
تالش نيروهاى مذهبى سازمان دفاع از مبارزه از منظر دين بود، اگرچه در اين راه معتقد به نقد منصفانه . نتيجه چون اسالم علم مبارزه نيست پس بايد اسالم را رها كرد

 . فكرى خود هم بودندندسازىه و توانمگذشت
 

در اينجا آن . داد اى كه در درون سازمان مانده بودند يا از سازمان بيرون رفتند اين بحث را سامان  از زواياى مختلف در ميان نيروهاى مذهبى1354    ضربة سال 
دار امورى شده بود كه  عنوان يك تشكيالت سياسى، مخفى و انقالبى عهده ان بهكه سازم اى كه در سازمان از قبل هم وجود داشت بيشتر آشكارشد و آن اين كاستى

خواست  تمام  كه مى ازجمله اين. پذير است و نه مطلوب كه  انجام اين امور توسط يك سازمان مخفى نه امكان تنهايى انجام بدهد درحالى اش را خود به خواست همه مى
ها   مشهود است توجه به اين كاستى است و عالوه بر آن تأثيرگذارترشدن حاشيهخوبى ه به بعد ب1354اتفاقى كه از سال .  كندمسائل فكرى را هم خود  تدوين و تنظيم 

اين . داش بيشتر از متنش در جامعه اثرگذار شده بو درواقع سازمان دچار فروپاشى شده بود، اما در حاشيه و پيرامون اثرهايش باقى مانده بود، حاشيه. نسبت به متن
تأثير انديشة امام هم قرار  آنها كسانى بودند كه تحت. گرفتند ديگر مثل خود سازمان در آن جزميت باقى نمانده بودند  كه شكل مىىهاى تأثيرگذار نيروها يا كانون

 كردم و در ارههايى هستند كه قبالً هم اش  ان مجموعهاينها هم. خصوص دكترشريعتى هم روى اينها اثر گذاشته بود داشتند، كسانى بودند كه تفكر روشنفكران مذهبى به
نمانده  شود گفت سازمان قدرتمندى باقى حتى مى. كردند اى ارتباط و پيوند را برقرار مى گونه انقالب خيلى مؤثر بودند و بين انديشة امام و تفكر شريعتى و تفكر سازمان به

مانده  در اين مقطع برخى افراد باقى. دامة سازمان بودند خيلى قبول نداشتند، ولى تحرك جدى در جامعه داشتندهايى از سازمان را هم كه مدعى ا بود يا حتى آن بخش
بودن انديشه و مشى  كه آن جزميت و بسته ازجمله اين. هاى گذشته را رفع كنيم مثل ما معتقد بوديم كه با پاسدارى از ميراث گذشته سازمان بايد بكوشيم تا ضعف

ترى   امام، نسبت به نقش  روشنفكران و متفكران دينى، نسبت به نيروهاى ديگر مذهبى يك رويكرد مثبتفكرما كسانى بوديم كه نسبت به ت. قد كنيمگذشته را ن
 و برخى متفكرين و افراد هايى بود كه با شهيدمطهرى، مرحوم دكترشريعتى، بازرگان هايش مالقات نمونه. داشتيم و معتقد بوديم كه از اين مجموعه بايد استفاده كرد

 .سياسى داشتيم
 

 . بگوييد1354 موافق باشيد نتايج مالقات خود را با دكترشريعتى، استاد مطهرى و مهندس بازرگان و تحليل آنها را از اوضاع پس از اگر
 

اى  جريانى كه در زندان بود بيانيه. خود سازمان بود بگويم تصويرى كه از انديشة مجاهدين خلق در آن زمان در جامعه شكل گرفت مؤثرتر از واقعيت خواهم مى
 رهبرى مجاهدين در درون زندان دليلبه همين . گونه كاستى و اشتباهى در گذشته وجود نداشته است اى داد؛ در آن بيانيه اصرار عمده اين بود كه هيچ ماده دوازده

آمد براساس يك اجبار بود نه براساس يك  وجود مى اى به ى داشتند و نه انعطاف الزم و اگر نزديكىگيرى و رشد انقالب شد نه خوشبين نسبت به كانونى كه منجر به شكل
هاى سنتى و كالسيك قديم نظير  طور جبرى آن را پذيرفتند اما همان انديشه شد آن را نفى كرد به كه انقالب اوج گرفته بود و خيلى گسترده شده بود و نمى وقتى. انتخاب

 .مانده در پارادايم گذشته از مبارزه  بر حزب سياسى وجود داشت، يعنى الگوهاى كامالً كالسيك و باقىتقدم ارتش خلق
 

 هم همچنان در 1354 فعال بودند، بعد از تالشى تشكيالتى سازمان در سال  عنوان عضو يا سمپات    در اين قالب طيف نيروهاى مذهبى كه در كانون سازمان بودند و به
 . ليت سازمانى خود  ادامه  دادندبيرون به فعا

ها امتداد پيدا كرد و   به لحاظ تشكيالتى متالشى شد ولى به لحاظ مشى و حركت در توده1354هاى شما اين است كه سازمان مجاهدين در سال   من از صحبتاستنباط
 . ادامه دادند1357هاى خودجوشى اين خط را تا مقطع  گروه

 
 از يكى از كادرهاى اولية 1348  ام در سال شنيده. گونه بوده مبارزات مخفى ايران هميشه اين. بينيم انداز سياسى مى  ما در كار خود چشم اين وقتى است كه اساساًبله،

.  كمتر از صدنفر بودكه در آن سال تعداد اعضاى سازمان بينى چندهزارنفر كرده بود درحالى كنى اعضاى سازمان چندنفر باشند؟ وى پيش سازمان پرسيده بودند فكر مى
گيرد هميشه با واقعيت فاصله دارد، ولى در اين زمان بيشتر شد چون حوزة تأثيرگذارى سازمان  دهد كه ذهنيتى كه در مورد يك سازمان مخفى شكل مى اين نشان مى

 احمد احمد از افرادى بود كه فداكارانه در چارچوب سازمان آقاى. آن تصورى كه از سازمان در بيرون وجود داشت با واقعيت درونى آن فاصله داشت. بسيار مثبت بود
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بيند كه آية قرآن باالى آن  عنوان يك نيرويى كه همه چيزش را در خدمت سازمان قرار داده بود وقتى كه اطالعية ترور مستشار امريكايى را مى كرد و به فعاليت مى
يعنى كسى كه با سازمان هم مرتبط بوده در جريان . افتد حذف شده است  است كه چون زير دست و پا مى كه نبودن آيه به دليل اينتنيست تصور اولية خودش اين اس
گويم كه اثر   مىندرنتيجه م. خواهم فاصلة ذهنى بيرون با داخل را بگويم مى. فهمد كه  تغيير ايدئولوژى رخ داده است گيرد و يك دفعه مى روند تغيير ايدئولوژى قرار نمى

شد كه همه حاكى از اين بود كه سازمان هست و  هاى مختلف داده مى  ازسوى افراد و گروه1354هاى فراوانى در سال  كه اطالعيه نى سازمان باقى ماند كما اينمثبت بيرو
تحت عنوان مجاهدين راستين درست شده عناوينى .  مرتفع خواهد شدوگفتند اين كودتايى بوده كه از ناحية عدة معدودى انجام گرفته  دهد و مى به كار خودش ادامه مى

در خارج از كشور هم حداقل يكى ـ دو تحليل عمده براساس اين كه سازمان هست ـ البته زمينه و خواستى هم . بود كه قبل از آن تشكيالتى به اين نام وجود نداشت
كردند كه اين يك ماجراى نظرى است كه بايد كار كنند و  قى ماندند و فكر مى مذهبى در درون سازمان بااىبخشى از نيروه. وجود داشت كه سازمان باشد ـ وجود داشت

اين جريان در درون سازمان يا مستحيل شدند يا بعضاً به شهادت رسيدند مثل شهيد اكبرى . با قدرت و قوت كار تئوريك با اين مسئله در درون سازمان مبارزه كنند
اى باعنوان  اكبر نبوى نورى كه اطالعيه هاى كوچكى تشكيل دادند مثل على هاى ديگرى هم بودند كه گروه جريان. باقى نماند كه چيزى از آن جريان اينهاآهنگر و نظاير 

يل هايى تشك  كه بعدها گروهايىيا مثالً شهيد دزيانى و اينه. معروف شدند و چند عمليات هم انجام دادند» فرياد خلق«دادند و به » شدنى نيست فرياد خلق خاموش«
كسانى هم مثل ما معتقد بوديم جريان . مشى را ادامه دادند اينها از سازمان بيرون رفتند، ولى همان خط. هاى بعدى شدند هاى گروه و غيره كه هستهمنصورون دادند مثل 

گرانه نسبت به گذشته داشتند و   كند يعنى هم نگاه اصالح هم بايد خودش را بازسازىانتغيير ايدئولوژى انحرافى است و حق استفاده از نام سازمان را ندارد، منتها سازم
اينها دنبال اين بودند كه بقيه را پيدا كنند و سامان و سازمانى از . هم نسبت به درون و بيرون و ارتباط تشكيالتى خودشان را با جريان تغيير ايدئولوژى قطع كرده بودند

 .اين دست ايجاد كنند
 
 
 نى ارتباط داشتيد؟ آن مقطع شما با چه كسادر
 

اى از اين افراد كه ماندند دوباره جذب اين جريان شدند، بعضى از اينها اصالً مبارزه را رها كردند،  عده.  انتظار مهدى، صمديه، شهيد مهدوى، عليرضا و محمد الفتناصر
كه روى اصالح روش   انجام دهيم؛ كسانىوانيمت بندى هم مى ك طبقهي. بعضى ماركسيست شدند و دوباره برگشتند و بعضى هم مذهبى ماندند و ثابت قدم هم  بودند

منتها آنچه كه از . هايى داشتند كه روى همة اينها ماندند و مجموعاً حرف كه روى اصالح سازمان ماندند و يا كسانى كه روى اصالح تفكر ماندند، كسانى ماندند، كسانى
اش به آن پرداخت ـ شرايط بسيار دشوارى داشتند؛ فضاى   در بحث تاريخى و توصيفىيد كه با1354ص از سال خصو نيروى مذهبى سازمان باقى مانده بودند ـ به

كه با او  بيند كه كسى دهد و مى وقتى كه كسى همه چيزش را براى سازمان مى. اى كه بيرون نسبت به آنها وجود داشت اعتمادى اعتمادى نسبت به همديگر و فضاى بى بى
هاى غيراخالقى  سو ترديدهايى كه خودشان داشتند و ازسوى ديگر روش از يك. كرد  نسبت به هركس ديگرى با ترديد برخورد مىگرده ماركسيست شده، ديدر ارتباط بو

ند و احتمال هر نوع گرفت هاى سازمان قرار مى اين افراد مورد تهديد ماركسيست. شد شرايط را بر اينها بسيار سخت كرده بود اى كه اعمال مى و حتى غيرسياسى
كه مانده بودند در حداقل بود و كارى را آغاز كرده بودند از  امكانات سازمان و افرادى. بردند در خوف و رجا به سر مى. واقفى و صمدية لباف با آنها بود  مثل شريفبرخوردى

گرفت و كسى  قدرى دشوار بود كه مالقاتى انجام نمى شرايط به.  و داخل زندان نبودهايى كه در داخل و خارج بود و ارتباطى بين بيرون صفر يا حتى از زير صفر، پراكندگى
در اين شرايط چيزى كه ما مجموعاً به .  تا پيروزى انقالب وجود داشت1354هاى  كنندة فضايى است كه در فاصلة سال همة اينها ترسيم. از داخل زندان هم خبر نداشت

از آن طرف هم افراد متفكر و حساس نسبت به . نظر نسبت به مسئلة مبارزة اسالمى و روشنفكرى دينى ارتباط داشته باشيم اد صاحبدنبال آن بوديم اين بود كه با افر
يمان و اى كه در آن آقايان شهيد بهشتى، موسوى اردبيلى، مطهرى،  باهنر، دكتر مفتح، دكترپ  به بعد مجموعه54هاى  در همان سال. اين مسئله خودشان پيگير بودند

نشستند كه ببينند چه بايدكرد؟ آنقدر اين ضربه روى اينها تأثير گذاشته بود كه چگونه يك جريانى در برابر مبارزة    بازرگان هم بودند دور هم مىقاىكنم آ فكر مى
اى روى فلسفة   اسالمى، عدهاقتصاد بود كه يك عده روى دنبال آن تقسيم كارى شده هايى ايجاد كرده بود؟ به اسالمى و آن هم مبارزة پيگير و تأثيرگذار اسالمى چالش

فقط در حوزة سازمان بلكه روى دايرة هوادارى سازمان نيز تأثير گذاشته بود پاسخ  هايى كه نه اى روى شناخت مبانى معرفتى كار كنند و مجموعاً به شبهه تاريخ و عده
اند و نظاير  هاى فعال مذهبى ماركسيست شده  كه در فالن دانشگاه بخشى از بچهشد مىثالً يك دفعه معلوم ما هر روز در دانشگاه شاهد اين تأثيرگذارى بوديم م. بدهد
هاى مختلف ـ  ها و دانشكده توان گفت در دانشگاه مى. هاى دانشكدة فنى داشتند داشتن بچه در همان زمان كسانى مثل مرحوم رحمان دادمان نقش زيادى در نگه.  اينها

وصنعت ـ اغلب دوستانى كه بعدها دانشجويان خط امام را تشكيل دادند، جريان مقاوم و   دانشگاه صنعتى اميركبير، دانشگاه علم،سالمى دانشگاه تهرانهاى ا انجمن
.  بدهندوابد كه به اين شبهات جدر اين حال و هوا همه به اين فكر افتاده بودند كه كارى كنن. هاى مقاومت فكرى و سياسى را ايجاد كرده بودند فعالى بودند كه هسته

آقاى  ها بودند، مسجد جاويد، مسجد جليلى كه  هاى فعال مذهبى مثل مساجد فعالى كه در تهران بود مثل مسجد جوستان كه آقاى موسوى خوئينى ازجمله از كانون
اى دعوت مى كردند كه  اهللا خامنه  جاويد از آيتدمثالً مسج. تح بودندقاى موسوى اردبيلى بودند، مسجد قبا كه آقاى مف مهدوى كنى بودند، مسجد اميرالمؤمنين كه آ

هاى هنر در مسجد  ورزيدند مثل شركت انتشار، بعثت و حوزه هاى انتشاراتى مختلف هم به اين مسائل اهتمام مى حتى شركت. دادند زندگى و سيرة ائمه را ارائه مى
 .كرد جذاب اجرا مىهاى خيلى  اكبر درخيابان جيحون كه نمايشنامه على

 
تا حدى كه خاطرم هست با . ترى هم با آنها داشته باشيم كرديم كه از نظر اين متفكرين استفاده كنيم و رابطة نزديك     در آن زمان من مخفى بودم، ولى سعى مى

ن كه بر سازمان و ما چه گذشته و چه شرايط سخت و دشوارى آن بوديم و اي شهيدمطهرى كه مالقات داشتيم در آنجا به طرح مسائل و رخدادهايى پرداختيم كه شاهد 
 .ها و برخوردهاى دور از انتظارى را هركدام از ما شاهد بوديم صداقتى داريم و چه بى
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  دكترشريعتى چه بود؟تحليل

  رزيابى همهضرورت ا

 

 
 طور خاص در آن شرايط چه بود؟  شهيدمطهرى بهتحليل

 
يشان با برخى از اعضا و كادرهاى قديم سازمان ارتباط داشتند و احترام خاصى هم كه ا كنم كه شهيد مطهرى نسبت به اين مسئله با توجه به اين  خالصه عرض مىطور به

اى كه در جامعة ما  كه ضعف عمده  ببرد به دليل اينشتوانست كارى از پي براى آنها قائل بودند، نظرشان اين بود كه اگر اين اتفاق هم براى سازمان نيفتاده بود خيلى نمى
توصيه ايشان اين بود . بايست به غناى فرهنگ اسالمى در اين دوران و پاسخگويى به نيازهاى زمانه از منظر دينى پرداخت مى است و مىوجود دارد ضعف فرهنگى ـ اسال

 هم اين بود شان تحليل. هاى حوزوى هم بيشتر آشنا بشوند  حوزه هم استفاده كنند و با روشدروستان را تشويق كنيد كه از  كه چه خود شما و چه دوستان دانشگاهى
از طرف . شود هاى جديد پرداخته  ها منتقل و منعكس كنيد كه به اين سؤال توانيد به حوزه هاى جديدى را مى كه  شما درگير با مسائل روز و جامعه هستيد درنتيجه سؤال

شود الزاماً با  كند و از آن طرف هم وارد حوزه مى خصصى مىكه باالخره فردى پزشك و مهندس است، كار علمى و ت اين.  نوع زندگى متفاوتى استاديگر نوع زندگى شم
 روش آموزش وخود اين روش جديد منجر به يك تحول در پاسخگويى . شود كه فقط شهريه بگيرد و خواسته باشد چيزى بياموزد هاى قديم با او برخورد نمى روش
 .شود مى

 
 خوانند، مجتهد بشوند و بعد اظهارنظر كنند؟ها در حوزه منطق و عربى ب  آقاى مطهرى اين بود كه بچهنظر

 
از نظر تشكيالتى هم نقدى كه ايشان داشتند اين بود . هاى متفكر جديدى داشته باشيم كه در آينده بتوانند تأثيرگذار باشند  كه ما نيازمند اين هستيم كه چهرهگفت مى

دانستم كه چه تفكرى دارد، ولى اآلن  شناختم و مى  مىرانژاد   قرار دارد، مثالً در گذشته بنده حنيفشناسد در باال چه كسى اى است كه كسى نمى گونه كه روابط سازمان به
شود گفت كه دكترين يا  مى. كند اى داشته باشد مقدارى از آفات آنها را كم مى شده گفتند كه اگر سازمان، رهبرى شناخته ايشان مى. دانم اصالً چه كسى آن باالست نمى

 .توانست جواب بدهد بود مى ن تحول فرهنگى مى به نظر ايشان اين روش مبارزه اگر در خدمت آ. هرى بيشتر يك تحول فرهنگى بودتز شهيد مط
 

 
 آقاى حسن آالدپوش و خانم محبوبه اى كه با بعضى از اعضاى سازمان مثل خصوص با رابطة عاطفى به.  دكترشريعتى از اتفاقى كه رخ داده بود بسيار متأثر بودمرحوم

تنها  از آن طرف هم دكتر نه.  جوان گذاشتلاگر خاطرتان باشد قصة حسن و محبوبه از آثارى بود كه تأثير زيادى بر جامعه و نس. شد متحدين داشت اين تأثر بيشتر مى
تاب و خطاب بود و اين يكى از موارد نقد سازمان است كه هر جريانى كه حتى به مهرى و  ع ازجانب جريان ماركسيستى بلكه در ميان افراد مذهبى سازمان هم مورد بى

تفكر . بينيم ريشة آن تفكر وجود دارد  هم مى1360كه در سال  كما اين. گرفت  مىرار بود ولى با سازمان نبود بيشتر مورد نقد ق لحاظ فكرى به سازمان هم نزديك
تفكر . اى بود كه در سازمان رخ داده بود شد، يك مانعى هم در برابر جريان ماركسيستى راى انديشه مذهبى سازمان قلمداد مىكه يك تفكر رقيب  ب شريعتى افزون بر اين

 كرد و آن را  كه از منظر يك رقيب ماركسيسم را نقد مى خصوص اين شدن نيروها و جوانان دانشگاهى بود، به هاى مرحوم شريعتى مانع جدى براى ماركسيست و كتاب
اما .  بودكردهاين مسئله بعد از زندان فكر دكتر را خيلى به خود مشغول . كننده بود كرد كه مبارزه با رژيم فراموش شود و اين براى آنها خيلى نگران قدر بزرگ نمى آن

كنم كه چه بايد كرد و از كجا آغاز كنيم؟ شايد همين بندى ايشان اين بود كه گفت من يك زمانى چه بايد كرد و از كجا آغاز كنيم را نوشتم و دوباره بايد شروع  جمع
رود تا كار فرهنگى كند و همان يازده پرسش معروف بيانية  نوعى رويكرد جديدى بود كه مرحوم شريعتى به خارج از كشور مى به"  چه بايد كرد و از كجا آغاز كنيم"فرايند 

كردن منابع  او، همه متأثر از تالشى است كه دكتر براى غنى" چه كنيم"دهد و بحث  ساير صاحبنظران  انجام مىاى كه با  جلسات همفكرى.  دهد تغيير ايدئولوژى را پاسخ 
اى كه به استاد محمدرضا حكيمى داده بود  نامه ادامة مانيفست مرحوم شريعتى را در وصيت.  آن شده است، داشتاردمعرفتى جديد و پرداختن به جاهايى كه كمتر و

كند  هايى كه در برابر ما هست و اتفاقاً يكى از نكات مهمى كه آنجا ذكر مى آنجا مشخصاً دكتر هم نگاهى به كارهاى خودش دارد و هم به ضرورت. وان ديدت خوبى مى به
اى كه در جامعه دميده شده و   تازهكه آغاز شده و روح" قدرى"دكتر در آن زمان از ايام . هاى اجتماعى و فرهنگ اجتماعى دارد اى است كه به زمينه  اميدوارانهاهنگ

 .بخشيد  دكتر را عينيت مىارانه در مسجدهاى مختلف و در ميان جوانان بود اين نگاه اميدو1356هايى كه از سال  حركت. گويد حركتى كه آغاز شده سخن مى
 

 .ها شد، دكتر رفته بود جلوى زندان قصر و عكس گرفته بود  يك اعتصاب غذا در زندان1355 سال
 

 . شد خيلى اميدوار بود هايى كه در ايامى مثل ماه محرم مى  نسبت به سخنرانىدكتر
 

  مهندس بازرگان چه بود؟تحليل
 

نژاد و  همان چيزى كه پيش از آن در ارتباط با شهيد حنيف. كرد اش را از سازمان بيان مى  مهندس بازرگان براساس ثبات قدمى كه داشت همان انتقادهاى اوليهمرحوم
در همان زمان هم مرحوم بازرگان كارهايى را . بينانه به ماركسيسم انتقاد داشت كرد و نسبت به برخورد خوش ايشان مشى مبارزة مسلحانه را نقد مى. ديگران گفته بود

شدن به  آوردن به آن روش و نزديك ىاى كه ايشان داشت اين بود كه نتيجة واقعى و طبيعى رو حرف عمده. هاى ماركسيستى بود كه آغاز كرده بود نقد ديدگاه
شدن ادبيات مذهبى به تعابير يا مفاهيم   دكترشريعتى را نداشت و از آلودهبينى شمرحوم بازرگان خو. وجود آيد ها در سازمان به ها اين بود كه اين خسارت ماركسيست
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گيرى بيشتر با  شود گفت كه مرحوم بازرگان به يك نوع فاصله مى. م يك تفكر استه" امپرياليزم"گفت پشت سر مفاهيمى مثل  حتى او مى. كرد  ماركسيستى انتقاد مى
البته تفاوت نسل ما با نسل گذشته شايد در اين بود كه ما براى شخص مرحوم . ادبيات و تفكر ماركسيستى و اصالح روش مبارزاتى يعنى مشى مسلحانه تأكيد داشت

 طلقشقدر م عنوان نقد بايد به آن پرداخت اين است كه روش مبارزاتى كه ما به آن روى آورديم را آن  اشكاالتى كه حتماً بهيكى از. بازرگان احترام بيشترى قائل بوديم
عرصة گويا مبارزاتى كه در دهة سى و چهل صورت گرفته يا مبارزاتى كه در . اى را هاى موازى و حاشيه هاى قبل از آن را ناديده گرفتيم و هم روش كرديم كه هم روش

 كه يك مبارزه، مبارزه قاطع و تشكيالتى هست يمروحانيت يا حوزه روحانيت يا روشنفكران دانشگاهى صورت گرفته را اول بايد به سخره گرفت و باورش نداشت تا بفهم
 ! يا نه

 
هاى ديگرى كه روز به روز  ل و دادوستد مثبت فكرى با عرصهوجود آمده بود يك نوع تعام كه در بيرون سازمان، بين دستاوردهايى كه از افق سازمان به رغم اين    به

 حتى در سطوح روشنفكرى و نخبگان هم تأثير لكهخوبى جلب كرده بود، ب تنها توجه عمومى را به وجود آمده بود و نه شد، يعنى انديشة مرحوم امام، به تأثيرگذارتر مى
گيرى سازمان بر محور رهبرى داخل زندان باز  با آزادشدن افراد مشهور سازمان  از زندان و شكل.   نگذاشته بودگذاشته بود، اما اين انديشه در درون سازمان چندان اثرى

و هم فاصلة » شناسانه معرفت«، هم  فاصلة »تحليلى« فاصلة زيادى داشت؛ هم فاصلة ذشتگ اين جريانى بود كه با آنچه در بيرون مى. هم تغييرى حاصل نشد
تأثير حركت انقالب اسالمى شكل گرفته بود سازمان در پى اين بود كه در چارچوب كالسيك  هاى مختلف مبارزاتى توسط مردم و تحت كه شيوه انىدر زم. »تشكيالتى«

تر و تأثيرگذارتر  كه ديگرانى كه در بيرون بودند خيلى گسترده  چگونه رهبرى سازمان توسط ديگران پذيرفته بشود، درحالىهخودش كارهايى را انجام بدهد و اين ك
 .بودند

 
 كردند؟  همة رهبران سازمان به يك گونه فكر مىآيا
 
اى قرار گرفتند كه خود سازمان تعريف  تأثير اتوريته هاى متفاوتى داشتند ولى از زندان كه بيرون  آمدند تحت  درون سازمان هم حتى عناصر معروفى كه بودند ديدگاهدر
. شدند گرفتن از سازمان منصرف مى خيلى از اين افراد درپى اين تهديد از فاصله. معناى آن است كه از مبارزه فاصله گرفته له بگيرد بهكرد كه اگر كسى از سازمان فاص مى

ازمان را در ديوارهاى در آن بخش شاهد انسجام كسانى بوديم كه حتى در زندان ديدگاه انتقادى داشتند و در پى آن انتقاد هم بودند، اما با وجود اين به سمتى رفت كه س
هاى نقدنشدة قديمى كارى نكرده بود  ها و آموزش همچنين نسبت به پيرامون خودش و نسبت به آموزه.  دادرآهنى تحليلى كه مبتنى و متكى بر يك نوع استغنا بود قرا

هايى كه برخى  اولين مالقات. كرد و نكرد اين تشكيالت بسته با پيرامون خودش براساس اعتماد و اعتقاد برخورد نمى. اش يك تشكيالت بسته بود كه نتيجة طبيعى
 .كردند رغم اعتقادى كه امام  به آزادى فعاليت اينها داشتند، باز هم  اينها اعتماد نمى  داشتند ـ چه در پاريس و چه در قم ـ بهمامارهبران سازمان با 

 
 شدند و گاهى نزديك، چه شد كه اين روند به تخاصم كشيد؟  اين روند تعامل گاهى از انقالب دور مىدر
 

كرد كه اگر  شد، در نتيجه سازمان براى خود در فرايند تكوين انقالب جايگاه بيشترى را قائل بود و فكر مى بينى نمى  پيش انقالب به اين شكل و با اين سرعتپيروزى
ل از اينجاست كه تحلي. كردند  پيدا مىقالبكرد، آنها يك نقش محورى و مركزى را در ان شد و به اشكال ديگرى ادامه پيدا مى  پيروز نمى1357 بهمن 22انقالب در 

اى است كه واقعيت داشته و مخالفين سازمان  انداختن آن بر انقالب ـ چه بعد و چه قبل از پيروزى ـ مسئله انتقال مسائل زندان به بيرون و سايه. گيرد ها شكل مى جدايى
 در زندان با سازمان نبودند، ولى جزو متعارضين آنها هم كه حتى كسانى. شد  همان روش برخورد مىباكردند و با شرايط بيرون هم، مثل درون زندان و  نيز اين كار را مى

اى از اين مسائل يعنى تعميم آنچه كه در زندان گذشته و آنچه در بيرون  مجموعه. گرفتند مهرى هر دو طرف ـ سازمان و مخالفان آن ـ قرار مى نبودند ـ باز هم مورد بى
هاى گذشته، منجر به يك نوع نگاه جزم و محدودى شد كه هم خود  شد و درجازدن در گفتمان  حال واقع مى كه در گذشته واقع شده و آنچه كه درآنچهزندان گذشته، 

 . شدند شد و هم ديگران در اندازة واقعى ديده نمى در اندازة واقعى ديده نمى
 
 روز نبودند و ارزيابى دقيقى از ديالكتيك نيروها نداشتند؟  منظورتان اين است كه بهآيا
 

درچارچوب انديشه و تفكرشان اصالحى انجام . كه خودمدارى، خودمحورى، غرور تشكيالتى و غرور فردى را كه داشتند به انقالب تعميم دادند ضمن آن. ت اسدرست
هاى استراتژيك و تشكيالتى هم  ف به ضعىهاى معرفت ها و كاستى درواقع نارسايى. تر نگاه كنند نداده بودند تا نسبت به نقشى كه دين و دينداران در جامعه دارند مثبت

  .انجاميد
  
  

 "     مجاهدين خلق"و " اقتدارگراها"تشابه رفتار 
 

 ) 2(  
 

 زاده سيدمصطفى تاج
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 بخشى از آنها سئوالها و انتقادهايى را برانگيخت كه) 1383، مورخ خرداد و تير 26شماره(انداز ايران   در مجله وزين چشم1360مصاحبه اينجانب درباره سى خرداد سال 
تر شدن زواياى حوادث سالهاى اوليه انقالب  به دليل احترام به منتقدان محترم و نظرياتشان و نيز براى روشن. درج شد) 83، مورخ آبان و آذر 28شماره (در همان مجله 

 .وگو موجب تنوير افكار عمومى شود  تداوم اين گفتبا پوزش از خوانندگان محترم به دليل تفصيل، اميدوارم. پاسخى تهيه كردم كه خود مقاله مستقلى شد
 

 :ادعاهاى من به طور خالصه درباره موضوع مورد بحث به شرح زير است. يكم
 

آنان در . ندشو خوانده مى" طلب اصالح"و سپس " نيروهاى خط امام"دسته اول اشخاص و احزابى كه .  از بدو پيروزى انقالب نيروهاى طرفدار امام شامل دو جريان بودند01
امروزند كه " اقتدارگراهاى"و " كاران محافظه"يا " جناح راست"گروه دوم . دادند جمهورى اسالمى را تشكيل مى) اكثريت" (متن"سالهاى اوليه پيروزى انقالب با حمايت امام 

 .حكومت را انحصاراً در دست گيردحاكميت بودند و اكنون طيف اقتدارگرا درصدد است مناصب كليدى ) اقليت" (حاشيه"در آن سالها در 
 
به . وگو و برپايى انتخابات آزاد بود رعايت حقوق همه نيروهاى سياسى و اصالت دادن به گفت) 1360 تا 1357( عملكرد حاكميت در مجموع در سالهاى مورد نظر 02 

ظره با منتقدان و مخالفان از جمله با نمايندگان حزب توده و چريكهاى فدايى همين علت، عالوه بر آزاد بودن مطبوعات و احزاب و انتخابات، صداوسيما نيز جلسات منا
وگو و بحث  شد و به گفت ترين رهبران انقالب محسوب مى ترين و دموكرات بود كه از آزاد انديش" استاد مطهرى"انديشه انقالب در آن زمان با محوريت . خلق تشكيل داد

 ).1(است كه به تكفير و تفسيق مخالفان خود بيش از گفت وگو اعتقاد دارد" آقاى مصباح"ايدئولوگ اقتدارگراها امروز . آزاد و دموكراسى اعتقاد داشت
 

بلكه به علت حمايت . معتقد بودند_ اساس هر رژيم دموكراتيك_ در مجموع نه فقط به آزادى بيان، احزاب و انتخابات" نيروهاى خط امام" رهبرى فقيد انقالب و نيز 03
اقتدارگراها درصددند . بود" استثناء"آنان اگر چه خطاهايى مرتكب شدند اما اشتباهاتشان . هاى خشن و پليسى نياز نداشتند  براى پيروزى بر رقبا به اعمال روشمردمى

 . تبديل كنند "قاعده"اين استثناءها را به 
 

مخالف "هر دو جريان، . شتند، تا حدود زيادى به شيوه مجاهدين خلق نزديك استهايى از اركان حكومت حضور دا  روش اقتدارگراها كه در آن سالها در بخش04
منتقدان و مخالفان خود معتقدند با اين تفاوت كه جريان نخست به " بار حذف خشونت"دهند و به  اصالت مى" قدرت"بوده، به " بنيادگرا"و " تمامت خواه"، "دموكراسى

به روايت ماركسيسم روسى مستند كند، ولى اقتدارگرايان متأخّر با تكلّف، تصنّع و صعوبت نيز " اى انقالبيگرى حرفه"مبانى تواند عملكرد خود را به  سهولت تمام مى
امام و حاكميت با وجود اين اقتدارگراها با تشبيه عملكرد خود به رفتار . توانند رفتارشان را مستند به انديشه و روش امام و حاكميت برخاسته از انقالب اسالمى كنند نمى

نيز درصدد " مجاهدين خلق. "بار آنان را فراهم كنند جلوه دهند و به اين طريق زمينه حذف خشونت" مجاهدين خلق"قصد دارند همه منتقدان و مخالفان خود را از جنس 
گويى در آن . كنند د در سالهاى اوليه پيروزى انقالب تبليغ مىاستفاده از عواطف مردم درباره عملكرد اقتدارگراها هستند و رفتار غلط آنان را نشانه مظلوميت خو سوء

 .، حزبى منتقد و مخالف قانونى بود"مجاهدين خلق"زمان حاكميت سركوبگر و 
 

" جاهدين خلقم"دقت شود كه به جز . نزد مردم عملكرد غلط آنان از يك سو و رفتار در مجموع قانونى حاكميت از سوى ديگر بود" مجاهدين خلق" علت انزواى 05
اند و با  شوند اما هرگز به عمليات تروريستى رو نياورده محسوب مى" خط امام"و حتى مخالف "  جناح راست"اشخاص و گروههاى سياسى ديگرى بوده و هستند كه مخالف 

 . گرفتم ه بودند، ادعاى خود را پس مىچنانچه همه منتقدان و مخالفان جمهورى اسالمى به يكسان و با يك روش حذف شد. اند تنفر عمومى مواجه نشده
 

" سازمان"ورود . فضاى سياسى كشور، حتى با وجود گذشت نزديك به يكسال از جنگ تحميلى، آزاد و باز بود" مجاهدين خلق" تا قبل از آغاز تروريسم كور و گسترده 06
 .به فاز نظامى نقش مهمى در بستن نسبى اين فضا در سالهاى بعد داشت

 
 بپذيريم، مصاحبه اينجانب نه تنها غيرمنطقى و 1360 تا 1357را درباره يكسانى شرايط كنونى با سالهاى " مجاهدين خلق"و " اقتدارگراها" تحليل مشابه اگر. دوم

 .قاما شرح ادعاهاى فو. تالش من در آن مصاحبه افشاى همين انحراف به خصوص براى نسل جوان بود. غيرمنصفانه، بلكه تحريف تاريخ است
 

كاران پا را فراتر گذاشته،  بعضى محافظه. و عملكرد كنونى آنان دقيقاً مطابق عملكرد حاكميت در دهه اول است) 2(اند آنان عين نظام هستند    اقتدارگراها مدعى01
از " مجاهدين انقالب"سازى را در حمايت   قرينه به اولين انتخابات رياست جمهورى تشبيه كردند و اين76طلبان را در انتخابات رياست جمهورى سال  پيروزى اصالح

حال آنكه . مقايسه كردند" 60سال "را با ) تشكيل مجلس ششم" (79سال "و پشتيبانى نهضت آزادى از هر دو تعميم دادند و " صدر بنى"از " مجاهدين خلق"و " خاتمى"
 يعنى،. موضوع دقيقاً برعكس است

 
 . پيروزى انقالب با عملكرد كنونى اقتدارگراها كامالً متفاوت استاوالً عملكرد حاكميت در سالهاى اوليه

 
 .نه تنها يكى نيست، بلكه اين دو جريان بيشترين اختالف را با هم داشته و دارند" مجاهدين خلق"و " نيروهاى خط امام"ثانياً ايدئولوژى، استراتژى و روش 
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توافق ) شيوه اصالحى(آميز و دموكراتيك  هاى قانونى، مسالمت است و به خصوص در نفى روش" دين خلقمجاه"تا حدود زيادى شبيه " اقتدارگراها"ثالثاً شيوه 

در هر حال آنچه در تحليل هر دو جريان . توضيح دادم) 28/12/81ياس نو، " (60سال "اين موضوع را به شكل نسبتاً مشروح در مقاله باعنوان . استراتژيك دارند
و " انتخابات آزاد"، "حاكميت قانون"ويژه  هاى انقالب به است كه در هر دو دهه از آرمان" خواست و راى ملت"توجهى به  غايب است بى) گرا نظامى" (ميليتان"و " خواه تمامت"
 . كنند  و مى حمايت كرده... و " عزت ايران"، "استقالل و يكپارچگى كشور"، در كنار "آزادى بيان و احزاب"
 

خواه و توتاليتر يك گروه  دليل اول ايدئولوژى تمامت. آورد؟ جواب اين سوال تا حد زيادى روشن كننده ادعاى من است  رو مى انى به خشونت چه زمانى حزب و جري02
اى سخت همراه  لت بايد دورههاى مورد نظر گروه را ندارند، يا اساساً م است با اين استدالل كه چون توده مردم هنوز كامالً آگاه نيستند و آمادگى كافى براى پذيرش ارزش

با انضباط نظامى را پشت سربگذارند تا آبديده شوند، يا طبقات نيروهاى ضدانقالب قوى هستند، يا حقوق شهروندى از جمله آزادى بيان و احزاب و آزادى انتخابات، 
 اجتماعى و سياسى شهروندان و حذف  است، پس نقض حقوق مدنى،...  و "دارى پوشش ديكتاتورى سرمايه"و " دستكش حرير بر مشت آهنين"و " فريبكارانه"، "بورژوايى"

 .بار نيروهاى مخالف الزم است خشونت
 

به طورى كه اشخاص و احزاب معتقد به خواست كنونى . گردد هاى مردمى از حامالن و سخنگويان ايدئولوژى نيروها برمى  دليل دوم كه استراتژيك است به ميزان حمايت
شمارند، رقابت هاى سياسى قانونى، از  به هيچ مى" خلق آرمانى"را در پاى " ملت بالفعل"در مقابل نيروهايى كه . كنند  احساس نياز به اعمال خشونت نمىمردم بالفعل،

 .بينند  تابند و پيشاپيش خود را در اين ميدان شكست خورده مى جمله انتخابات آزاد را برنمى
 

مند، يا دست كم مجبور به اعمال  بردند كه آنان را عالقه هاى فوق رنج مى رهبرى انقالب و رهبرى مجاهدين خلق كداميك از ضعف اكنون بايد بررسى كرد كه از 03
 موجود و قابل مشاهده با چشمان غيرمسلح داشت يا رهبر گروهى كه ملت واقعا" ملت بالفعل"كرد؛ رهبرى انقالب كه ارجاعى كامالً ملموس به مطالبات همين  خشونت مى

 چشم دوخته بود؟ " خلق ناب"را سرشار از انواع ناخالص طبقاتى و غيرطبقاتى ديده و در جايى دور از ملت به ايدة 
 

د رهبر فقيد انقالب هرگز ترور افرا. هاى خشونت بار اعتقاد نداشت چه رسد به دوران جمهورى اسالمى در مورد امام بايد گفت كه وى حتى در زمان شاه نيز به روش
نخست وزير وقت " حسن على منصور"امام با ترور . توسط فدائيان اسالم به رهبرى نواب صفوى را تاييد نكرد، اگر چه كوشيد مانع اعدام آنان در بيدادگاه شاه شود

لق نيز موافق نبود و پس از آنكه نماينده سازمان ايشان با استراتژى مجاهدين خ. به ناچار مجوز شرعى اقدام خود را از يكى ديگر از مراجع گرفت" مؤتلفه"مخالفت كرد و 
زند اما رژيم را از پا در  فقط به خود شما لطمه مى)  قهرآميز و مسلحانه روش(به نجف رفت و چند روز براى امام صحبت كرد، در نهايت پاسخ شنيد كه اين اقدامات 

 .نخواهد آورد
 

هاى  استفاده خواهى بود، وى براى جلوگيرى از سوء گفتمان وى نيز قانون.  به مردم و دعوت آنان به بيدارى و قيام بودبه سخن روشن استراتژى مبارزاتى امام از ابتدا تكيه
را به جمهورى " حكومت اسالمى"رسيد، شعار ملى   كه سقوط رژيم قطعى به نظر مى57احتمالى، بالفاصله بعد از تظاهرات ميليونى مردم در تاسوعا و عاشوراى سال 

رهبر فقيد انقالب كه با حمايت قاطع ملت . مردم خود سرنوشت خود را به دست گيرند و تفسيرهاى استبدادى نظام جديد را به بيراهه نبرد" جمهور"مى تغيير داد تا اسال
پس نه در انديشه و روش مبارزه و . مند بود  بهرهداشت و تا آخر عمر از پشتيبانى اكثريت شهروندان" انتخابات آزاد"و " آزادى سياسى"به پيروزى رسيد، تاكيد زيادى بر 

 .آميز رقبا شود كرد كه مجبور به حذف خشونت نه در مقبوليت مردمى احساس ضعف نمى
 

هورى شود زيرا به مجاهدين خلق علناً به امام پيشنهاد كردند نامزد انتخابات رياست جم) 60 تا 57(نسل انقالب به ياد دارد كه به علت محبوبيت در سالهاى مورد بحث 
صدر نيز پس از انتخاب شدن رسماً به رهبرى انقالب پيشنهاد كرد كه اجازه دهد مرحوم  آقاى بنى. اعتراف آنان كسى به جز ايشان  از حمايت قاطبه ملت برخوردار نبود

 .شدهر دو پيشنهاد با مخالفت قاطع امام رد . وزير به مجلس معرفى كند احمد خمينى را به عنوان نخست
 

و سپس تحميل جنگ به ايران توسط صدام، زمينه ايجاد نهادهاى انقالبى و بسيج ... دانيم كه حوادث ماههاى اوليه پيروزى انقالب در كردستان، گنبد و همچنين مى
ور خودجوش احساسات عمومى را عليه دولت اياالت اشغال سفارت آمريكا نيز به ط. اى در كالبد جامعه نياز نبود جوانان كشور را فراهم كرده بود و به دميدن خون تازه

مرحوم مهندس بازرگان نخست وزير . خواهى رهبرى باشد هايى نبودند كه نشانه تمامت هاى اوليه امام نيز چهره انتخاب. متحده جهت داده، وحدت ملى را تأمين كرده بود
" روحانيون"امام در انتخابات رياست جمهورى اول با نامزد شدن . نقالب دعوت به كار شدنددوره گذار شد و بسيارى از مبارزان سياسى در دولت موقت يا شوراى ا

 .مخالفت كرد
 

نخواهد " تعميق"كه جز با افزايش راديكاليسم " ناتمام"و " ناقص"با وقوع انقالب به عنوان يك انقالب (از ابتدا بنا را بر ناسازگارى " مجاهدين خلق"در طرف ديگر رهبرى 
مجاهدين . "هاى خشونت بار خود شد و ايجاد درگيرى و تنش گذاشت و سرانجام قربانى روش) كسب همه مناصب قدرت پس از سرنگونى رژيم شاه(خواهى  ، تمامت)يافت
 عالوه بر آنكه به لحاظ فكرى، سياسى و تشكيالتى توتاليتر و خشونت محورند؛ " خلق
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مصاحبه . (ى آن به معارضه برخواستند و كوشيدند مانع پيروزى نهضت مردم شوند چون رهبرى انقالب در اختيار آنان نبوداز همان ابتدا با انقالب اسالمى و رهبر. الف
 )28دكتر پيمان، چشم انداز ايران، شماره 

 
و پروژه ) مصاحبه ِآيت اهللا منتظرى( شدند پس از سرنگونى رژيم شاه، خواهان قبضه كامل و انحصارى قدرت، نه سهيم شدن در حكومت به ميزان پايگاه مردمى خود، . ب

 .يعنى امام و يارانش را دنبال كردند" خرده بورژواى"و " ارتجاع"حذف 
 
 با كردند، اگر چه قصد خود را پنهان نموده، خواهان مذاكره ريزى   براى براندازى مسلحانه نظام برنامه1360 تا 1357هاى علنى سياسى در سالهاى  هم زمان با فعاليت. ج

هاى تيمى، تشكيل ميليشاى نظامى، ايجاد شبكه نفوذى در نهادهاى گوناگون براى ترور مديران برجسته نظام،  آنان با همين تحليل به تهيه خانه. رهبرى انقالب بودند
 .اقدام كردند... آورى سالح و  رخنه در نيروهاى مسلح و جمع

 
به تصور آنان ائتالف . شود، آغاز كردند ران جمهورى اسالمى با اين تحليل كه با حذف آنان رژيم يك ماهه سرنگون مى را عليه رهب سرانجام عمليات تروريستى گسترده. د

 .كرد مند مى را از مشروعيت مردمى و قانونى براى انجام عمليات تروريستى بهره" سازمان"صدر، ضمن سلب مشروعيت رژيم،  با بنى
 

، بلكه عملكرد كنونى اقتدارگراها "مجاهدين خلق"و " امام"كند نه تاريخ و اسناد و شواهد و مقايسه رفتار  ات مدعاى مرا را مشكل مىبا وجود اين حقايق آشكار، آنچه اثب
سير صحيح تاريخ با كمال تأسف بايد گفت كه رفتار جناح اقتدارگرا عليه جنبش اصالحى ملت ايران و نمايندگان قانونى و منتخب آن، تف. هاى غيرانتخابى است و جريان

اند، عايد  اى جز آنچه بعضى منتقدان محترم بدان اشاره كرده اى كه اين فضاى تيره نتيجه نخستين سالهاى پيروزى انقالب را در شرايط كنونى دشوار كرده است به گونه
 .كند نمى

 
 اوليه پيروزى انقالب هنگامى به روشنى فهم خواهد شد كه پشتوانه ملى و طلب در حاكميت در سالهاى اى بودن جريان خشونت در هر حال مدعاى اينجانب درباره حاشيه
ترين و فراگيرترين انقالب معاصر بود و در  اى گويم كه برخاسته از توده فراموش نشود كه من درباره رهبرى نظامى سخن مى. سراسرى رهبرى انقالب را در نظر بگيريم

متقابالً . شروعيت نظام تحت رهبرى خود را با رفراندم، قانون اساسى، انتخابات آزاد و نهادهاى انتخابى تكميل و تثبيت كندهمان ماههاى آغازين پيروزى، كوشيد مبانى م
امى و هاى مردمى و غيرنظ كنم كه هويت ايدئولوژيك، استراتژيك و سازمانى خود را بر مبناى تحقير انديشه، استراتژى و تاكتيك از سازمان و گروه براندازى ياد مى

 .غيرمسلحانه انقالب اسالمى و نيز بر مبناى تحقير آراى ملت پس از پيروزى انقالب بنا نهاد
 

 :توان به موارد زير اشاره كرد مى" مجاهدين خلق"با " جريان اقتدارگرا"هاى مشترك   از ويژگى04
 

 .ارائه قرائتى استبدادى از اسالم و انقالب. الف
 
تابند و از برپايى مناظره در صداوسيما  به همين دليل آزادى بيان، مطبوعات، احزاب و انتخابات را برنمى. د طرد همه منتقدان و مخالفانطرفدار نظامى بسته و معتق. ب

 .كنند فرار مى
 
 ".مردم بالفعل"و اينكه وى پاسخگوى خدا يا تاريخ است نه " رهبرى"قدسيت بخشيدن به . ج
 
 .هاى عملياتى و  گرفتن اعترافات از آنان هاى تيمى و پايگاه ها يا در خانه شارهاى شديد جسمى و روحى در سلولتحت ف" براندن افراد"تالش براى . د
 
 .و عدم تاكيد بر رشد و استقالل عقلى اشخاص" وفادارى"و " ايمان"تاكيد بر عنصر  .  ه
 
 .اعتقاد به سلسله مراتب عمودى قدرت در درون و بيرون تشكيالت و جناح. و
 
 .نيروها) پااليش( مخالف شعار تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق و طرفدارى از انديشه حذف .ز
 
 .گرايى از طريق تحقير شخصيت مستقل افراد ذوب. ح
 

فاده كرده، با برطرف كردن اشتباهات هر دو به جاى آنكه از اين فضا است. در دوره توسعه سياسى است" مجاهدين خلق"نمود اين همگرايى، عملكرد مشابه اقتدارگراها با 
 .خود، هماهنگى با ملت را تجربه كنند، به تند كردن فضا پرداختند

 
آميز  اى كوشيدند فضا را راديكال كنند و مجاهدين خلق نيز ترورها را گسترش دادند تا جامعه را از انجام آرام و مسالمت هاى زنجيره اقتدارگراها با انجام پرونده قتل

 )3.(بينى روز افزون ملت را در پى دارد دانستند اين نهضت روشن خواندند چون مى" فتنه خاتمى" را 76هر دو دوم خرداد .  باز دارندتحوالت
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ها و نمايندگان  ميت چهرهاين است كه مظلو) توان در برخى انتقادات عليه تحليل اينجانب مشاهده كرد ها و اشاراتى از آن را مى اتفاقاً نمونه(گيرى خالف انتظار  آن نتيجه

كامالً عوضى براى معارضان انقالب اسالمى و ظلمى بر امام و " مظلوميتى"طلبان را به ديروز تعميم دهد و به جاى مقايسه آن با مظلوميت شهيد بهشتى و ياران او،  اصالح
 .كند روشنفكران مسلمان جعل 

 
ها درباره  برند، بايد در كاربرد اين واژه از گروههاى سياسى در سالهاى اوليه پيروزى انقالب نام مى" منتقدان"و " مخالفان" منتقدان محترمى كه با تعابيرى همچون 05

ند توان با وجود اين نمى. داورانه ارزيابى كنند را در حق آن گروه عجوالنه و پيش" برانداز"آنان ممكن است متقابالً استفاده از اصطالح . مجاهدين خلق بيشتر دقت كنند
 1360 تا 1357تر از آنند كه بتوانند عملكرد مجاهدين خلق را در سالهاى  در ادبيات سياسى ميهن ما، امروزى و دوم خردادى" منتقد"و " مخالف"منكر شوند كه واژگان 

" مجاهدين خلق"در جانب مقابل . كرد خابات تاكيد مىپرسى و بر نتايج ديگر انت  درصدى مردم در همه98در آن ايام در يك سو رهبرى بود كه مدام بر آراى . توضيح دهند
و باالخره " نماينده خلق"، "نماينده طبقه كارگر"پذير مطالبات مردمى، خود را  و جريانهايى بودند كه به نحو عام و كلى و فارغ از اين يا آن انتخابات و نمود رويت

توان ميزان  از خالل همين تعابير و صفات خود ساخته و قلت پايگاه مردمى آنان مى. خواندند مى) قمجاهدين خل" (پيشتاز خلق"يا ) گروههاى كمونيستى" (پيشاهنگ"
 درصد مردم، اركان 98گويم كه از ابتداى تأسيس نظام متكى به آراى  به سخن روشن من از تشكيالتى سخن مى. هاى اخير را به كاربرد خشونت تشخيص داد نياز جريان

به " نماينده واقعى و اصلى خلق"ناميد و متقابالً خود را در حكم  مى" ها سازش با امپرياليست"و " سرقت انقالب" مرحوم مهندس بازرگان را محصول آن و از آن جمله دولت
بودند و بعضاً به " مخالفان"و " ها اقليت"بنابراين منظورم جريانهايى نبود كه در آن زمان بر اقليت بودن خويش آگاهى داشتند و خواهان حقوق مربوطه به . آورد حساب مى
 .هاى انتخاباتى متوسل نشدند و بسيج نيروها براى تأمين آزادى بيان و تسخير كرسى" نقد حاكميت"ابزارى جز 

 
روزى انقالب و هم در عصر دوم دهند، منظورشان اين است كه هم در سالهاى اوليه پي  بسيارى از كسانى كه عملكرد كنونى اقتدارگراها را مبناى تاريخ نگرى قرار مى06 

سازى غلط درباره مصاديق  گيرى اگر با شبيه اين نتيجه. آميز ملت ايران عمل شده است گرا و مسالمت ساالر، قانون اى كم و بيش واحد عليه اراده مردم خردادى به شيوه
گراها را با اراده ملى كه در مواردى با خشونت همراه بوده است، بررسى كند مورد هاى ستيز اقتدار  تحليل اشكال و شيوه اشخاص و احزاب در اين سالها نباشد و صرفاً

تروريست با رهبرى _ بندى گروههاى فاشيست هاى تاريخى، صف خواهند به نحوى من درآوردى و مستقل از داده اى مى كنم عده ولى تصور مى. توافق اينجانب نيز هست
اى رخ  در اين صورت مغالطه. معرفى كنند" طلبان مذهبى خشونت_ ها فاشيست"يا حداكثر " حاكميت سركوبگر_ منتقدان "ى بند و حاكميت سالهاى نخستين نظام را صف

مقوله طلبى ملت ايران و نمايندگان دوم خردادى را در  اقتدارگراهاست كه جنبش اصالح" نمايى وارونه"اين منطق شبيه . تاريخ خواند" خوانى وارونه"دهد كه بايد آنرا  مى
هاى بنيادگراهاى  بندى و تئورى واقعى و تاريخى را نديده است، اگر صرفاً براساس تقسيم" مجاهدين خلق"به اين ترتيب فردى كه . كنند بندى مى طبقه" منافقين جديد"

 كند و از دل اين انطباق به نتايج عجيب و غريبى نائل هاى سران آن گروه توتاليتر منطبق طلبان را بر چهره هاى شاخص اصالح ميليتان به گذشته نگاه كند، بايد چهره
 و عملكرد اقتدارگراهاى امروز اخذ شده است اما در اين حد متوقف نخواهد شد و به جاهايى دورتر از نقاط مورد انتظار نظريه  شود كه گر چه مقدمات آن از تئورى

 .پردازان مذكور خواهد رسيد
 

از باشد و افرادى عملكرد حاكميت كنونى را عيناً به سالهاى نخست وزيرى انقالب تعميم دهند، بايد اين منطق را درباره مجاهدين خلق خوانى تاريخ مج  چنانچه وارونه07
 دهد؟   تا كنون چه چيزى را نشان مى60نيز صادق بدانند و پاسخ دهند كه عملكرد آن سازمان پس از خرداد 

 
شمار و كور به عراق نرفتند و با حزب بعث كه در حال جنگ با ايران بود و جدايى خوزستان از آن را   نظامى و انجام ترورهاى بىپس از آغاز فاز" مجاهدين خلق"آيا . الف

 كرد، به همكارى همه جانبه نپرداختند؟ تعقيب مى
 
آيا همه اعضا را پس از شخصيت شكنى و ذوب در رهبرى در عمليات مرصاد، به جاى اينكه رهبرى سازمان اشتباه خود را بپذيرد، " مجاهدين خلق"پس از شكست . ب

 مطلقه وادار به توبه نكرد و از آنان اعترافات مكتوب و ويدئويى درباره گناهان و خطاهاى خود نگرفت تا در آينده هيچ عضوى جرأت نكند از سازمان جدا شود؟
 
قرار نداد و از هرگونه " خدايگانى"نخواند و سپس خود را در جايگاه " انقالب ايدئولوژيك"ازمان، ازدواج خود را با همسر يكى از كادرهاى س" مجاهدين خلق"آيا رهبر . ج

" ايران"رياست جمهورى منصوب نكرد و در نهايت خود را معادل  پاسخگويى معاف ندانست؟ آيا وى همسر جديد خود را بدون برپايى انتخابات ظاهرى و نمايشى به 
 )رجوى، ايران_  رجوىطرح شعار ايران،(نخواند؟ 

 
آمرانه و غيردموكراتيك است و همين مساله امكان " مجاهدين خلق"             گذشت زمان بيش از پيش آشكار كرده است كه ايدئولوژى، عملكرد و مناسبات تشكيالتى

گويم كه به  توتاليتر و خشنى سخن مى" فرقه" كه من درباره چه پس فهم اين مساله دشوار نيست. دفاع از اين سازمان را حتى از منتقدان مصاحبه من سلب كرده است
قدرت "رجوى درباره "انصاف آن است كه مقايسه ديدگاه . كند ها برخورد كرده و مى ترين روش قدرت نرسيده، با مؤتلفان و حتى اعضا و هواداران خود با استالينيستى

به " ايران" از مفهوم  "ايران_رجوى، رجوى_ ايران"با منطق اقتدارگراها و همچنين پيامى كه شعار " ى هرگزاختيارات مطلق آرى و پاسخگوي"به معناى " مطلقه رهبرى
تر و توتاليتر از فكر و رفتار اقتدارگراها در  دهد كه انديشه و عملكرد مجاهدين خلق به مراتب فاشيستى كاران از مفهوم كشور نشان مى  با درك محافظه گذارد، نمايش مى
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 .ن جمهورى اسالمى استدرو
 
 

يعنى پروژه وسيع . توان روشى ديگر نيز در پيش گرفت در طول بيست و پنج سال گذشته مى" سازمان مجاهدين خلق"و " جمهورى اسالمى" براى فهم بهتر ماهيت 08
 اين واحد را با رفتار اجزاى درونى مجاهدين خلق مقايسه كرد به عنوان يك واحد كلى در نظر گرفت و سپس رفتار اجزاى درونى) با تمامى تنوع آن(جمهورى اسالمى را 

 هايى كه آن سازمان عليه اعضا يا متحدان خود اعمال كرده است؟ گرا بوده يا روش كه آيا شيوه برخورد جمهورى اسالمى با منتقدان درونى خود خشونت
 

به عنوان مثال .  توسط اقتدارگراها با اشكال مشابه در صفوف مجاهدين خلق مقايسه كنمآميز طرفداران جمهورى اسالمى را اجازه دهيد بدترين اشكال حذف خشونت
كه متأسفانه طى سالهاى خردادى از جانب بعضى آنان مطرح شده است، در نظر بگيريد و آنرا " منافقين جديد"بندى و طرد منتقدان اقتدارگراها را با عنوان  همين تقسيم

دهد  نشان مى" مجاهدين خلق"ورزى در  نفوذ منطق خشونت. هاى عراق با اعضا و هواداران منتقد خود در درون سازمان مقايسه كنيد ردوگاهدر ا" مجاهدين خلق"با شيوه 
اما همين  . رده استب كه پاسخ هرگونه انتقادى همواره با يك سلسله عمليات فيزيكى سيستماتيك توأم بوده و قشرهاى وسيعى از اعضا و هواداران سازمان را به زير تيغ 

كرده است، از شانس عملياتى به مراتب كمترى براى اعمال در جمهورى اسالمى برخوردار  آلود كه ذهن اقتدارطلبان درون نظام را تسخير  هاى فاشيستى و نفاق تئورى
به عبارت .  و حتى همه منتقدان بيرون حاكميت را به زير تيغ بردبوده است و اكثراً در نخستين گامهاى عملياتى خود با مشكالت جدى مواجه شده و نتوانسته بسط يابد

كند كه آبشخور مجاهدين خلق است ولى عواملى كه در درون  هايى تغذيه مى ديگر با اينكه جريان اقتدارگرا در درون نظام تا حدود زيادى از همان ايدئولوژى و روش
 .دارد" مجاهدين خلق" است، قدرت و كارآيى غيرقابل قياسى با عوامل كُند كننده در در كار" تيغ"نظام در جهت كُندسازى و كم اثرسازى آن 

 
" مجاهدين خلق"ساز اقتدارگراها با پاسخ  طلبان را به عمليات ايذايى و بحران توان مطالعه تطبيقى را در سطح ديگرى انجام داد و نحوه پاسخگويى اصالح  همچنين مى09

طلب  رهبرى سازمان از كمترين برخورد غيرقانونى عناصر خشونت.  كه در سالهاى نخست انقالب در حاشيه نظام قرار داشتند، مقايسه كردبه رفتار مشابه اقتدارگراها
 كوشش 60 خرداد 30فكرانش قبل از  و هم" رجوى. "بردارى را به عمل آورد و كوشيد از آنها براى توجيه هواداران به منظور ورود به فاز نظامى استفاده كند نهايت بهره

مشى . نشين را همچون متن و كل نظام جلوه دهند و ضرورت برخورد نظامى را با جمهورى اسالمى توجيه كنند كردند تا نزد هواداران خود، اقتدارگراهاى حاشيه وافرى 
كنند از حاشيه به متن راه يابند تفكيك كند و حتى به   مىكوشيده است حساب كل نظام را از حساب اقتدارگراهايى كه تالش طلبانه درست برعكس اين شيوه،  اصالح

بار و تروريستى   هاى خشونت و مردم حامى آن و بدتر از آن، دست زدن به روش" تعميم رفتار فاشيستى به كل نظام"هاى سنگين، هرگز تسليم وسوسه  رغم تحمل هزينه
 .به بهانه تقابل با اعمال غيرقانونى اقتدارگراها نشود

 
اكنون . سوى ديگر فرض كنيم حق با بعضى منتقدان محترم است و عملكرد حاكميت در دهه اول و سوم انقالب يكسان و در جهت نقض حقوق شهروندان بوده استاز 
توانست اقتدارگراها را به  مى" مجاهدين خلق"تر است؟ آيا روش  پرسم براى تغيير اين شيوه يا دست كم افشا و انزواى آن نزد افكار عمومى چه راهبردى مناسب مى

دهد اين راهبرد حتى در زمان شاه كه رژيم فاقد حمايت مردمى بود و انسداد مطلق  تجديد نظر در رفتار خود و رعايت حقوق مردم مجبور كند؟ تجربه تاريخى نشان مى
مى از شهروندان برخوردار بوده و هرگز در آن انسداد سياسى كامل نشده حاكم بود، با شكست مواجه شد، چه رسد به جمهورى اسالمى كه همواره از پشتيبانى بيش از ني

كاران را منسجم و آنان را پشت اقتدارگراها بسيج كند،  هاى سياسى قانونى در وضعيت انسداد نسبى، بدون آنكه محافظه كنم كه آيا فعاليت بر اين مبنا سئوال مى. است
 ه با اختناق سياسى مخالفند، جلب و اقتدارگراها را در نهايت مجبور به شناسايى حقوق مردم كند؟قادر نيست توجه اكثريت قاطع شهروندان را ك

 
بود؟ پاسخ  همين مى" مجاهدين خلق"كرد، آيا مسير  اى ديگر رفتار مى اند چنانچه حاكميت در سالهاى نخست پيروزى انقالب به گونه پرسيده  بعضى منتقدان محترم 010

كردند، گستره و عمق  نظرى نمى توزى و تنگ ناپذير بودن درگيرى، به علت مشى رهبرى سازمان، اگر اقتدارگراها كينه تقدم حتى در صورت اجتنابمن مثبت نيست و مع
اختالف و حتى انشعاب بينى شهيد رجايى ممتنع نبود و شايد در سازمان  كنم چنانچه سعادتى اعدام نشده بود، پيش به همين دليل فكر مى. بود فاجعه چنين وسيع نمى

اى از  البته عده. هايى را از طرف مقابل در پى داشت، ايجاد نشود  در صورت عدم اعدام سعادتى، ممكن بود برخى انفجارها و ترورها كه متقابالً خشونت. شد ايجاد مى
ولى چون اين مسير طى نشد، هيچ . ر مجاهدين خلق منتفى بودنظران معتقدند به علت هژمونى رهبرى، انسجام تشكيالتى و انديشه و مشى رجوى، انشعاب د صاحب

در هر حال . آورديم  كرد حداكثر تالش خود را براى جلوگيرى از ورود سازمان به فاز نظامى به عمل مى با وجود اين وظيفه ما ايجاب مى. يك از دو ادعا قابل اثبات نيست
طلبى رهبرى مجاهدين خلق و محاسبات غلط آنان نقش اول را در خلق آن  دانم، اگر چه معتقدم جاه نمى" اريخضرورت ت" خرداد را 30من مانند رجوى و اقتدارگراها 

 .نظرى و روش غلط اقتدارگراها نيز آتش هيزم را بيشتر كرد تنگ. فاجعه ايفا كرد
 

نى  هاى برجسته از جمله سپهبد قره وليه پيروزى انقالب به ترور چهرهدر ماههاى ا" فرقان"اگر گروه تروريستى . توان سئوال فوق را از وجه معكوس طرح كرد  مى011
عمليات ... طلبان در همين فاصله در كردستان، تركمن صحرا و  پرداخت و تجزيه نمى... ، دكتر باهنر و )هشتاد روز پس از پيروزى(، استاد مطهرى )دوماه بعد از پيروزى(

 به ترور كور وگسترده مردم و مسئوالن جمهورى اسالمى، آن هم در 60در سال " مجاهدين خلق"دادند و اگر   خود قرار نمىمسلحانه و غارت پادگانها را در دستور كار
شد؟  ىوتاز از آنان گرفته نم كردند، آيا فضا براى رشد اقتدارگراها و اقتدارگرايى در نظام تنگ و فرصت تاخت شرايطى كه كشور در جنگ با صدام گرفتار بود، اقدام نمى

مندان را  عالقه.  راهگشاست1360 تيرماه 7تر شدن اين فرض مقايسه وضعيت زندانهاى كشور قبل و پس از  براى روشن. پاسخ من در اين زمينه نيز مانند مورد قبل است
ها در هر دو مورد،   و شرح نسبتاً دقيقى از وضعيت زنداندهم كه خود در هر دو مقطع زندانى بود نوشته آقاى احسان نراقى ارجاع مى" از كاخ شاه تا زندان اوين"به كتاب 
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هاى زيادى  نبود و از جمله نگرانى) مانند عمليات فرقان(واضح است كه تبعات منفى اقدامات تروريستى مجاهدين خلق قابل قياس با موارد پيش گفته . ارائه كرده است
 .عليه هر نوع تشكيالت سياسى در قشرهاى مذهبى برانگيخت

 
هاى  روش"صدر كه بخش مهمى از پيروزى خود را در انتخابات رياست جمهورى مديون حمايت علنى از امام و نقد  پرسم اگر آقاى بنى مچنين از منتقدان محترم مىه

هايت فرار از كشور و به عقد ازدواج و رودررويى با رهبر فقيد انقالب و در ن" رجوى"بود، بعد از رئيس جمهور شدن، به جاى ائتالف با " استالينيستى مجاهدين خلق
ماند و به صورت علنى و قانونى به ترويج عقايد و ديدگاههاى خود  ، همچون مرحوم مهندس بازرگان در ايران مى"مجاهدين خلق"درآوردن دختر خود با رهبر 

نشست و كتاب  اى در ايران مى در گوشه"كرد و  صيحت امام گوش مى، به ن"مجاهدين خلق"پرداخت، و حتى در بدترين وضعيت پس از آشكار شدن مضرات ائتالف با  مى
 داشت؟ اكنون در چه موقعيتى قرار " اقتدارگرايى"، "نوشت مى

 
كته كه در با يادآورى اين ن. اند آنان يكسان انگاشته" بار حذف خشونت"ها با  هاى مهم حكومتى را به افراد يا گروه  بعضى منتقدان محترم عدم واگذارى مسئوليت012

هايى بودند كه پست مهمى به آنان واگذار  ها و تشكل كنم كه در بيست و پنج سال گذشته چهره جمهور بود، تاكيد مى رئيس) مؤتلف مجاهدين خلق(صدر   بنى60خرداد 
مخالف حضورشان در حكومت بود، " حاكميت"انى كه بنابراين اگر همه كس. كرد" بارشان حذف خشونت"نشد، اما نه آنان دست به اسلحه بردند و نه حاكميت اقدام به 

افرادى مانند مهندس بازرگان، دكتر پيمان، مهندس سحابى و گروههايى مانند نهضت . بود اما واقعيت اين نيست شدند، اعتراض منتقدان صحيح مى بار مى حذف خشونت
بعضى آنان صريحاً با تداوم جنگ .بار نيز نشدند به حكومت وارد نشدند، اما حذف خشونتدر بيست سال گذشته عمالً ... آزادى، جبهه ملى، جنبش مسلمانان مبارز و 

است و نيز اشخاصى كه " دست بردن به اسلحه "يا " انحصار قدرت"در هر حال جنبش اصالحى ملت ما از كسانى كه شعارشان . كردند، اما كسى معترض آنان نشد مخالفت 
 .رحل اقامت خواهند افكند، لطمات زيادى خورده است" پاريس"باشند و گرنه در " ئيس جمهورر"مانند كه  به شرطى در ايران مى

 
 :پاسخ من به انتقادهاى موردى به شرح زير است. سوم

 
با رهبر فقيد انقالب مخالف " دين خلقمجاه"ام با مالقات  بنابراين انتقاد عزيزانى به من كه چرا گفته. پس از اصرار فراوان با امام ديدار كردند" مجاهدين خلق" رهبران 01

من با علم به اينكه مالقات انجام شد و .  وارد نيست رفت، اى ديگر پيش مى شد، شايد مسير حوادث به گونه بودم و سپس نتيجه گرفته بودند كه اگر اين مالقات انجام مى
درباره مالقات .  بايد به آنچه باور داشتيم، صادقانه اذعان كنيم، حتى اگر ديدگاه ما غلط باشدبه آن در مصاحبه نيز تصريح كردم، مخالفت خود را اعالم كردم زيرا معتقدم

دهيم يا مكتوب غيرعلنى  اگر بخواهيم مطالبى را با ايشان در ميان بگذاريم يا پيغام مى. با رهبرى نظام در حال حاضر نيز انتظار خاصى نداريم" مجاهدين انقالب"
زنيم، از مسير  اگر هم درخواست وقت كنيم و به ما اين فرصت داده نشود، به كوه و بيابان نمى. كنيم ه سرگشاده موضوعات مورد نظر خود را بيان مىفرستيم يا با نام مى

 .بنديم شويم و با صدام يا آمريكا پيمان استراتژيك نمى فعاليت سياسى قانونى خارج نمى
 

صدر در  طبق همان قانون اساسى آقاى بنى. كردند اى احساس نمى  مشكل عمده58باره قانون اساسى مصوب سال  در1360 تا 1357 احزاب سياسى در سالهاى 02
" مجاهدين خلق"حتى . مهندس بازرگان و دوستانش نيز در انتخابات مجلس اول شركت كردند و به مجلس راه يافتند. انتخابات رياست جمهورى شركت كرد و پيروز شد

سخنى اگر بود در مورد . رسى به قانون اساسى راى ندادند اما رسماً خواهان شركت در انتخابات رياست جمهورى در چارچوب همان قانون اساسى شدندپ با اينكه در همه
ته و به خصوص تجربيات هاى دو دهه گذش اگر چه من به قانون اساسى انتقادهاى جدى دارم كه عمدتاً برخاسته از تجربه. عملكردها بود نه درباره ساخت حقوقى نظام

 .دانم دوره اصالحات است، با وجود اين قانون اساسى را مانع اصلى فعاليتهاى آزاد سياسى نمى
 

ده، روند، جدا گردي به شمار مى" حاشيه"هاى عظيمى از هواداران آنها كه با تحليل من  ، بخش منسجم بودند اما به محض آغاز حركت مسلحانه" مجاهدين خلق" با اينكه 03
را با مجموع كسانى كه درگير عمليات تروريستى شدند، مقايسه كنيد تا معلوم شود " سازمان"نامه ارگان  كافى است خوانندگان هفته. عده كمى از آنان وارد اين فاز شدند
 .ها پس از ورود سازمان به فاز نظامى، آن را به حال خود رها كردند نشين كه اكثريت قاطع هواداران يا حاشيه

 
بخش مهمى از نيروهاى سازمان نيز كه به خارج از كشور گريخته بودند در عمليات مرصاد قربانى تحليل .  اعضاى سازمان كه در ايران ماندند هزينه زيادى پرداختند04

... هاى الفتح و  ديدن آموزش چريكى در پايگاهجالب آنكه در رژيم گذشته تمام رهبران مجاهدين خلق در ايران بودند و خروج از كشور را جز براى . غلط رجوى شدند
 .برد بيست و سه سال است در خارج از كشور به سر مى" رجوى"در دوره اخير . دانستند مجاز نمى

 
اينكه فراكسيونى شود چه رسد به  ولى در سازمان هيچ صداى مخالفى تحمل نمى.  از بدو پيروزى انقالب حداقل دو ديدگاه در طرفداران امام وجود داشته است05

گيرى چنين وضعيتى را منتفى  و اقدامات ناشيگرانه مشابه نيز فرصت شكل" سعادتى"اعدام غيرموجه . تشكيل شود تا طرفداران فعاليت سياسى قانونى مشخص شوند
از بيرون هم برخى برخوردهاى غلط . گرايى نبودندگرايى ايدئولوژيك و ساختار سازمانى تمركز گرا مستعد تكثر خلق از درون به دليل مطلق" مجاهدين"يعنى . كرد

 .بست راه را بر تكوين انشعاب داخلى مى... ) ها و مباحث آزاد و  تعطيلى مناظره(سالهاى نخست 
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 برجسته جمهورى اسالمى را هاى آنان با شبكه نفوذى خود چهره. به نظام نوپا تحميل كردند" مجاهدين خلق" رهبرى انقالب وارد چالشى شد كه 60 خرداد 30 پس از 06
امام . ها نبود اى جز مقابله قاطع با تروريست در اين فضا چاره. رساندند كردند و با شناسايى قبلى، بسيارى از پيروان امام را در منزل يا محل كار به شهادت مى ترور مى

 .ج جنگ را آغاز كردند، قاطعانه با آنان جنگيدعلى نيز پس از نصيحت خوارج و درخواست از آنان براى انصراف از نبرد، وقتى خوار
 

، اگر چه رهبرى انقالب موافق دادن پست كليدى به آنان نبود و به همين علت با )4(در حاكميت وجود نداشت" مجاهدين خلق" هيچ اجماعى درباره سركوب خونين 07
از نمايندگان ... ) جبهه ملى، نهضت آزادى، جاما، جشن مسلمانان مبارز و (ولت موقت وجود دعوت از رهبران احزاب و گروهها براى شركت در شوراى انقالب يا در د

تاكيد امام پيش از پيروزى انقالب نيز بر آزادى فعاليت . مجاهدين خلق و نيز از نمايندگان احزاب ماركسيست براى شركت در اركان اصلى نظام جديد دعوت نكرد
 .ن داوطلبانه آنان در قدرتگروههاى سياسى مخالف بود نه سهيم كرد

 
به عالوه با . الذكر در دوره حيات ايشان بازداشت نشدند به همين دليل رهبران و اعضاى گروههاى سابق. هاى سياسى مخالف بود  رهبر فقيد انقالب با دستگيرى چهره08

هاى آموزشى و ترويجى و تبليغى  تا پايان جنگ داراى نشريه، دفتر حزبى و فعاليت و بعضاً 60آنكه كشور در جنگ تمام عيار با صدام بود، بسيارى از اين گروهها تا سال 
برخورد با اين حزب نيز نه به دليل ماركسيست بودن يا مخالفت با نظام، بلكه به علت ارتباطات غيرمجاز و در . كرد  آزادانه فعاليت مى61حزب توده نيز تا سال . بودند

) 60سه سال پس از خرداد  (63مهندس بازرگان و يارانش تا خرداد . ا براى شوروى بود كه بازداشت و سپس محاكمه و محكوم شدندبرخى موارد جاسوسى سران يا اعض
 .هنوز نماينده مجلس و صاحب فراكسيونى تقريباً سى نفره بودند

 
سئوال . نتخابات و كسب آراى الزم، مانع حضور آنان در مجلس شود فرض كنيم حاكميت تصميم گرفته بود كه در صورت شركت رهبران يا اعضاى مجاهدين خلق در ا09

طلب در انتخابات مجلس هفتم رد شد، آنان بايد به اقدامات  اين است كه پاسخ چنين اقدامى، انجام عمليات تروريستى و كور است؟ آيا وقتى صالحيت نامزدهاى اصالح
هاى ايجاد شده براى خود و يارانش، از شركت در انتخابات خوددارى   به برخى اقدامات غيرقانونى يا محدوديتزدند؟ امثال مهندس بازرگان در اعتراض مسلحانه دست مى

صدر براى شركت در انتخابات رياست جمهورى تاييد شد و پس از كسب آراى مردم،  بگذريم از اينكه در آن سالها صالحيت بنى. كردند اما دست به اسلحه نبردند
همچنانكه صالحيت . هاى اوليه انقالب رد صالحيت افراد نبود پس مشكل اصلى در سال. سپس فرماندهى كل قوا نيز به وى تفويض شد.  تاييد امام رسيداش به اعتبارنامه

ه مجلس راه يافتند و اعتراض هاى دانشجويان تاييد شد و با راى مردم ب و اعتبارنامه اعضاى نهضت آزادى براى مجلس اول، آنهم پس از اشغال سفارت آمريكا و افشاگرى
 .قصدم جلوگيرى از تحريف تاريخ است. البته اين حق آنان بود و جمهورى اسالمى نبايد در اين زمينه بر شهروندى منت گذارد. جدى برنيانگيخت

 
اند و عذرخواهى  آنان قصورها و بعضاً تقصيرهايى داشته. اند كنونى هرگز معتقد نيستند كه خطا نكرده" طلبان اصالح"دهه اول انقالب و " خط امام"كنم  در خاتمه اعالن مى

اما توجه كنيم كه آقاى خاتمى پيش از هر دولتمردى در تاريخ ايران از ملت پوزش طلبيده و اين روش را به . از مردم كمترين اقدام به منظور جبران اشتباهات است
دريغ خود به آنان  هاى بى مرتكب هيچ خطايى نيز نشده بودند، بايد قدرشناس اين ملت باشند كه با حمايتطلبان  به باور من، چنانچه اصالح. فرهنگ تبديل كرده است

. دانند، انتقادها را بپذيرند اما اين وظيفه اخالقى به معناى آن نيست در موضوعى كه خود را خطاكار نمى. عزت بخشيدند و امكان خدمتگزارى را برايشان فراهم كردند
خواهى را از ملت به علت قصورها و تقصيرهاى بيشتر انجام  پردازم چنانچه قرار به عذرخواهى باشد، چه اشخاص يا گروههايى بايد بيشترين معذرت ين مساله نمىفعالً به ا
 كمترى همراه بوده و تلقى اكثر طلبان در قياس با اقتدارگراها و مجاهدين خلق با خطاى به مراتب آنچه به بحث من مربوط است اين است كه رفتار اصالح. دهند

 . دانم ، همين مساله مى"اپوزيسيون برانداز"يا " اقتدارگراها"طلبان، نه به  من دليل اميد بستن بسيارى از قشرها را به اصالح. شهروندان نيز چنين است
 

ها،  ها، خواهان توقيف روزنامه تجربگى ها و بى ب، با وجود قصورها و خطاطلبان در دهه سوم، همچون بسيارى از نيروهاى خط امام در دهه اول انقال كنم اصالح تاكيد مى
اند، اگر چه تالش آنان همواره موفق  اند و در اغلب موارد از حقوق آنان دفاع كرده تعطيلى احزاب و ردصالحيت نامزدهاى منتقدان و مخالفان قانونى خود و حاكميت نبوده

 . و منتج نبوده است
 

مقايسه كنيد، آنهم هنگامى كه " ايران براى همه ايرانيان"را با " ايران_ رجوى"، "رجوى_ ايران"طلبان شعار  با اصالح" مجاهدين خلق"هاى   تفاوت ديدگاهبراى درك بهتر
 )5.(همه چيز روشن خواهد شد. طلبان دو قوه كشور را در دست داشتند اصالح

 
  
 

 :پاورقى
 
  
 
وگو بود و در مباحث فلسفى همراه با دكتر سروش با نمايندگان حزب توده و سازمان چريكهاى فدايى خلق در  يكى از طرفهاى گفتدر آن زمان آقاى مصباح يزدى ) 1(

گاه، كند و با ارسال نامه به داد آميز در مراكز نظامى سخنرانى مى وگو با رقباى مسلمان خود، به شكل تحريك وى اكنون به جاى گفت. تلويزيون به مناظره پرداخت
 .شود خواهان تاييد حكم اعدام دكتر آقاجرى و اجراى آن مى
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هرگز مديريت اصلى كشور را در بيست و ) بخوانيد اقتدارگراهاى ميليتان(استثناء در اين زمينه سرمقاله قائم مقام مؤسسه كيهان است كه اعتراف كرد اصولگرايان ) 2(

فعلى " كيهانيان"اقرار  وى به اين معناست كه حتى در زمان امام نيز ). 29/7/83كيهان،(اند  ست نداشتهگذرد، در د پنج سالى كه از عمر جمهورى اسالمى مى
با وجود اين آنان خود را عين نظام . به نظر او حتى در طول سالهاى پس از درگذشت رهبر فقيد انقالب نيز وضعيت كم و بيش چنين است. هاى مهمى نداشتند مسئوليت

 ؟!خوانند مى
 
است كه پس از بيست و پنج سال به قدرت " طرفداران واقعى واليت فقيه"تثناء ديگر اظهارات آقاى على الريجانى است كه در نطق تبليغاتى خود ادعا كرد اكنون نوبت اس

ياست جمهورى نيز همين مساله را القا در اركان اصلى حكومت از جمله در ر" ضرورت حاكميت حزب اهللا"سخنان سردار ذوالقدر مبنى بر ). 21/8/83جرايد، (برسند 
بخوانند با اعترافات اخير خود اين نكته را آشكار كردند كه " نظام"و " انقالب"كوشند خود را متن  كه مى" نشين در صدر انقالب اقتدارگراهاى حاشيه"به نظر من . كند مى

 .اش آنكه همه منتقدان و مخالفان را از دم تيغ نگذارنده است انهبزرگترين نش. جمهورى اسالمى تا كنون در اختيار حضرات نبوده است" متن"
 
ها بايد به  خوانند و به همين دليل طبق گفته دبير كل جديد مؤتلفه، دوم خردادى مى" قدرت"عرصه سياست را معادل " مجاهدين خلق"بعضى محافظه كاران همچون ) 3(

دانند  كاران راى بياورند حق خود مى به بيان ديگر چنانچه محافظه) 5/8/83رسالت، . (ايجاد كردند" اد سياسىانسد"علت حذف مديران محافظه كار محاكمه شوند، چون 
نام اين اقدامات نيز انسداد سياسى . مديران را از هم فكران خود انتخاب كنند و حقوق ساير نيروها را در زمينه آزادى بيان، مطبوعات، احزاب و انتخابات نقض كنند

ها را در اختيار رقيب  طلبان راى بياورند، نه تنها منتقدان در نقد عملكرد آنان صددرصد آزادند و از امنيت كامل برخوردارند، بلكه بايد مديريت اما اگر اصالح. نيست
 !بگذارند تا انسداد سياسى ايجاد نشود

 
طلبان كه از دو سال پيش اين روند و اوضاع را پيش  يبى دبير كل حزب مؤتلفه به اصالحآقاى حب. وجه ديگر تشابه رفتار آنها در جريان امضاى قرارداد پاريس روشن شد

بهتر است خود را با ملت قهرمان و "كه " هشدار داد"كردند و به اعالم كرده بودند كارى كنيم كه وضع به جايى نرسد كه مجبور به نوشيدن جام زهر شويم،  بينى مى
پس از شكست در عمليات " توبه"اين روش وادار كردن اعضاى مجاهدين خلق را به ) 11/9/83رسالت،." (ملت و رهبرى عذرخواهى كنندمسئوالن دلسوز همراه كنند و از 

 .آورد مرصاد به ياد مى
 
غيرممكن " سازمان مجاهدين خلق"هاى حاكميت از   اساساً وقوع چنين اجماعى به دليل سوابق مبارزاتى مشترك و هوادارى علنى بسيارى از چهره60تا پيش از سال ) 4(

 .توانست چنين اجماعى را ايجاد كند بود و هيچ چيز جز شوك ناشى از آغاز تروريسم كور آنان نمى
 
ل آلمان نخواند دانم حتى هيتلر خود را معاد  است و تا آنجا كه من مى خواهانه و فاشيستى تمامت" خدا، شاه، ميهن"بيش از شعار " رجوى، رجوى، ايران_ايران"شعار ) 5(

   .نام نهاد" رايش سوم"اگر چه حكومت خود را 
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