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  ای كه ايفا نشد  نقش پدرانه : 60سی خرداد 

   طالقانیاعظم

وگوهايى كه تاكنون به اين امر اختصاص يافته به چند نكته  آگاهيد، ما در آغاز همه گفت گونه كه  همان. را به خوانندگان نشريه اختصاص داديد متشكريم
 گريبان ملت ما را گرفت، جنگ داخلى و برادركشى، فرار اقعهپيامد اين و ضرورت گشودن چنين بحثى در نشريه تأكيد كنيم؛ عوارض منفى فراوانى كه 

تر كرد و توانست با تكيه بر اين  كه جنگ تحميلى ملت ما را منسجم پاشيدن انسجام نيروهاى درونى ـ درحالى ى فراوان كه هنوز هم ادامه دارد و از هم
ايم كه هدف ما اين است كه با  همچنين بارها بر اين نكته تأكيد كرده. اند نوعى به آن اشاره كرده  هركدام بهشوندگان بهگرى كه مصاحند ـ و پيامدهاى دي

 در اين چهكنيم كه آن ادعا هم نمى. جاى خشونت بنشيند تدريج به  ديگر ملت ما چنين وقايع تلخى را تجربه نكند و گفتمان نهادينه شود و به1360اد 
  .طور نسبى بيان كنند توانند بخشى از واقعيات را به شود، همگى عين واقعيت است، بلكه هركدام از آنها مى نيده مى

سو با نيروهاى مختلف ـ چه پيش از پيروزى و چه  ز يكايم، پيشينه مبارزاتى و ارتباط تنگاتنگى است كه در اين مبارزات ا وگو انتخاب كرده راى اين گفت
 از اين جهت داراى اهميت است كه مجاهدين هم مرحوم زديكىاين ن. ايد و از سوى ديگر نسبت و ارتباط بسيار نزديك شما با مرحوم طالقانى است شته
ها در  مجموعه اين واقعيت. كند شدن مواضع در آن زمان كمك مى هايى را خواهيد گفت كه به شفاف د و طبعاً ناگفتهدانستن ى خود مى "فرمانده كل قوا"و " ى

ن واقعه را هاى اي ريشه يا ريشه. اى در اختيار داشته باشند خدشه و صادقانه هاى بى نگاران و آيندگان داده  مستند كند تا  تاريخوخ شفاهى ما را مكتوب 
 .انجاميد) ناپذيرى آشتى (يسمكه غيرارادى و درنتيجه غيرقابل اجتناب و چه شد كه اين پروسه به آنتاگون يش و بروز آن ارادى و قابل پيشگيرى بود يا اين

 كه 1350در عيد فطر سال .  سازمان و اعضاى آن ارتباطات نزديكى داشتمكنم؛ من عضو سازمان نبودم اما با ونگى ارتباط با سازمان مجاهدين آغاز مى
رغم مشكالت  تعطيالت عيد را نزد ايشان به زابل رفتم و على  ايام. شدند، منزل ما محاصره شد و ايشان به زابل تبعيد گرديد اى نماز عيدفطر آماده مى

  :فرمايد عمران كه مى ويكم سوره آل اى داشتند و مخصوصاً درباره آيه بيست هاى قرآنى ويژه ن پژوهشايشا. ه روزى در آنجا ماندم
  

 

وگو با خانم  گفت 

 
كه وقت خود   از اين

ايم تا بر اشاره داشته
ها مغزها و مهاجرت

انسجام دفع تجاوز ك
يابى واقعه خرد ريشه
وگوها گفته و ش گفت

كه شما را ب   علت اين
پس از پيروزى ـ دا

پدرطالقان"طالقانى را 
تواند تاري كنار هم مى

دانيد؟ آيا پيدا چه مى

 
 را با چگسخنم

مرحوم پدرم بر
خانوادگى، پانزد
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هاى مذهبى و  از آنجا كه در آن دوران گروه"  الناس فبشرهم بعذاب اليممناهللا و يقتلون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط  الذين يكفرون بايات ان"
در "ها نمادى از مبارزه با رژيم شاهنشاهى را در ايران جا انداخته بودند، ايشان بر اين آيه تكيه داشتند كه  رزه چريكى و مسلحانه داشتند و براى جوانماركسيستى، مبا

كشند  ندگان براى حقوق مردم را مىكن كه قيام اينجا سخن اين است كه كسانى." مطرح است، نه مسئله مذهبى بودن يا غيرمذهبى بودن]مردم[قيام به قسط، مسئله ناس 
 زمان ندر آ. شدن سازمان مجاهدين خلق بود گرفتن و مطرح ها همزمان با روآمدن و اوج اين بحث. در رديف كسانى هستند كه انبيا را كشتند و به آيات خدا كافر شدند

 بود كه وقتى من به 1351سال . تبعيد زابل هم ايشان را به بافت كرمان تبعيد كردندپس از . شدند و ارتباطاتى هم وجود داشت هاى اوليه سازمان محاكمه مى بود كه بچه
خواند يا با خودش شعر  گويد يا نماز مى  و ذكر مىزند ىديدم ايشان يا دستش به كمرش است و قدم م شدم مى بافت كرمان براى ديدن پدرم رفتم، هر موقع شب بيدار مى

  .گذاران سازمان بود يشان همزمان با شهادت بنياناين وضعيت روحى ا. كند زمزمه مى
بردم و بعد از  هاى مجاهد مالقاتى داشته باشد، من ايشان را مى هرموقع كه قرار بود پدر با بچه. كه ايشان از تبعيد آمدند جا با اين مسئله آشنا شدم تا اين   من همان

ها  بچه"گرفت، گفت كه  كه وضو مى درحالى.  من آمدنزلا آنها مالقات كرد، موقع برگشت، هنگام غروب به مبار كه پدر ب يادم هست يك.  گرداندم جلسه، ايشان را برمى
اندوزى، تملك و قدرت اقتصادى هستند؟ چرا به فكر مردم نيستند؟ چرا به   هاى مذهبى ما چرا دنبال ثروت گويند برخى از اين آقايان شخصيت خيلى اعتراض دارند، مى

پدر خيلى ناراحت ".شود پاسخ داد شود و يا اصالً نمى اى است كه گاهى پاسخگويى مشكل مى  به گونهاتشانكنند؟ اعتراض يستند؟ چرا با رژيم شاه مبارزه نمىفكر مبارزه ن
 . كه من دستگير شدم و پس از من پدر دستگير شد1354در چند  مالقات ديگر هم همين مسائل مطرح بود تا سال . و برافروخته بود

 
  با  سازمان چگونه بود؟ارتباطتان

 
گاهى بحث . نشستيم گذاران ـ به بحث مى هايى را در جمع بعضى از آقايان سازمان ـ درواقع جانشينان بنيان  من عضو سازمان نبودم، ولى جلساتى را داشتيم كه ساعت

شما بايد برنامه مكتوبى داشته .  كار كنيدهخواهيد چ خواهيد و مى انم شما چه مىد خواهم، من نمى سرى مدارك كتبى مى گفتم من از شما يك مى. بود كه من عضو بشوم
 من 1354كه در سال  دادند، تا اين چيزمكتوبى را به ما نمى اينها هم هيچ. خواهم گفتم يك برنامه مكتوب مى  به فكر اساسنامه و مرامنامه و اينها نبودم، ولى مى. باشيد

البته موقع برگشت در . هايى برداشتم  هاى سازمان را به دست آوردم و مطالعه كردم و از روى آنها يادداشت در آنجا برخى از كتاب. ليس رفتمبراى معالجه فرزندم به انگ
 .مرز بازرگان گذرنامه مرا گرفتند و ده روز بعد هم دستگير شدم

 
  دستگيرى شما چه بود؟علت

 
او و . پرونده من، بتول فقيه دزفولى بود هم. كه دستگير شدند، اطالعاتى راجع به من هم داده بودند كسانى. دستگير كردنداى را   از كودتايى كه در سازمان شد، عدهبعد

 من با اين را جزو ارتباطات.  صالحى مرتبط كردميمينطور غيرمستقيم ـ به س من يكى از برادران بتول را كه جا نداشت ـ به. برادرانش خليل و جليل عضو سازمان بودند
آقا غيوران هم ارتباط داشتم، ايشان و خانمش هر دو با رضا  البته من با حاج.  ها داشتيم سازمان نوشته بودند و همچنين جلساتى را كه با بهرام آرام و با بعضى از بچه

  . اشتندارتباط زيادى د...  رضايى، بهرام آرام، وحيد افراخته و
معلوم بود كه ايشان هم در رابطه با سازمان همكارى دارد . آقاى غيوران ايشان را به من معرفى كرد. آقاى هاشمى رفسنجانى آشنا شدم   در مغازه آقاى غيوران بود كه با 

اطر آنها عوض اش را به خ  حتى خانه.  بودمكشيد مىكه آقاى غيوران براى سازمان  من از نزديك شاهد زحماتى. كرد هاى مالى هم مى طور كه آن موقع شنيدم كمك و آن
  .تا اين حد غيرقابل تصور، ايشان زحمت كشيد. ها درست كند و هم جاسازى اسلحه كردن بچه كه هم جايى براى مخفى كرد و خانه جديدى ساخت؛ براى اين

طالعات در اختيار ساواك قرار گرفت و من هم دستگير اى كه تقى شهرام پيش آورده بود و با دستگيرى وحيد افراخته، ا  اين كودتا در سازمان اتفاق افتاد، با برنامه   وقتى
كه همزمان با دستگيرى پدرم، . دوباره به كميته و بعد از آن به اوين منتقل شدم. من چهارماه در كميته مشترك بودم و پس از آن چهارماه هم در زندان قصر ماندم. شدم

خواستند ببينند كه درتقابل با پدر چه  چون من چيزى را درباره پدر مطرح نكرده بودم، آنها مى.  كنندهاى پدر بحث بر اين بود كه مرا هم در آنجا حاضر در بازجويى
  . از من، درباره پدرم اطالعات بگيرندههدفشان اين بود ك. دست بياورند توانند به چيزهايى را مى

رو شديم گريه كردم ـ صمديه   با هم روبه وقتى. دست و پايش بود غل و زنجير به. رو كردند در كميته، صمديه را با من روبه"گفت  مى.    اتفاقاً پدر خاطرات جالبى داشت
هاى زندان به   خيلى مهم بود و پدر اين را بارها  در مالقاتينا." طور شديد؟ صمديه گفت كه قرآن را از ما گرفتند و ما به اين روز افتاديم هميشه روزه بود ـ گفتم چرا اين

  .گفت من مى
ها تغيير ايدئولوژى  دانستم كه بچه وقتى من به خانه تيمى مشهد رفتم، هنوز نمى" گفت  گفت كه خوب است اينجا ذكر كنم؛ بتول مى  يك نكته هم بتول فقيه دزفولى مى  

خوابيدم ـ يكى از برادران آمد  كمر بسته و آماده مى هطور كه چادر به كمرم بسته بودم ـ هميشه چادر ب كردم، همان ها نيمرو درست مى يك روز داشتم براى بچه. اند داده
اى كه دستم بود ـ خدا بتول را رحمت كند ـ افتاد زمين و  تابه كه اين را به من گفت ماهى وقتى. ايم خواهم چيزى به تو بگويم، ما دين را كنار گذاشته و گفت خواهر مى

 ."زده شده بودم ها آمده بودم و درحقيقت از ديدن شرايط پيش آمده، شگفت  اعتقاداتم پيش اين بچهمن به هواى اسالم و. ها پخش آشپزخانه شد مرغ روغن و تخم
 
  بتول فقيه دزفولى بعد از انقالب در قيد حيات بود؟آيا
 

  .ازدواج كرده بود و يك فرزند كوچك داشت. هاى خيابانى كشته شد  ولى اوايل انقالب در درگيرىبله،
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اند،  اند، نجس ماركسيست شده) مجاهدين(اهللا منتظرى و آقايان ديگر را تحت فشار قرار داده بود كه اينها   زندان متوجه شدم، ساواك، پدر و آيت   تا آنجايى كه من در
طور كه از  بار همين يك.  مالقات آوردند پدر را آنجا براىوباراما در زندان اوين كه من مدتى در بهدارى بودم، يكى د. كنيد،كتباً چيزى بنويسيد شما اگر اينها را تأييد نمى

هاى مجاهد ـ شروع به داد و فرياد كرد كه  مهدى بخارايى ـ از بچه. ها را نگاه كردم، بخارايى را ديدم شدم كه به سمت دستشويى بروم، داخل اتاق ها رد مى جلوى اتاق
ا كجا كمونيست هستيم؟ ما كى دست از اعتقاداتمان برداشتيم؟ ما از اتفاقى كه در سازمان افتاده دانند؟ م  را نجس مىمااند؟   اين چه وضعى است كه آقايان راه انداخته"

  ..." خيلى ناراحتيم و
بخارايى بود و من پدر را بردم به سلولى كه . بار كه پدر براى مالقات به اتاق ما آمد، من و بتول آنجا بوديم  يك. ها را به پدر برساند خواست به نحوى اين حرف    مهدى مى

طور برخورد كرديد؟ ما كجا دين را كنار  چرا اين.  كرديددطور برخور شما با ما اين"زد كه  مهدى خيلى داد مى. از پنجره كوچكى كه در سلول داشت با مهدى صحبت كرد
ها از نظر ساواك  معلوم بود كه بچه. داد رام جوابش را مىپدر هم خيلى آ" ها چيست؟ ها چيست كه آقايان مطرح كردند، نجس و پاكى و اين حرف گذاشتيم؟ اين صحبت

  .  در زندان بودندوقعم ها و هم آقايان علمايى كه آن هم خيلى تحت فشارند، هم بچه
د و گاهى دچار تشنج ان براى وضعيت آقاى منتظرى خيلى نگرانيم زيرا ايشان را به شدت شكنجه كرده"گفت  كردم، مى   من به ياد دارم هروقت با پدرم مالقات مى

 ." شود مى
 
 هاى ديگرى به ياد داريد؟  مسائل درون زندان چه نكتهاز
  

در اواخر كه با ايشان مالقات . گويم گفت كه براى آقايان تفسير مى اوايل مى. ديدم كه از وضعيت درون زندان خيلى ناراحت است  من با پدر مالقات داشتم، گاهى مى وقتى
گفت كه رئيس زندان ـ كه آنجا نشسته   به من مىىها را طور  تفسير گفتن من از طرف دوستان خودمان منع شد؛ خيلى ناراحت بود، ولى اين حرفكردم گفت كه ديگر مى

ها  اقعاً از طرف بعضىكه محيط، و شدم بيان مطالب با آن حالت دردمندانه، يعنى اين چيز يادم نيست، ولى متوجه مى من دقيقاً همه. بود ـ نشنود و سوءاستفاده نكند
  .  سازمان بود كه همه ما در زندان خوانده بوديمولوژىاين مسائل پس از بيانيه تغيير ايدئ. كننده شده است برايش ناراحت

رده بوديد و از زندان قصر به روى كاغذ سيگار ريزنويسى ك] ميثمى[را كه شما " مبنا ـ وجود"و " مكتب"هاى كتاب    نكته ديگرى كه به خاطر دارم اين است كه يادداشت
  .خوانديم ها مى  با بچهتمانداد و ما هم آنها را در جلسا رسانديد، پس از مطالعه، پدر آنها را به من مى پدر كه در بهدارى زندان قصر بود مى

رسولى كه از اتاق بيرون رفت ـ بازجويان من رسولى و . ردندپس از اين فاصله، يك شب مرا براى مالقات با پدر ب.   آن اواخر درحدود يك ماه مالقات من و پدر قطع شد
 501 شدند، بالفاصله مرا به بيمارستان پاچهاينها دست . يك ماه پيش ناگهان حالم بد شد. من ديشب از بيمارستان آمدم: "آرش بودند ـ پدرم دِر گوشى به من گفت

وآمد مردم را  شود، به راهروى كنار پنجره آوردند كه من محيط خارج از آنجا و همچنين رفت الم  بدتر مىبعد كه ديدند ح.  شدم ارتش بردند و در زيرزمين آنجا بسترى
چرا : "گفتم." كنم سكته بود، اما كاش مرده بودم فكر مى: "گفت كه"  پزشكان چه بود؟شخيصت: "پرسيدم." ببينم، شايد حالم بهتر بشود، حدود يك ماهى بسترى بودم

اى از شاه با يكى از راديوهاى خارج  اتفاقاً بعد از فوت پدر، من مصاحبه. من خيلى ناراحت شدم." كردند شد، اينها زودتر سقوط مى اگر مرده بودم خوب مى": گفت" آقاجان؟
 ." اش فهميدم چرا سيا نگذاشت حاال بعد از تشييع جنازه. را در زندان از بين ببرم، ولى سيا نگذاشت] طالقانى[من بارها خواستم او : "گفت را شنيدم كه مى

 
 .  سيا از پايگاه مردمى مرحوم طالقانى اطالع داشتيعنى

 
ها درس بزرگى است كه ممكن است كارگزاران يك حكومت و نظام  اين نكته خيلى قابل توجه و براى حاكميت.  سيا به مسائل درونى ايران بيشتر از شاه آگاهى داشتبله،

 .هاى جاسوسى دنيا توجه نداشته باشند دازه دستگاه خود به ان به مسائل داخلى
 

  در چه تاريخى آزاد شديد؟شما
 

 . آزاد شدم1356 دستگير شدم و دهم شهريور 1354دهم شهريور سال .  من دوسال طول كشيدحبس
 
 رون از زندان داشت؟هاى بي هاى سازمان، ايشان چه پيامى براى بچه  توجه به ارتباطات فكرى و عاطفى مرحوم طالقانى با بچهبا
 

هاى مذهبى سازمان بگو من بيرون از زندان به مكتوبات شما دسترسى نداشتم، اما در زندان كه آنها را مطالعه كردم،  وقتى از زندان بيرون رفتى، به بچه: " به من گفتپدر
 كه چرا ايشان زودتر اين موارد و اشكاالت را با ما درميان دها ناراحت شدن م، بچهها گفت من بيرون آمدم و به بچه." آيد اشكاالتى وارد است كه بايد رفع بشود به نظرم مى

 !گويد؟ نگذاشته و حاال مى
 

   بيرون از زندان را چگونه ديديد؟فضاى
 

يك شب دكترشيبانى و همسرشان .  كه بيرون آمدم ديدم كه جو بيرون درميان حاميان سازمان به دليل تغيير ايدئولوژى بسيارى از كادرها، عليه سازمان استوقتى
دكترشيبانى هم تازه از ." گويد نه، عباس خيلى چيزها مى: "گفت." چيز زيادى نبود: "گفتم" از زندان چه خبر؟: "خانم مفيدى گفت. خانم انسيه مفيدى به ديدن من آمدند
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 ای كه ايفا نشد نقش پدرانه

دين، كمونيست  اينها بى: ولى درمجموع جو بيرون خيلى بد بود و صحبت از اين بود كه. گويد نبود طور كه ايشان مى من گفتم كه مسائلى بود، ولى آن. زندان آزاد شده بود
 .اند و نجس شده

 
 . و فضاى انقالب شديم1357 با همين ذهنيت وارد سال و
 

خاطر داشته باشيد، در  اگر به. ر گرفتالشعاع انقالب قرا  ها تحت برديم كه ناگهان انقالب شد و همه تضادها و درگيرى سر مى  هنوز در چنين حال و هوايى بهبله،
الى توده مردم   خود من اين مهم بود كه ما البهىبرا. هاى جدا اندازد، با پالكاردها و برنامه ديديم كه سازمان، سازماندهى جدايى راه مى  مى1357هاى سال  راهپيمايى

ها فعاالنه حضور داشتند،  در راهپيمايى. دهند كنند و جدا شعار مى گونه حركت مى  اينها چرا ايناين برايم مسئله شده بود كه. باشيم و ادعاهاى تشكيالتى را مطرح نكنيم
 فوت 1358كه پدر در روز نوزدهم شهريور  تا اين. جا متوجه شدم كه اينها يك برنامه جداسازى براى خودشان دارند از همان. اى داشتند ولى در هر حال نمود جداگانه

كه پدر زنده بود، مسعود رجوى و  كه موقعى درحالى. مسعود رجوى به من تسليت گفت. هاى سازمان هم آمده بودند پور بودم، بچه ر، در منزل آقاى چهپس از فوت پد. كرد
زهرا رفتم، ديدم   م به بهشتوقتى شب هفت پدر. كردند گفتند و حتى عليه من تبليغاتى هم مى مى" اعظم فاالنژ"دادند و به من  آقايان ديگر جواب سالم ما را هم نمى

 بلند شدم بروم، رجوى وقتى. مرحوم سيداحمد خمينى و مسعود رجوى هم نشسته بودند. اند هاى پدر را چاپ كرده اى با كاغذ بسيار مرغوب عكس مجاهدين در مجله
پرويز يعقوبى، محسن رضايى ـ برادر . خواهند با من صحبت كنند  مىكه به من پيغام دادند كه اين گذشت تا اين. ها را با احترام به من هديه كرد يكى از اين مجله

من اصالً عضو هيچ سازمانى : گفتم."  تا شما را به همكارى دعوت كنيمايم آمدهما : "به من گفتند. نفر ديگر كه به خاطر ندارم به منزل ما آمدند هاى شهيد ـ و يك رضايى
اتفاقاً به فاصله يكى ـ دوهفته بعد هم آقاى . آنها ناراحت شدند و رفتند. هاى فرهنگى خود را ادامه دهم خواهم همين فعاليت خواهم كار سازمانى كنم، مى شوم و نمى نمى

. ارى كنمتوانم با هيچ تشكيالتى همك من به ايشان هم گفتم كه گرفتارم، فرزند بيمار دارم و نمى.  انقالب اسالمى با من صحبت كردنبهزاد نبوى در رابطه با مجاهدي
 . ايشان آن روز خيلى از دست من ناراحت شد، مخصوصاً كه قدرى هم معطل شده بود و من هم شرمنده شدم

 
 خواستيد كار تشكيالتى كنيد؟  نمىچرا

 
توانستم عضويت در آنها  ونه مىدر اين صورت چگ. هايى هم كه وجود داشت براى من روشن نبود ها و كارهاى فراوانى كه داشتم، هدف و جهت سازمان  بر گرفتارىعالوه

خوشى از سازمان   آزاد شده بودند، دلشاههاى   از زندان1357درضمن بسيارى از زندانيانى كه در سال . اى دقيق نسبت به آنها داشته باشم بايد تجربه. را بپذيرم
 . نداشتند

 
   جامعه نسبت به سازمان چگونه بود؟رويكرد

 
دليل آن هم اين بود كه وقتى انقالب شد، مردم در انتظار . دند كه از زندان آزاد شدند، اما در عرض دوسال سيصدهزار نفر شدندنفر بو  سازمان بيش از سىاعضاى

اى محروم و ه هايى كه از خانواده   جواناًرود ـ مخصوص هاى آنها پيش نمى ديدند كه اين تحوالت متناسب با خواسته وقتى مى. سرى تمهيدات و تحوالت اساسى  بودند يك
. تر باشد، گرايش بيشترى پيدا كنند هاى آنها نزديك ها و خواسته كرد كه به آرمان مستضعف بودند ـ طبيعى بود كه به يك گروه يا سازمانى كه شعارهايى را مطرح مى

اين . هاى محروم و جنوب شهر بودند هاى خانواده ن سازمان از بچهبنابراين بيشتر هوادارا. برسيمگفتند كه انقالب شده و ما بايد به حقوقمان  مردم شهيد داده بودند و مى
نفر از آنها وارد مجلس  كردند، اما حتى اجازه ندادند كه يك ها ادامه داشت تا زمان انتخابات مجلس، كه آنها كانديداهاى خود را خيلى با شور و شوق معرفى مى جريان
 .بشود

 
  رأى نياوردند يا تقلّب شد؟واقعاً

 
ها و نه سازمان را و نه عده ديگرى را كه به نظرشان    كه من در مجلس از فحواى صحبت بعضى از آقايان متوجه شدم، نگذاشتند به داخل مجلس بيايند، نه چپىطور اين

 .شدند نبايد وارد مجلس مى
 

  هم هست كه در انتخابات تقلّب كردند؟داليلى
 

عنوان  طور كه من داخل مجلس  ـ به نفر آن در بين اين سى. خواست نماينده مى تهران سى. ى عمل كردند كه اينها رد بشوندگويم تقلّب كردند، اما از ابتدا طور  نمىمن
.  شوند و گفتند كه اينها اصالً نبايد وارد مجلسنداى از آقايان مخالفت كرد عده. شد گويا دونفر از اينها رأى داشتند نماينده دور اول از تهران ـ شنيدم، گفته مى

يافتند هم براى  كنند؟ اگر يكى دو تا از كانديداهاى سازمان به مجلس راه مى كار مى هاى مذهبى كه وارد مجلس شدند، چه كه تصورم اين است كه مگر اين اقليت درحالى
نكته . كشيد   شد و كار به اينجا نمى ها اضافه نمى  دشمنىها و  خودشان اصالحاتى بكنند و هم كينهفتارشد كه اينها چه نگرشى دارند، هم ممكن بود در ر مردم شفاف مى

 . هاى متعددى داشتند كه شنيدم در آن دوران آقايان  با اعضاى سازمان جلسه ديگر اين

   آقايان؟كدام



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          371-  ای كه ايفا نشد نقش پدرانه : 60 سى خرداد 

 
را متقاعد بكنند كه شما ] مجاهدين[ند اينها خواست با اين جلسات مى. اين را از خود آنها در مجلس شنيدم. ها را پذيرفتند  آقايانى كه بعدها بيشتر مسئوليتهمين

شما : "من به ايشان گفتم. نشستيم  هم مىديكاى در مجلس نز من و آقاى خامنه. كه بخواهيد جاى امام را بگيريد و در رأس حاكميت قرار بگيريد، نداريد صالحيت اين
من ." دهند ها گوش نمى وجه به اين حرف هاى متعددى داشتيم، اما اينها به هيچ ما با اينها جلسه": ايشان گفت." توانستيد با اينها صحبت كنيد، اينها را متقاعد كنيد مى

شود، بنابراين  شدت اشكاالتى ايجاد مى شود و به تر مى كند و گسترده  بيشتر عضوگيرى مىروز هدرواقع در مجلس متوجه شدم كه از نظر آنها حاال كه سازمان روزب
كه شايد با اين مسئله موافق نبودند، ولى تنها راه چاره را همين  شنيدم و حتى كسانى هاى مجلس و مسئوالن مى من اين را از زمزمه. ف شوداى حذ گونه بايستى به

  . ما بايد كارى كنيم اينها اسلحه به دست بگيرند، چون اينها براى نبرد مسلحانه آمادگى دارندهگفتند ك ديدند و مى  مى
مردم يا ! مالك: "به قسمتى رسيديم كه حضرت فرموده. كرديم خوانديم و بحث مى به مالك اشتر را مى) ع(پيش از فوت پدرم، داشتيم منشور حضرت علىماه     اتفاقاً يك

كه چرا ايشان ناگهان اينچنين من متحير شدم . كردزدن  پدر بلند شد و شروع به قدم." اينها را مدر و با اينها به مهر رفتار كن. اند يا در خلقت در دين با تو شريك
منظورتان : "گفتم." كنند گويند هر چه تو بگويى همان است، ولى كار خودشان را مى اينها به من مى: "گفت" پدر چه شد؟: "بعد كه ايشان نشست، پرسيدم. برخاست
اى زده شود تا  اگر حتى جرقه. عات زيادى دارند و هم اسلحه دارند كه اينها هم اطالينمن از يك چيز نگرانم و آن ا. گويم هاى سازمان را مى بچه: "گفت" چيست؟
اى  اش برجسته شده و با چهره گ وسط پيشانى گفت كه ر  به من مى اين را درحالى. سال را به كار برد ايشان دقيقاً كلمه بيست." شود سال ديگر هم خاموش نمى بيست

  .زد برافروخته  قدم مى
شنيدم در بعضى از شهرها دستور داده شده كه هواداران  مى. هاى پدرم افتادم كنند، ياد حرف ديدم چنين نكاتى را مطرح مى دم و مىكه من در مجلس بو   زمانى

سال از  وپنج يستامروز هم حدود ب. كرد  مىبينى  موقع پيش گيرى من است كه آقايان اشتباهى را مرتكب شدند كه مرحوم طالقانى آن اين نتيجه. مجاهدين را با تير بزنند
سازى براى نظام بسيار موثر  ورتر شده و در بحران تنها آتشى خاموش نشده، بلكه آتش شعله سال نه وپنج اين بيست. گذرد  مى1360ودوسال هم از خرداد  انقالب و بيست

 .بوده است
 

شوند و  كنند يا در خيابان با اينها درگير مى ن مجلس، يا در زندان بازجويى مىشنيديم كه برخى از نمايندگا هاى خيابانى پيش آمد، ما مى   سال شصت كه جريان درگيرى
 . شوند ساز مى به عناوين مختلف مسئله

 
آقايان يكى از . گفتند آنجا دادستان بوده است مى.  دوره مجلس، جوانى ـ كه احتماالً حسن بهروزيه نام داشت ـ از يكى از شهرهاى  آذربايجان رأى آورده بود   در آن

از همان دم در مجلس او را .  تصويب نشداش تبارنامههرحال اع به... روحانى در مجلس بلند شد و عليه او صحبت كرد و گفت كه او جزو منافقين است، اسلحه انبار كرده و
كميسيون .  نفر ديگر به كميته اصل نود شكايت كردندبعد از آن، گويا مرحوم محمد نصراللهى و چند. بعد هم شنيديم كه زير شكنجه كشته شده است. بازداشت كردند

يعنى چه؟ جريانات سال شصت خيلى " زير تعزير طاقت نياوردن"دانم   من نمى." زير تعزير طاقت نياورد و از بين رفت"رسيدگى كرد و نتيجه رسيدگى اين شد كه 
 . وحشتناك بود

 
 توانست انجام گيرد؟  ها چه تمهيداتى مى  از آغاز درگيرى درگيرى شروع شد، ديگر غيرقابل كنترل بود اما پيشوقتى

 
وقتى خود بعضى از آقايانى كه بعدها شهيد . هاى سازمان مجاهدين قائل شوند صدر بيشترى و بدون انحصارطلبى، حقى هم براى بچه شد آقايان با سعه  پيش از آن مىبله،

ها جوان بودند و آقايان بايد نسبت به  اين بچه. ندكرد ، پس بايد اين حق را ادا مى"تى، مجاهدين و خمينى استاين انقالب مرهون دكترشريع"اند كه  كرده شدند، اقرار 
  دادند تا مردم هم آن همه جذب هاى مردم پاسخ مثبت مى موقع به خواسته بايد آن. كردند پوشى مى داشتند، بايد از خيلى چيزها چشم اينها رفتارى پدرانه مى

صورت عقالنى بودند؛ به شكلى كه اينها   درستى داده شد و نه به فكر حل اين مشكل بهاسخهاى اساسى مردم پ آنچه مسلم است، نه به خواسته. چپ نشوندهاى  سازمان
گفت كه به آقاى  قايان به من مىدوسال پيش يكى از اين آ. را زير بال و پر خودشان بگيرند و براى اينها حقوقى قائل باشند كه اينها در جامعه جايگاهى داشته باشند

ولى شما . اند، اين به نفع نظام هم بود شد كه اينها چه كاره كم براى مردم روشن مى دست. كرديد تا ما به اين وضع نيفتيم  را شهردار مىوىشما بايد رج: "هاشمى گفتم
  ."طور ديگرى برخورد كرديد 

حاال يك خطر وجود دارد كه اينها . اى نداشتيم چه بكنيم، چاره: "گفت." كار درستى نكرديد: "الدين انوارى گفتم  محىاهللا صدر عزل شد، در مجلس به آيت     روزى كه بنى
  . خواهد كشيدوردانستند كه نتيجه اين عملكرد به تر يعنى مى." دست به دست هم بدهند و ترورها شروع شود] صدر مجاهدين و بنى[

خطاب كرده و شروع به نصيحت نمود، در مجلس " فرزندان من"هرحال وقتى مهندس بازرگان در روزنامه ميزان آنها را  به. روع شدصدر، فاز نظامى ش   پس از خلع بنى
ردند، ك  نوشتند يا صحبت مى  مطلب مىگانكه مجاهدين وقتى عليه مهندس بازر با اين. كند فهميد چه  مى كه مهندس بازرگان مى ايشان را بسيار اذيت كردند، درحالى

جوان . اى ندارند اند و تجربه ديد كه اينها يك عده جوان كرد، مى پوشى مى صدرى كه داشت، چشم ولى مهندس با سعه. كردند حتى در راديوهايشان ايشان را تحقير مى
برايشان شخصيت قائل شد تا ناخواسته اينها . يت دادهايى دارد و ممكن است احساسش بر عقلش غلبه كند، بايستى آنها را زير پروبال گرفت و به آنها مسئول هم خواسته

  . به اينجا كشيده نشوند
سازمان چرا : "كردم، گفتم   بعد از اين كه يكى از فرزندان آقاى گلزاده غفورى مجلس را به تير بست و بعد هم دستگير و اعدام شد، من با آقاى غفورى صحبت مى

پرد تا  زند، اين طرف و آن طرف مى  بال مىالما يك پرنده را در يك قفس بيندازيد، در را هم به رويش ببنديد، اين پرنده بش: "آقاى گلزاده غفورى گفت" جورى كرد؟ اين
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كه سنى از آنها آقايانى . به نظر من حرفش درست بود." اند اينها يك عده جوان. گيريد ها ايراد مى بنابراين چرا شما به اين بچه. آزاد كند از قفس بيرون بيايد، خودش را 
دادند، بايد اينها را تا  كردند و خدمات، پول و كمك مى  بودند و پيشتر خود آنها سازمان را  حمايت مىتهچنانى نوش هاى آن گذشته بود و تجربيات تاريخى داشتند، كتاب

 پدر معتقد بود كه سناريوى تقى شهرام براى تغيير ايدئولوژى .ندكه به گفته مرحوم پدر بگذارند اينها آلت دست سيا بشو نه اين. كردند آخر با همان روش حفظ مى
ما هم كه به . اين بسيار مهم بود. هاى سيا بشود كه بازيچه توطئه شد، نه اين به نظر من سازمان بايد سوار موج سيا مى.  نفوذ تفكر سيا در اينها بوداقعسازمان، درو

وجه به نجات  هيچ  كه اين جريان بهفهميديم مىكم اين را  دانستند كه ما دست ديگر نمى. كردند ما با نظام همدستيم  فكر مىگفتيم اين رفتار را نكنيد، هاى سازمان مى بچه
ام، هميشه  تههايى كه اين  اتفاقات افتاده، هر بار سفر خارج رف به همين دليل بنده از آن سال. هاى خطرناك و مسائل جهانى و رهايى نخواهد انجاميد نظام از دست بحران

آقاى واليتى و همراهانشان هم در بخش .  شركت در اجالس سران براى فقر در كپنهاك رفته بودمبراىيك سفر با خانم دكتر ابتكار .ام  مورد اذيت، كتك و آزار بوده
وگو بوديم كه ناگهان در باز شد و   از خبرنگاران در حال گفتدر اتاقى با يكى.  ها رفتيمN.G.Oبه دهكده جهانى .  داشتيمN.G.Oمن و خانم ابتكار هر دو . دولتى بودند

ريختند آنجا و ." گويند اى وجود ندارد، دروغ مى آزادى. خواهند بگويند در ايران آزادى هست زدن ندارند، اينها مى اينها حق حرف" آمدند داخل و گفتند نهواداران سازما
اى نشسته بوديم كه دخترى آمد آنجا   جلسهردوـ سه روز نرفتيم و بعد كه رفتيم، د. و ما هر دو از دست اينها فرار كرديمما را با چه وضعى با اذيت و آزار بيرون كردند 

ن من زدم كنار و او دوباره آن را جلوى چشما من آن را مى. زند ها دهانش را باز كرده و دارد فرياد مى يك پوستر جلوى چشمان من گرفته بود كه يك زندانى پشت ميله
مردم آمدند داخل، ولى هواداران سازمان دم در ايستادند و يكايك .  جلسه داشتيمدهدو روز بعد در دهك. او رفت عقب و آمد جلو و يك لگد به من زد. گرفت مى

اند  عليه ما راه انداخته) تظاهرات اعتراضى (ها يك دمونستراسيون در پايان جلسه  بيرون آمديم، ديديم اينها با كمك خارجى. كنندگان را بيرون كشيدند و بردند شركت
فرداى آن . طور فحش و بد و بيراه و كتك بود به اتوبوس كه رسيديم، در مسير همين. توانستند بكنند سيم آمده بودند كارى نمى  با بىكهمأمورانى . به طول يك كيلومتر

 پا به من لگد ا آن دختران مجله سازمان را كه تصوير مريم رجوى روى آن بود در دست داشت و بهاى آنجا ديدم تصويرى چاپ كرده كه يكى از روز در يكى از روزنامه
كنم وزارت امورخارجه در آرشيو خود   را خريدند گمان مى ها نسخه از اين روزنامه آقايانى كه از وزارت خارجه آمده بودند، وقتى متوجه اين قضيه شدند، رفتند ده. زد مى

  .داشته باشد
اى  در اين مملكت كاره! وقت قدرتى نداشتيم تا آدم كشته باشيم كه ما اصالً هيچ درحالى" ها، جنايتكارها  كش ها، آدم قاتل: "گفتند در سفر ديگرى در وين، به ما مى   

حبت اين بود كه ما كه  شما را نقد يا امر به معروف و ص. كرديم اندركار هم معترض بوديم، از آغاز نقد مى تازه به آقايان دست. نبوديم كه بخواهيم چنين كارهايى بكنيم
ظاهر  بترسيد كه بهشما بايد از كسانى . شويم رسد، به شما يادآور مى كنيم، دشمن نيستيم، بلكه دوست دردمندى هستيم كه خطاهايى كه به نظرمان مى نهى از منكر مى

هاى پيش از دستور من همه اين مطالب هست، ولى متأسفانه  در نطق. زنند دهند و از پشت به شما خنجر مى كنند، خودشان را دوست شما نشان مى شما را تحسين مى
به نظر . اند چون و چرا همه كارهاى اينها را تأييد كرده د كه بىكه به اين مسائل توجه كنند، بيشتر فريب كسانى را خوردن جاى اين سال به وپنج آقايان در عرض اين بيست

 ".در چاه افتادن "ىمن اين يعن
 

 خرداد تأثير داشت؟ آيا نقش عمده و اصلى با مسائل پيش از انقالب و تضادهاى داخل زندان بود يا با مسائل پس از انقالب؟  زندان چقدر در پيداشدن واقعه سىمسائل
 

هاى داخل زندان به بيرون كشيده شد،  گشايى درواقع عقده. سائلى كه پس از انقالب اتفاق افتاد، ريشه در مسائل پيش از انقالب و مسائل زندان داشتكنم م  فكر مىمن
رسيد و همان باعث شد كه نسبت به   به نظر مىمعقولرفتار هر دو طرف نا. كه در داخل زندان دو طرف نتوانستند نظراتشان را به هم تفهيم و تضادها را حل كنند براى اين

كرد اصالً امكان  رو شده بود كه فكر نمى اين طرف كه يك جريان قوى مذهبى بود، چون هميشه سازمان را كمك و تأييد كرده بود، با اتفاقى روبه. هم كينه پيدا كنند
هاى سازمان  در آن طرف هم يك نيروى عقاليى كه بچه. ايم، خيلى برايشان  سنگين بود  كنار گذاشتهراكه ناگهان اينها اعالم كنند كه ما مذهب و دين  اين. وقوعش باشد

  .او را قبول داشته باشند  و حرفش را گوش بدهند وجود نداشت تا اينها را از سراشيبى و سقوط نجات بدهد
اند كه اگر آنها بخواهند،  اى رسيده به نقطه. اند وهاى خودشان را از دست دادهاند، ولى پتانسيل و نير كه براى ايران مشكل درست كرده رسد درحالى   امروز هم به نظر مى

 .بودآلترناتيو نظام بشوند احساس مردم اين است كه اگر آنها بيايند، به مراتب خشونتشان بيشتر از اينها خواهد 
 

 كنيد مربوط به چه زمانى است؟   كه ترسيم مىفضايى
 

 .1376 پيش از خرداد تقريباً
 
 . به برخوردهايى كه مرحوم طالقانى پس از انقالب با سازمان داشترگرديمب

 
كنم پدر در  فكر مى. را پس بگيرند] ساختمان بنياد پهلوى[خواستند ستاد مجاهدين   بود كه مى1358كنم؛ ماه رمضان سال   دو مورد را كه در جريانش بودم، عرض مىمن

پدر اين كار را نكرده .  از آنها گرفته نشودتمانهاى سازمان رفته بودند و گفته بودند پدر پيامى بدهد تا ساخ بچه. ان بودسيدجوادى به صرف افطار مهم منزل آقاى حاج
آنها جليل كنم يكى از  ها جلو آمدند ، دقيقاً يادم نيست كه چه كسانى بودند، ولى فكر مى بچه. گشتيم، از جلوى ستاد رد شديم در مسير كه با ماشين با هم برمى. بود

. ايشان از دست هر دو طرف خيلى عصبانى و ناراحت بود." دهم نه، من پيام نمى"پدر گفت ."  گرفته نشوداآقا شما پيامى بدهيد كه اينجا از م: "فقيه دزفولى بود، گفتند
  . ايد ها يكى شده هاى خلق و چپى ايد با فدايى هاى سازمان اين بود كه شما رفته درواقع رفتارش و فحواى صحبتش با بچه
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گويا برادران ما پيامى را از طرف پدر .   مورد ديگر در رابطه با دستگيرى ابوالحسن، مجتبى و همسر مجتبى بود و برخوردى كه مجاهدين سر اين موضوع با پدر كردند
خواهند؛ به همين دليل خيلى نگران   و باج مىندا را گروگان گرفتهكند كه دشمنان اينها  پدر فكر مى. شوند اند كه در خيابان دستگير مى برده براى سفارت فلسطين مى

كوپتر  داد كه با هلى اند و نشان مى شوند كه اگر باج بخواهند چه بايد كرد؟ من كه در آن موقع در سفر بروجرد بودم، از تلويزيون شنيدم فرزندان طالقانى ربوده شده مى
. شود گشته، از نزديك وزارت اطالعات امروز و سازمان امنيت سابق رد مى  در خيابان دنبال اينها مىكهطور  دران ما همينگويا يكى از برا. گردند دارند دنبالشان مى

ى چه ها را برا خواهد كه اين بچه ايشان هم آقايان غرضى و دكتريزدى و چندتن ديگر را مى. ها آنجا هستند گويد كه بچه بيند ماشين برادرمان آنجاست، به پدر مى مى
هاى ديگرى  در كنار ما سلول: "گويند ها مى بچه" آيا آنجا به غير از شما كس ديگرى هم بود؟: "پرسد آيند، ايشان مى ها كه مى بچه. كنند ها را آزاد مى  بچهانجاماند؟ سر برده

تمام اين مبارزات، "گويد  پدر مى." زدند  را كتك مىنهاخواندند آ سرود مىكردند و وقتى اينها  مأموران از بيرون در را باز مى. خواندند ها سرود هم مى هم بود كه زندانى
كه وسط خيابان اينها را بگيرند و ببرند كه من فكر كنم  بردند، نه اين هاى مرا مى آوردند بچه چيز قانونمند بشود، حكم مى تمام اين زحمات همه براى اين بود كه همه

. من به تهران آمدم و ديدم پدر در تهران نيست." خواهد با من بيايد من رفتم هركس مى: "گويد شود و مى بعد بلند مى" اند رى گرفتهگي دشمنان انقالب اينها را براى باج
آقا دنبال   يداحمدبعد پدر خودش زنگ زد كه چه خبر؟ گفتم س." دانم نمى: "احمدآقا خمينى به من زنگ زد كه پدر كجاست؟ گفتم حاج. اند دانستيم كه ايشان كجا رفته نمى

من و محمدرضا ـ برادرم ـ حدس زديم . دو ـ سه روز ديگر، پيامى از طرف پدر از راديو پخش شد. ايشان شماره تلفن داد كه احمدآقا با ايشان تماس بگيرد. گردد شما مى
من و برادرم به قم منزل سيداحمدآقا . برد ا به منزل خودش در قم مىگيرد و ايشان ر بعد معلوم شد كه سيداحمدآقا با پدر تماس مى. كه اين پيام از قم پخش شده است

در آنجا هيچ صحبتى درباره . ها، عبداهللا زنديه، دكترپيمان و چند نفر ديگر آنجا هستند كه بعد هم امام وارد شدند و  كنار اينها نشستند ديديم كه آقاى خوئينى. رفتيم
به نظر من تنها راهش اين است كه به خود مردم مسئوليت : "پدر گفت"  مسائل و مشكالت چيست؟اينبگوييد كه راه حل شما : "امام گفت. رفتن پدر از تهران نشد

من : "ايشان گفت." تو برو پياده كن: "امام دستى روى شانه پدر زد و گفت." كنند هاى ايالتى و واليتى، تا خود مردم احساس مسئوليت  بدهيد؛ از طريق همان انجمن
چيز تقصير  همه"اى به اين مضمون گفتم كه  آنجا من هم جمله. بعد هم كمى صحبت كردند و بلند شدند." نه، تو برو پياده كن: "امام گفتند." انمتو رد مريض كه نمىپيرم

پدر ديگر ."  اين را اجرا كنروتو ب: "ند و گفتندكردند، امام دوباره روى شانه پدر زد دم در كه داشتند خداحافظى مى. كه امام چپ، چپ به من نگاه كردند" روحانيت است
فرداى آن روز قرار شد . هاى سازمان هم آمدند و شب همه آنجا منزل سيداحمدآقا خوابيديم همان شب مسعود رجوى، پرويز يعقوبى و چندنفر ديگر از بچه. چيزى نگفت

كند و  اش را قربانى مى  قبل در روزنامه نوشته بود كه حضرت ابراهيم بچهروزسپاه هم . انى كندهمگى ناهار بروند باغ توليت و بعدازظهر هم پدر در مدرسه فيضيه سخنر
اين . ها رفتم من كه بعد از پيداشدن بچه. ام بگذارم بروم ام را بگيرند كه من به خاطر بچه مگر بار اولم بود كه بچه: "پدر گفت! رود گذارد مى هايش مى طالقانى به خاطر بچه

من به ايشان ." اين مبارزات شده كه قانون اجرا بشود. شود قانونى ادامه و توسعه پيدا كند، سنگ روى سنگ بند نمى گونه بى  بخواهد ايناگر خاطر اين بود كه رفتن به
ها   پدر با بچه،در همين احوال." نمن نسبت به ايشان مأخوذ به حيا هستم، تو برو صحبت ك: "گفت" چرا شما ديشب اين مطالب را به امام توضيح نداديد؟: "گفتم

" مگر شما نسبت به من تعهد نداريد؟"جمله پدر اين بود كه . شنيدم اما صدايش را مى. البته من بيرون اتاق بودم،. كرد كه ناگهان صدايش بلند شد صحبت مى] مجاهدين[
از ...". گونه گفته، شما نبايد كوتاه بياييد و سپاه درباره شما اين.  را بگوآنآقا اين را بگو، "آوردند كه  آنها فشار مى. اين را كه شنيدم، در اتاق را باز كردم و داخل شدم

 . آورند همين فشارهايى كه حاال هم بعضى به آقاى خاتمى مى
 
 .دادند مى" تحت اختيار فرمانده پدر طالقانى استنيروهاى نظامى ما "و " غرضى اعدام بايد گردد"موقع گزارش شده بود كه مجاهدين در تظاهرات، شعار  هاى آن  روزنامهدر
 

 .شد  عرض كردم كه چه فشارهايى به پدر وارد مىبله،
 

شما چرا از هم جداييد؟ روحانيون كه قدرت : "ايشان پرسيد.  به منزل آقاى طالقانى رفتيم1358 نكته هم ما به خاطر داريم كه بد نيست ذكر شود؛ ماه رمضان سال يك
على  مرحوم طالقانى، حاج.  نظراتمان را بنويسيمهددهند در نشريه مجا حتى اجازه نمى. گفتيم كه اينها از زندان با ما اين برخوردها را كردند." را ندارنداداره مملكت 

شما چه : "على بابايى گفت حاج. آمده استها بين ما و جريان مسعود رجوى پيش  طور جدى اين موضوع را پيگيرى كند كه چرا اين جدايى بابايى را فرستاد منزل ما تا به
على  حاج." ايم هايمان را منعكس كنيم، باالخره ما تمام هستى خود را در اين راه گذاشته فقط به ما يك ستون در نشريه مجاهد بدهند تا ديدگاه: "گفتيم." خواهيد مى

آقاى " اند كه با دادن يك ستون از نشريه به ما، فروپاشى شوند؟ قدر پوشالى اينها مگر اين: "مگفتي." شوند اگر اينها يك ستون به شما بدهند، فروپاشى مى: "بابايى گفت
كنيد، بياييد  چرا از روزنامه صهيونيستى آيندگان حمايت مى. كشيد گاه خودتان مى ايد دنبال نشيمن ام كه شما ريش مرا گرفته من به آنها گفته" روز به ما گفت آنطالقانى 

 ." كنم  گاه من حمايتتان مى ، آندر كنار ملت
 

 . متأسفانه اينها به نصايح پدر گوش ندادند كه كارشان به اينجا كشيدبله،
 

  دادن نظرات و مواضع مرحوم طالقانى، با امام مالقات كرديد؟  براى انتقالشما
 

ها با شما صحبتى نكردند، ولى نظرشان اين است كه بايد به اين مسئله  گيرى بچهموقع در قم به مالقات امام رفتم و به ايشان گفتم پدرم در رابطه با دست  من همانبله،
. بعد از من رجوى و دوستانش نزد امام رفتند." كنيم بگذاريد آرامش برقرار بشود، بعد اين مسئله را بررسى مى"امام به من گفت . رسيدگى شود، وگرنه آثار خوبى ندارد

البته اين " توحيد، نبوت و معاد"اينها گفته بودند " اصول اعتقادى شما چيست؟"كه وقتى اينها پيش امام رفتند، امام پرسيده بود كه گويا روزنامه اطالعات نوشته بود 
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 .پاسخى كه به امام داده بودند درواقع يك پاسخ كافى نبود
 
 
 .ها منتشر كردند و پس از آن اين مالقات انجام شد اينها پيش از مالقات اصول اعتقادى خود را در روزنامه. طور نبوده است  خبر ايناما
 
 . ها خبر اين مالقات را نوشتند جا اينها پيش امام رفتند و فردايش در روزنامه همان.  من آنجا بودمنه،
 

نتشر كردند كه حتى برخى از اعضا نسبت به اين اما پيش از انجام اين مالقات بود كه اصول اعتقادى خود را در روزنامه م. گوييد  همان روزى انجام شد كه شما مىمالقات
 " به ما مالقات داده شود؟گاه اين چه كارى است كه ما ابتدا اصول اعتقادى خود را رسماً اعالم كنيم، آن: "گفتند كار انتقاد هم داشتند و مى

 
عقاليى كه دور هم جمع شدند تا مملكت را حفظ كنند، از ابتدا خواستند با كه درست است كه آنها هم خطاهاى فاحشى داشتند، اما نكته اينجاست كه اجماع   منظور اين

 .نظرى اين كشور را اداره كنند تنگ
 

تنها هيچ تبيينى به اينها ـ  شد كه اين جريان از حاكميت براى خود حقانيتى قائل بودند، به اين دليل كه با وجود تغيير ايدئولوژى بيشتر كادرها، سازمان نه  مىگفته
 . دهند چيز را تغيير مى  حاكم شوند همهمانكرد كه اگر نيروهاى ساز بنابراين تصور مى. عنوان حاميان خود ـ ارائه نكرد، بلكه برخوردهاى نادرستى هم شد هب

 
 .ى داشته باشدقرار بود هركسى به اندازه پايگاهى كه در اين حركت و تغيير و تحول داشته جايگاه.  نداشت كه فقط اينها حاكم بشوندلزومى

 
 .اش كرد گويند مجاهدين ادعا داشتند كه انقالب را ما راه انداختيم و خمينى مصادره  مىاينها

 
طور  فهميدند كه به مى. كردند آمدند، طبيعى بود كه جايگاه خودشان را پيدا مى  اگر افرادى از مجاهدين به صورت يك رفراندوم و رأى مردم به مسند قدرت مىهرحال به
. گذاشتند كه مردم اينها را بهتر بشناسند  بايد مىراينبناب. كنند كنند، ديگر هميشه كه اشتباه نمى بار در انتخاب خود اشتباه مى مردم هم يك. قعى چقدر پايگاه دارندوا

وقتى جلوى حضور هر . شد هاى ديگر اين فرصت داده مى طور هم بايد به گروه طور كه آقايان روحانيون بر مسند قدرت آمدند و مردم آنها را بهتر شناختند، همين  همان
كند، ولى وقتى آزاد بگذارند كه بيايد قدرت را در دست بگيرد، در آن صورت   محبوبيت پيدا مىشترهاى سياسى ـ اجتماعى گرفته شود، بي گروهى در عرصه فعاليت

 .اش چقدر است اش چه دارد و توانايى دهد كه درواقع در چنته نشان مى
 
  كنيد؟ گونه ارزيابى مى ها هم مسئله را همين  رابطه با ماركسيستدر
 

پيامبر هم به شورا رأى داد و حضرت على هم تسليم شورا . به شورا رأى داد) ع(حضرت على. ما كه خوارج نيستيم.  اكثريت مردم به اينها رأى بدهند بايد پذيرفتاگر
اگر هم به زور تسليم .  وادار به تسليم كرداشود او ر اگر اكثريت نخواهد، به زور نمى. شدند  بزرگان تابع اكثريت همه آن. شد؛ او در جنگ احد و اين در جنگ صفين

سازى يا هر كارى بخواهند  گذارى يا سياست خواهند مملكت را اداره كنند، سياست كه مى كنند كه آن كسانى بشوند، در مسير اداره آن جامعه انسدادهايى ايجاد مى
 .توانند به اهدافشان برسند ند، نمىبكن

 
گفت كه  كردند و حتى لوط مى اكثريت آن قوم كار شنيعى مى. شوم و آن قضيه عذابى است كه بر قوم لوط آمد  تأييد صحبت شما، مقوله ظريفى از قرآن را يادآور مىدر

آن رسل كه ابتدا . شد  از معادالت حذف مىتيعنى اصالً نسل زن داش) 55: نمل" (سامن دون الن: "گويد قرآن هم مى. دخترهاى ما مطهرترند، دست از اين كار برداريد
شود، ولى ابراهيم چندان از اين  آيند و نسلى از او پيدا مى  شود و اسحاق و يعقوب مى كه بشارت دادند كه ساره باردار مى پيش ابراهيم آمدند و بعد سراغ لوط رفتند، با اين

فلما ذهب من ابراهيم "كند، اين مجادله بسيار زيبا و جالب توجه است؛   ابراهيم با خدا مجادله مىاينجا. كه پيام عذاب قوم لوط هم در آن بودخبر خوشحال نشد، زيرا 
خداوند چند !" كنى؟  را عذاب مىخدايا اينها" برانگيز است كه  اند تحسين قدر دلسوزى براى مردمى كه منحرف اين) 74:هود..." (الروم وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط

 .كه ابراهيم، اواه، حليم و منيب بود كند، ازجمله اين  حضرت ابراهيم بيان مىراىصفت ب
 

: گويد  ىابراهيم م." ها را به ما بده مهمان: "گويند داشته، قوم لوط مى) رسل(در همين قضيه خود حضرت ابراهيم كه دونفر مهمان . كرده است  نصيحت و استدالل مىبله،
باز هم نصيحت .  خدايا بر اينها عذاب نايل كنويدآيد باخشونت رفتار كند و بگ با يك ملت رشدنيافته هم نمى. يعنى رشد نداريد" مگر بين شما يك فرد رشيدى نيست؟"

  .  ضدتكامل استكنند به قول شما كند، بلكه تلنگرى بزند و اينها به هوش بيايند كه راه و مسيرشان خطاست و كارى كه مى مى
شد و يكى  دو نسل  دچار  زده نمى داشتند تا بحرانى اينچنين دامن صدر كافى مى دانم، اما وقتى حاكميت نقش پدرانه دارد، بايد سعه   من مجاهدين را هم مقصر مى

 .گرديد هاى شديد نمى مشكل
 
آيا اينها نبايد درك . كردند كتيك و آنها را اهل منطق و استدالالت ارسطويى معرفى مىدانستند، خود را اهل ديال تر مى  مجاهدين خودشان را از حاكميت عاقلاما
  پايين بگيرند تا اين موج رد شود؟راتوانستند سر خودشان  اى برايشان پهن شده تا اينها را به عمل مسلحانه بكشانند؟ آيا نمى كردند كه دام و نامعادله مى
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بيشتر پيشتازان مجاهدين ـ كه عقاليشان . تجربه كسب كرده بودند؟ سن آقايان خيلى بيشتر از اينها بود، تجربه تاريخى هم داشتند مگر اينها چندسال در اين مملكت 

دگاه رئيس دا.  شركت كرده بودمدوست هندوست، محمد بازرگانى و مسعود رجوى همراه با خواهر مي من در دادگاه ناصرصادق، على ميهن. هم بودند ـ شهيد شده بود
اين پاسخ ." عنوان يك ايدئولوژى عنوان يك علم قبول داريم، نه به ما ماركسيسم را به: "رجوى گفت." شما ماركسيست اسالمى هستيد و بايد پاسخ بدهيد: "نظامى گفت
رغم تغيير ايدئولوژى  دهد كه اينها على  مىگويد درست است و اين نشان  مىيسمكه بگويند هرچه ماركس دهد كه قبول داشتن علم، دانش روز است، نه اين نشان مى

ها شكل گرفت و آنهايى هم كه از زندان آزاد شدند،  در رابطه  عواملى وجود داشت كه در طول زندان اين كينه. بسيارى از كادرهاى سازمان انديشه و تفكر دينى داشتند
كردند  اى حل مى گونه آقايان بايد اين مسئله را به. ره كردم با همين نگرش به حاكميت رسيدندطور كه در آغاز اشا  و همانرفتندبا اين مسئله يك روش عقاليى پيش نگ

 اما من دند؟كر"  جنايت"گوييد آنها  كنندكه چرا شما مى اى به من اعتراض مى عده. كردند طور كشتار و جنايت نمى در اين صورت آنها هم اين. تا كار به دشمنى نكشد
شوند و خودشان را نقد  تدريج نيروهايى كه با اينها بودند از اينها جدا مى بينيد كه به شما مى. ست، جنايت كردند، هم در داخل و هم در خارجگويم كه واقعيت ا مى
اى در ذات خودشان   اينها ريشهكه گيرم   مجاهدين نتيجه مىروهاىمن از همين ريزش ني. روند شوند و كنار مى بيننند مسير اشتباه است، جدا مى كه مى براى اين. كنند مى

. شد با اينها برخورد كرد كردن همين نقدپذيرى ذاتى و همين پتانسيل، مى با لحاظ. اند كه نقد بپذيرند و خودشان را نقد كنند و كنار بروند و اين خيلى مهم است داشته
را كه در مورد فلسطين " كارنامه سياه استعمار"براى مثال كسى كه .  آنها بيشتر استاند از  مصدر حكومت قرار گرفتهدردر اين طرف هم تجربه و سن بيشتر آقايانى كه 

 به كشورهاى غربى سفر كرده و تجربيات آنها را مشاهده 53 ـ 54هاى  كه در سال شود، يا اين رود و شكنجه مى كند و به دنبالش زندان مى است در دهه چهل ترجمه مى
شود كه براى انقالب جبهه واحدى  آزادى را به هم نزديك كند، كسى كه چنين رسالتى براى خودش قائل مى ملى و نهضت ه جبههكند ك طور تالش مى كند، همين مى

نش  برخوردى كند طبيعى است كه واكينفهمد كه اگر بخواهد با يك عده جوان چن ها را متمركز بكند، اين مى درست كند، يك نيروى ملى قوى به وجود بياورد و پتانسيل
طلبى،  ريشه جاه. طلبى اينها را به اين بدبختى كشاند گوييم جاه ما مى. موقع خودشان را كنار كشيدند هاى عاقلى در اينها پيدا شدند، كه همان كمتر آدم. دهند نشان مى

 ..طلبى و انحصارطلبى در هر دو جناح وجود داشت قدرت
 

 .وقت پيشتازى مجاهدين را قبول داشتند  پشت جبهه مجاهدين بودند و تا آن1354ال كنيد تا س كه شما از آنها صحبت مى  اين كسانىبيشتر
 

بنابراين، اين . گويند طالقانى بر اين مقدمه نوشته، پس وهابى است گيرند و مى كند، كتاب ابوالحسن خرقانى را در حسينيه ارشاد دست مى  كه طالقانى فوت مىوقتى
 . يك نظريه بگيريدتداومتوانيد  اين برخورد با شريعتى و طالقانى را  مى. ز اول ريشه ضداسالمى داشته استسازمان هم از نظر قشريون حوزوى، ا

 
 . طالقانى صبر و پيگيرى داشت و دست به اسلحه هم نبرداما
 

كرد كه  هميشه ايشان به من تأكيد مى.  و تحقيق استشود، اين نشانه دورانديشى، مطالعه اى بزند بيست سال ديگر هم خاموش نمى گويد كه اگر جرقه  وقتى پدر مىبله،
 .كه خود ايشان هم روى تاريخ خيلى تكيه داشت براى اين." دورانت را بخوان تاريخ ويل"
 
را ما بايد زير بال خودمان كنم اين است كه اينها  هاى سازمان ارتباط دارم و مدارا مى كه من با بچه  ما هم در آخرين ماه رمضان و آخرين ديدار گفتند كه علت اينبه

 . بگيريم كه دست به اسلحه نبرند كه اگر اين كار شروع شود ديگر پايانى ندارد
 

ه كه امام وارد فرودگا  موقعى.  رفتن نيروهايى بود كه اگر بودند شايد خيلى مفيدتر بودند  گونه نبود كه صددرصد آنها را قبول داشته باشد، بلكه نگران از بين  اينالبته
فقط . اى چرخيدند و امام را در وسط گرفتند ها پايين آمدند، من ديدم مثل گردبادى عده مهرآباد شدند، پدر در آنجا نتوانست امام را ببيند؛ زيرا موقعى كه امام از پله

اى نشست و بعد رفت  پدر با برادرم رفت گوشه. تماس بگيرداند  اش كرده دادند كه ايشان بتواند با خارج از آن كه احاطه يعنى هيچ راهى نمى. مهندس صباغيان آنجا بود
شما هم مثل من در اين مملكت : "گفتم" قدر پير شدى؟ تو چرا اين: "گفت امام به من گفت پدر مى.  مالقات كرده بودندهماى با  دقيقه ده. در اتاقى كه امام را برده بودند

 "شوى يا نه؟ بمان، ببين پير مى
 

 ."امام مست اسالم بود: "ايد كه طالقانى گفته است كرده در جايى نقل شما
 

هايى كه  يك از اين گروه با هيچ. كردند كاش آقايان با اينها برخوردى عادالنه مى. آيد كه تجربه خيلى گران به دست مى  فقط اسالم براى ايشان مطرح بود، درحالىدرواقع
خودى و "هاى غيرواقعى همين مرزسازى. ها هم حاضر نبودند هيچ راهى را براى كسى باز كنند بيرون از زندان. شدپيش از انقالب زندان رفته بودند، برخورد عادالنه ن

كه امروز ما  درواقع بين حاكميت و مردم فاصله انداخت و به زيان مملكت شد، چيزى نبود كه به نفع مملكت باشد، تا اين. مشكالتى را براى مملكت ايجاد كرد" ناخودى
 . يميم پنهانى مذاكره سياسى بكنيم و مردم خودمان را دور بزنناچار

 
. كردند خواهند اينها را به كار مسلحانه بكشانند، بنابراين بايستى پرهيز مى وگوهاى قبلى نشريه به اين نكته اشاره شده بود كه مجاهدين فهميده بودند كه مى  گفتدر

 .تندهرحال سابقه تشكيالتى و سازماندهى داش زيرا به
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 .اى از مجاهدين را كشتند، آنها دست به اسلحه بردند  وقتى عده
 

هاى خزنده درگير  هاى مرموز و كودتاچى اينها بايد با دست. برند دانستند كه اينها دست به اسلحه مى  مرموزى بودند كه از اينها مخصوصاً كشتند و مىهاى دست
 . را بزنندشتىو نيروهاى انقالب مثل دستغيب، اشرفى اصفهانى، مدنى، محمد منتظرى و بهكه با انقالب درگير شوند  جاى اين شدند، به  مى

 
هر دو طرف بايد ارزيابى . اما جريان، دو طرف دارد. كند كس از مسيرى كه اينها رفتند حمايت نمى هيچ. كردند  خطاى بزرگشان همين بود، بايستى آنها را افشا مىبله،

 .ن اين بود كه شايد همان چهارتا اصل ديالكتيك ماركسيستى اينها را به اينجا كشاندنظر برخى از مسئوال. بشوند
 

بورژوازى چپ و  اهللا خمينى را خرده هاى خودشان آيت مجاهدين در تحليل. گويد اتحاد نيروها عليه امپرياليسم اصل است  ديالكتيك يعنى تضاد مائو هم مىهمان
 . كردند مىهاى مرموز را منزوى  كردند و دست اى  با او اتحاد برقرار مى گونه مين تحليل بايد بهدانستند، براساس ه ضدامپرياليست مى

 
صدر  به همين دليل من در مجلس هم كه در رابطه با بنى. اند كنم كه شايد عوامل بيگانه هم در اين ميان نقش داشته  براساس مشاهدات و تجربياتم، احساس مىمن

ما به دكتر حبيبى راى .   به ايشان رأى ندادالًپدر من اص. ما كه از اول قبولش نداشتيم" زنيد؟ صدر را چه كسى باال برد كه حاال زمينش مى اين بنى"صحبت كردم، گفتم كه 
اى جاسوسى دنيا و بقاياى سلطنت و ه اى با اين درجه از ارزش استراتژيكى اتفاق بيفتد و دستگاه تواند چنين انقالب مهمى در يك منطقه مسئله اين است كه نمى. داديم

اندركار اين توطئه بود كه ما را به موضع  هاى آنها دست همه برنامه. بايد مراقب بود و بازى نخورد. شندساواك، نهايت تالش خود را نكنند تا در آن اعمال نفوذى داشته با
  .ر استبنده از اول اعتقاد داشتم كه دست بيگانه هم در كا. العملى بيندازد عكس

هاى امريكايى آمدند  كرديم كه چند تا از زن در كارگاه صحبت مى.   زمانى به اجالس نيمه دهه زن در كپنهاك كه پيرامون سه محور توسعه، برابرى و صلح بود، رفته بودم
اين امريكايى بهشتى را از كجا " همراهم گفتم كه ىها خانمبه . من يكه خوردم" بهشتى كيست، بهشتى از كجا آمده، بعد از انقالب چه كاره بوده؟"گفتند كه  و به ما 

هايى مناسب در دو طرف  جا فهميدم كه جريان داخل ما خالص نيست و با نفوذ عواملى دارد از بستر مناسب و زمينه همان" شناسد، چه كار به اين مسائل دارد؟ مى
گويد اينها قاتل شوهر من هستند، وقتى با  كنى، مى كه وقتى با خانم رجايى صحبت مى طورى  بهزد؛اندا مىكند و جنگ و برادركشى را در اين مملكت راه   استفاده مى ء سو

 .وجود آوردند دارى را در ايران به هاى بيگانه دشمنى دامنه به اين ترتيب، دست. هاى ما هستند گويند اينها قاتل بچه كنى، مى هاى سازمان برخورد مى هاى بچه خانواده
 
گوييم روى اين موضوع بيشتر كار كنيد؛ چرا كه با پدر رابطه داشتيد، نماينده مجلس بوديد، در جريان مسائل خلع  يل همين تجربيات و مشاهدات شماست كه مى دلبه

 .صدر هم بوديد بنى
 

 .وجود آمد اكميت بهزا و حذف از همان اول در جريان ح رفتار خشونت. توانم نقد رفتار آقايان را ناديده بگيرم  من نمىالبته
 

آزادى، موتلفه،  هايى كه در انقالب بودند؛ اعم از نهضت اى از تمام جريان انداز ايران داشت اين بود كه اجماع نانوشته وگويى كه با چشم  موسوى تبريزى در گفتنظرآقاى
 .بازار و روحانيت، بر اين نظر بود كه به مجاهدين پست كليدى داده نشود

 
متأسفانه بيشتر نيروهاى ملى، مبارز و اپوزيسيونى كه وجود دارد ـ چه در داخل و چه در خارج از حاكميت ـ كم و بيش . واهم دفاعى از اين طرف بكنمخ  من نمىبله،

. ايم طور تربيت شده  پانصدسال اين دوهزار وكم تما دس. خواهد تا اين روحيه از بين برود خيلى زمان مى. اند خواهى بوده دچار روحيه خودبينى و انحصارگرايى و تماميت
منتها ما يك نكته را از اول در . بينيم حتى بايد دوسال پيش خودمان را نقد كنيم ايم كه امروز مى هايى برخورد داشته ايم، با واقعيت تدريج تغييراتى كرده  خود ما هم به

 . شود كند، بالفاصله در اين مملكت با او برخورد مى اديوى خارجى از يكى تعريف مىوقتى يك ر. ودالعملى برخورد ش گفتيم كه نبايد عكس نظر داشتيم، ما مى
 
براى آن . سال پيش سمينارى در اسراييل برگزار شد كه در آن تشيع را از نظر نگرش امام و طالقانى مورد بررسى قرار داده بودند  اگر اشتباه نكنم، شايد پانزده، بيست  

  .  شده در سمينار پرداخته بودندطرحدر آنجا به مقايسه دو ديدگاه موجود در مقاالت م. ادشده، فراخوان مقاله داده بودندسمينار، پيرامون موضوع ي
 .اند اند را بررسى كرده بوده... عربى، قونوى، مالصدرا و  فكرى اين دو شخصيت را كه خيلى به هم نزديك بوده و ملهم از ابننحله

 
كردند، خيلى خوب بود، ولى اين  گذاشتند كه روى آن نقد و بررسى مى يم كه اگر آقايان مقاالت آن سمينار را در اختيار انديشمندان داخلى مىخواهم اين را بگو  مىبله،

 .ما هرچه از ارشاد تقاضا كرديم به ما ندادند. كار را نكردند
 

 .توان كامالً به او تكيه كرد و او طالقانى است  فقط يك نفر است كه مىگفت كه در پاريس امام با من درددل كرد و گفت كه در ايران  حبيبى مىآقاى
 

  چرا پدر را براى عضويت در شوراى انقالب معرفى نكردند؟پس
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امام . ى انقالب نيستگويد كه آقاى طالقانى با آن همه پيشينه انقالبى و مبارزات، در شورا رود، به امام مى  كه مهندس سحابى براى ديدار امام به پاريس مى1357 سال
 .ندشو ايشان از آن به بعد عضو و رئيس شوراى انقالب مى. گويد كه ايشان، هم بايد عضو شورا و هم رئيس شورا باشد مى

 
 و دكترسحابى و اينها به شود كه مثالً مهندس بازرگان حتى سخنانى هم گفته مى. شناختند، چرا خودشان اين پيشنهاد را از قبل مطرح نكرده بودند  امام كه پدر را مى

 .ايم، تا صحت و سقم آن چه باشد  شنيدهابه هر حال ما همه اينها ر. گويند كه نه، او آن طرفى است كنند، اما امام مى امام پيشنهاد عضويت پدر را مطرح مى
 
اى از مرحوم مهندس  منتها گله.  روز هم ايشان رئيس شورا بودامام دستور داد و تا آخرين.  هر صورت عضويت مرحوم طالقانى در شوراى انقالب عينيت پيدا كرددر

.  اين دو عضو شوراى انقالب هستندهگويند ك شود، به ايشان نمى  از زندان آزاد مى1357ماه  بازرگان و مرحوم دكترسحابى هست كه وقتى مرحوم طالقانى در آبان
 .مرحوم طالقانى را در جريان عضويت خود در شوراى انقالب قرار دهندكرد كه  هرحال پيوند تشكيالتى و دوستى ديرينه ايجاب مى به
 
  .كنند گفت كه اينها كار خودشان را مى  از سه ماه پيش از فوت، پدر ديگر به شورا نرفت، مىاما

  .ندشب كارت دعوت براى آقاى طالقانى نفرستاده بود اندركاران تا نيمه آمد، دست  هم كه فردايش امام به تهران مىشبى
دانستند و امام را هم كه در  كردند و طالقانى را آخوند سياسى مى اش را رد مى كه پيش از انقالب، امام و مبارزه كسانى. دانستند  هر حال ايشان را آخوند روشنفكرى مىبه

اى خزنده و نامشهود براى خودشان جاى   به آرامى و گونهدب شكه انقال دانستند، اينها واقعاً از فرصت استفاده كردند و به محض اين داد مطرود مى حوزه فلسفه درس مى
گفت نه،  كه مثالً در فالن شهرستان مى اما كسى. اند ها تشكيل داده ها و مردها همه بايد در تظاهرات فعال باشند، نيمى از جمعيت كشور را زن گفت زن امام مى. پا بازكردند

  . گيرد هاى كليدى قرار مى آيد و در پست  زير زبانش حرف بزند، همان آدم بعد مىارد بگذزن نبايد صدايش را بلند كند، بايد يك چيزى
 كه از زندان آزاد شدم، همراه با فرزندم، خدمت 1356من در سال . هرحال اين يك جريان خزنده بود كه تالش كرد تا انقالب را از دست صاحبان اصلى آن خارج كند   به

مگر : "ايشان گفت"  براى گفتن داريد؟مطلبىقدر در ايران فعال هستند  هايى كه اين آيا شما در برابر كمونيست"به ايشان عرض كردم . يكى از آقايان در قم رفتم
نظرى با همه   تنگنظر بود، با همان نيرويى كه اين همه بسته و تنگ. اطالعى اين آقا بسيار تعجب كرد فرزند من كه دانشجو بود از بى!" ها در ايران هستند؟ كمونيست

شما دوباره سخنرانى مرحوم طالقانى را در . اين بينش هنوز هم وجود دارد.  مهمى استالعاده اى نيست، مسئله فوق اين كم مسئله. هاى درون انقالب برخورد كرد جريان
كنند و اين روحيه انحصارگرى ـ  اند، هنوز هم اشتباه مى اه كردهخواهم عرض كنم كه دوستان ما هم اشتب مى. گويا دقيقاً مصداق شرايط امروز است. فيضيه گوش بدهيد

بله، بعضى از ما . نظرى در جريانى از حاكميت شدت بيشترى داشته است  ـ  شدت و ضعف دارد، اما اين واقعيت را بايد بپذيريم كه اين تنگدكه در  همه ما وجود دار

   .كنيم ايم و بايد بيشتر از اين متحول بشويم و تغيير   به مقدار زيادى تغيير كردهاما خوشبختانهدانيم،  خودمان را باالدست ديگران مى
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