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 ... روزانه ها       پيوندها           قلم ها         خانه

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

372  

   83ور يمردادوشهر27شماره

  ؛ فرجام تمركز شديد تشكيالتي 60 داد 

 انجام داده است و 60خرداد  يابى واقعه سى وهايى پيرامون ريشهوگ  تاكنون، در هر شماره گفت12انداز ايران از شماره  ، چشم
شدن  ايم كه هدف نهايى ما نهادينه وگوها تأكيد كرده  گفت ما در شروع تمامى اين. ايد شوندگان محترم پيوسته ع مصاحبه

اجرايى  ايم، به دليل اين است كه شما از اعضاى هيئت شوندگان برگزيده عنوان يكى از مصاحبه  چرا شما را بهكه اما اين. شد
گيرى جريانى از  خوبى در سير تحول و شكل همچنين به.  سال حبس محكوم شديد4همراه با سران نهضت، محاكمه و به 

، در جريان محاكمات و اعدام 50پس از دستگيرى در سال . لق بوده و با بنيانگذاران سازمان هم ارتباط نزديكى داشتيد
زى انقالب در سال ايد، بعد از پيرو  به سازمان و عوارض بعدى آن بوده1354هايى ايدئولوژيك، ضربه سال  ل زندان، اختالف

 .ايد كه همواره در متن يا حاشيه مسائل ايران حضور داشته خالصه اين. ابينه مرحوم بازرگان بوديد

استراتژيك اينها در آستانه انقالب در زندان اين كه تحليل  ه با توجه به روابط متقابلى كه با مجاهدين داشتيد و با توجه به اين
بورژوازى چپ ضدامپرياليزم است و ما با آن درگيرى مسلحانه نداريم، چرا پس از پيروزى انقالب  بورژوازى چپ است و خرده ه

وگوهاى خود اين  زاده در گفت ه پيش رفت؟ ازسوى ديگر آقايان موسوى تبريزى و مصطفى تاجت خشونت و درگيرى مسلحان
گيرى  خواهيم بدانيم اين اجماع در كجا تصميم مى. اى قرار بر اين بود كه به مجاهدين خلق پست كليدى داده نشود نانوشته

   به بعد هم در اين قضايا نقشى داشت؟54 و 53هاى  قالب؟ آيا مسائل زندان و حوادث سال

  

خرداد ـ كه درواقع يك حادثه نيست، بلكه آغاز يك  حادثه سىببينيد، . گذاريد ها را با بنده در ميان مى كه اين پرسش  از اين
  . ـ از اين جهت كه سرفصل يك تغيير جهت يا يك تغيير استراتژى بود، جنبه نمادين دارد امروز هم ادامه دارد
  

آ

 آوردن اين 

سي خر
  

 اهللا سحابي وگو با عزت  گفت  

  

طور كه مطلع هستيد همان!  آقاى مهندس
اكنون خوشحال هستيم كه شما نيز به جم

با مى" خشونت و درگيرى"جاى  به" گفتمان"
ايد و  آزادى از بدو تأسيس آن بوده نهضت
ت سازمان مجاهدين خآزادى به سم نهضت

اعضاى سازمان و پس از آن در جريان مسائ
 هم عضو شوراى انقالب و از اعضاى ك1357

كنيم ك  پرسش خود را از اينجا شروع مى 
اهللا خمينى متعلق به طبقه خرد بود كه آيت

براساس اين تحليل عمل نشد و فضا به سم
كردند كه براساس اجماع  نكته را مطرح مى

يا در شوراى انشده بود، در مذاكرات پاريس 

اهللا الرحمن الرحيم ـ من هم متشكرم بسم
ادث مستمر و طوالنى است كه تاسلسله حو

http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/ghalamha.htm
http://rouzaneha.org/payvand.htm
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يعنى . كردند را مطرح مى" مبارزه با ارتجاع" و پس از پيروزى انقالب شعار 1357 ويژگى عمده مجاهدين خلق اين بود كه از همان اوان آزادى از زندان در سال  
.  طول بحث به اين موضوع خواهم پرداختو من در" ايجابى و اثباتى"داشتند تا شعار " نفى"جويانه، بيشتر تمايل به شعارهاى مبتنى بر  براساس روحيه مبارزه

 يعنى تا تشكيل مجلس دوره 59تا اوايل سال . خرداد انجاميد وقوع پيوست كه سرانجام به حادثه سى  به60 تا 58هاى  افزون بر اين، حوادثى تدريجى در طى سال
 نظام جمهورى اسالمى مثل اعضاى شوراى انقالب، مرحوم بهشتى، آقايان اول كه من در شوراى انقالب بودم، شاهد بودم كه روابط مجاهدين با گردانندگان اصلى

بارها شده بود كه مجاهدين ازجمله موسى خيابانى و عباس داورى . خصمانه نبود، بلكه تا حدى هم دوستانه بود... اى، موسوى اردبيلى، هاشمى رفسنجانى و خامنه
ها استقبال   آقايان هم از اين مالقات.دادم ها را مى ت با آقايان را داشتند كه من هم ترتيب اين مالقاتكردند و تقاضاى مالقا و يا ديگران به من مراجعه مى

اهللا طالقانى تشكيل شد و  آيت بار در حضور  ها، يك جلسه يكى از اين مالقات. ها خود من هم حضور داشتم در بيشتر اين مالقات. كردند كردند و رد نمى مى
ازجمله اين اسناد، سند . دادند اهللا بودند، ولى با ساواك همكارى داشتند ارائه مى ظاهر در جمع هواداران حزب ى اسناد درباره افرادى كه بهسر مجاهدين خلق يك

 اين سند را از هاى اخير موضوع را ها بعد يعنى در همين سال اين نكته را اينجا عرض كنم كه من سال. مربوط به آقاى بشارتى كه بعدها وزير كشور شد، بود
شد، مستقر بود ـ  ها در مركز وزارت اطالعات كنونى كه پيش از آن شهر ساواك ناميده مى مهندس عبدالعلى بازرگان ـ كه در آن مقطع براى بررسى پرونده

  . پرسيدم

  گويا اين موضوع در جريان تصويب اعتبارنامه آقاى بشارتى در دوره اول مجلس هم مطرح شد؟

آقاى [ايد  گفت در پرونده ايشان ديدم كه ساواك تهران به ساواك شيراز اعتراض كرده كه اين فردى كه شما معرفى كرده دالعلى بازرگان مىبله، مهندس عب
 سند جعلى نبود آن. هايى زده بوده كه از زندان بيرون بيايد، ولى همكارى واقعى با ساواك نكرده بود معلوم شد ايشان حرف. كند كارى براى ما نمى هيچ] بشارتى

  . كردند گونه كارها مى آنها گاهى از اين. اما مجاهدين آن را خيلى بزرگ كردند. ولى دال بر همكارى واقعى آقاى بشارتى با ساواك هم نبود

تى كه هنوز پنهانى بود و بعدها به توده راجع به عمليا به همين دليل اينها و حزب.  همچنين توانسته بودند به محافل محرمانه و خاص افسرهاى ارتش نفوذ كنند 
گونه روابط   خود شاهد اين من. هاى اطالعاتى زيادى كردند كودتاى نوژه انجاميد، اطالعاتى كسب كرده بودند و نظام را در جريان گذاشتند و در اين زمينه همكارى

رغم  به. كرد اى با احترام با مسعود رجوى صحبت مى شنيدم كه آقاى خامنه  مى.گويم خيلى صميمانه بود انقالب عادى بود، نمى روابطشان با بنده در شوراى. بودم
  . كشد كردم باالخره اين روابط روزى به جدايى مى اين روابط عادى، با توجه به شواهدى كه موجود بود احساس مى

  وجود آورده بود؟ آن شواهد چه بود كه چنين احساسى را در شما به

عالوه بر اين، . كردند آن را در برخوردهاى اوليه پنهان كنند هايى داشتند كه سعى مى  صميمانه نبود و هر دو طرف نسبت به هم كينهكنم آن روابط من فكر مى£
مقر جنبش ملى اهللا دائماً به  از اين طرف نيروهاى منتسب به حزب. رساند بندى  رفتارهايى هم كه در بيرون و در بين هواداران دوطرف بروز داشت، مرا به اين جمع

ها خيلى به هواداران اينها آسيب  خصوص در شهرستان كردند و به هاى اينها حمله مى مجاهدين ـ كه مربوط به مجاهدين خلق بود ـ و جلسات و ميتينگ
 مقاالت 60هاى قبل از خرداد   هد در ماهنامه مجا به خاطر دارم كه هفته. گرفتند روز مواضع تندترى در نشريه خود مى ازسوى ديگر مجاهدين هم روزبه. رساندند مى

نشريه مجاهد افكار مرحوم مطهرى را باعنوان برداشت ارتجاعى و . خيلى تندى داشت؛ ازجمله حمله به تفكر آقاى مطهرى كه آن زمان شهيد شده بود
رفته اوج  اين نفرت دوجانبه رفته. كوبيد ا نه نقد بلكه مىبرد و با تحليل ماركسيستى، انديشه مرحوم مطهرى ر شدت زير سوال مى بورژوازى از اسالم به خرده
 مجاهدين در دفتر .وجود آمد دار گذشته ـ به رغم اختالفات ريشه صدر ـ به صدر، كشش دوسويه بين مجاهدين خلق و بنى جمهورى بنى در زمان رياست. گرفت
شد اصالً اعتقادى به جنبش و انقالب هم  صدر يكى از بستگان وى بود كه گفته مى نىتا مدتى رئيس دفتر ب. صدر خيلى نفوذ و بعدها حاكميت پيدا كردند بنى

موقع هوادار مجاهدين بود و با حضور او نفوذ  بعدها هم رئيس دفتر او دكتر مهدى ممكن شد كه آن. صدر خيلى نفوذ كردند گونه افراد در دستگاه بنى  اين.نداشت
  .  شدصدر علنى و شفاف مجاهدين در دفتر بنى

صدر و حضور فعال آنها در دفتر وى، باز هم  جمهورى بنى آيا پس از رياست. شما اشاره كرديد كه مجاهدين خلق در كشف كودتاى نوژه، با نظام همكارى كردند
  اى از اين همكارى وجود داشت؟ نمونه

صدر در يك خودرو در جلوى دانشگاه  ه همراه دو تن از نمايندگان دفتر بنىبنده و ايشان ب. موقع وزير علوم و عضو شوراى انقالب بود بله، آقاى دكترحبيبى آن
موقع در دانشگاه حضور داشتند، ولى انصافاً نقش واسط را  مجاهدين آن. رابط ما از مجاهدين خلق بود. كرد ها صحبت مى نشستيم و رابطى داشتيم كه با فدايى مى

.  است1359اين موضوع مربوط به ارديبهشت سال . آميز دفاتر خود را در دانشگاه ترك كنند طور مسالمت ها به يىكردند و دنبال حل مسئله بودند تا فدا بازى مى
شد كه آقاى  اللهى نسبت داده مى اين حمالت به افراد حزب. ها و حمله به محافل ولى در سطوح پايين شاهد درگيرى. ما در سطوح باال شاهد اين رفتارها بوديم

  .كى از گردانندگان آنها بودهادى غفارى ي

  آيا ازجانب شوراى انقالب، رهبرى و يا كابينه دولت موقت هيچ دستورى براى سركوب و خشونت نبود؟

م با  در آخر ه با ايشان مالقات كنند، ولى عملى نشد و مجاهدين خلق چندبار تقاضا كردند تا. بين نبود البته ما خبر داشتيم كه شخص امام نسبت به اينها خوش
اى كه در  رغم روابط به ظاهر عادى بنابراين به. اين مالقات انجام شدكه مالقات انجام بشود، ولى بايد محكم ايستاد،  توصيه آقاى هاشمى رفسنجانى مبنى بر اين
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جاهدين در دو مورد نقش مثبت بازى كردند؛ مخواهم اين را شهادتاً بگويم كه  اما مى. كردم من اين را حس مى. سطوح باال وجود داشت، يك آتش زير خاكستر بود
كردن و حل و فصل مسائل دانشگاه قبل از انقالب فرهنگى و تعطيلى  كه در مورد آرام دوم آن. يكى در زمينه افشا و كشف كودتاى نوژه، با نظام همكارى كردند

  .ها، نقش واسط را بازى كردند دانشگاه

كردند كه  صدر و مجاهدين هم متقابالً همديگر را تقويت و حمايت مى بنى. انگيزى كردند ، و ميتينگ امجديه فتنه1359 اسفند 14هاى   ولى در جريان درگيرى 
وقتى اين . شد دعوت شده بودم و حضور داشتم من خودم در آن روز به آن ميتينگ كه به مناسبت سالگرد درگذشت دكترمصدق برگزار مى. آميز بود تقريباً فاجعه
به دستور امام يك گروه تحقيق به رياست آقاى موسوى اردبيلى براى بررسى آن ماجرا تشكيل شد . معلوم شد كه دست خود مجاهدين هم دركار بوداتفاق افتاد 

ماينده مجلس بود ـ مثالً رشيديان ـ كه ن. در حوادث آن روز مجاهدين نقش فعالى داشتند. به چاپ رسيد"  اسفند14غائله "نام  كه نتيجه كار آن گروه در كتابى به
  .صدر فحش بدهند  بودند به بنى البته او هم تقصير داشت زيرا جزو نيروهايى بود كه آمده. آن روز از دست هواداران اينها كتك خورد

ارتباطى وجود داشت؟ اگر آيا با شخص خودتان هم . كردند تا ترتيب مالقات آنها را با برخى از مسئوالن بدهيد شما فرموديد كه مجاهدين به شما مراجعه مى
  شد؟ وجود داشت، چه مباحثى با شما در ميان گذاشته مى

گاهى هم پرويز . مدتى مهدى فيروزيان و بعد منصور بازرگان آمدند.  عباس داورى ديگر نيامد59از اواخر سال . آن زمان رابط مجاهدين با بنده عباس داورى بود
  .اى كه با آنها داشتم با پرويز يعقوبى بود كه بعد از آن ارتباطمان براى هميشه قطع شد آخرين جلسه. ديك جلسه هم مسعود رجوى آم. آمد يعقوبى مى

   انجام شد؟ در چه تاريخى اين مالقات

نها يعنى نظام خطرى ها و ارتباطات اين بود كه مرا قانع كنند كه بپذيرم اي سعى آنها در اين مالقات. خرداد  ، يكى دو روز پيش از واقعه سى60اواخر خرداد 
كه شما را تخريب كند و به صحنه  ممكن است آن طرف براى اين"پاسخ من به مجاهدين خلق اين بود كه . هستند و درگيرى مسلحانه با اينها يك امر ناگزير است

گر فاز مبارزات عوض بشود و به سمت مسلحانه چون ا. تواند مانع از يك فاجعه استراتژيك بشود دارى شماست كه مى بكشاند كارهايى بكند اما اين خويشتن
ما هم "گفتند كه  مجاهدين مى." در اين شرايط نبايد گذاشت فاز مبارزات تغيير كند. شدن برود، ممكن است اين تغيير فاز سرنوشت كشور و مملكت را تغيير بدهد

اى كه خود مسعود به مالقات من آمد، من   در آن يك جلسه.رجوى به من گفتاين حرف را شخص مسعود ." گونه بشود، تحليل ما نيز همين است خواهيم اين نمى
ترين آنها روند اقتصادى كشور و  ما االن يك دنيا مسئله انقالبى داريم كه ازجمله مهم. ها  ايد روى مسئله حكومت و ارتجاع و اين حرف شما چرا زوم كرده"گفتم 

." بياييد روى اين چيزها كار كنيم. ايم، اما هنوز ساختار اقتصادى ما همان ساختار بيمار است به دست آوردهدرست است كه يك پيروزى سياسى . وابستگى ماست
موقع مسعود متوجه اين مسائل نبود  باور كنيد كه آن. كه آنها را متوجه ضرورت اين كار بكنم، كلى مدارك و مستندات از سازمان برنامه به آنها ارائه كردم براى آن
گويى ما چه كار  مى" همه حرفش اين بود كه .عات چندانى از وابستگى ايران و ساختار بسيار بيمار آن نداشت، ولى عادت داشت كه از موضع باال حرف بزندو اطال

اند كه  منيت ملى تصميم گرفتهما خبر داريم در شوراى ا"او گفت كه ." خواهند ما را بكشند كنيم؟ اقدام بكنيم يا نكنيم؟ اگر ساده ساده هم عمل كنيم اينها مى
  ."شويم شويم و اگر هم اقدام نكنيم كشته مى ما چه كنيم؟ اگر اقدام كنيم كشته مى. عمداً ما را به صحنه درگيرى بكشانند و بعد ما را سركوب كنند

  كشميرى كه نفوذى اينها در شوراى امنيت بود، چرا اين سند را منتشر نكرد؟

 شنيديم اين بود كه در پيشنهاد مطرح  آنچه كه مابه هر حال . يدم كه در شوراى امنيت ملى چنين توافقى صورت گرفته استمن خودم از مسعود رجوى شن
  .گاه آنها را سركوب كنند شده در شوراى امنيت ملى، استراتژى حكومت بر اين بوده است كه اينها را به درگيرى بكشانند تا همه نيروهايشان بيرون بيايند و آن

عالوه بر اين، . توانست آن را مجوزى براى ورود به فاز مسلحانه تلقى كند و لذا انتشار آن براى سازمان حياتى و مهم بود گر چنين سندى موجود بود، رجوى مىا
  اگر شوراى امنيت تصميم گرفته بود اين كار را بكند چرا اينها به اين دام افتادند و به آن تن دادند؟

. اما متأسفانه گوششان بدهكار نبود". بياييد نقشه آنها را نقش بر آب كنيد و نگذاريد اين استراتژى عملى بشود"گفتم كه  سازمان همين را مىهاى  من هم به بچه
هايشان را  ه حرفخواستند مرا قانع كنند ك تدريج مى گونه كه به كردند، همان طور، تدريجى كار مى من بعدها متوجه شدم كه اينها روى هوادارانشان هم همين

ها اعضا و هواداران  آوردند كه در شهرستان مثالً مدتى براى من شاهد مى. گفتند كه بايد با حاكميت وارد درگيرى بشويم وقت ناگهان به آنها نمى هيچ. بپذيرم
اين . وزيرى بود فترى داشتم كه در ساختمان نخستمن در مجلس د. فرستادند دهند و اين افراد را گاهى خودشان سراغ من مى گيرند و شكنجه مى سازمان را مى

 به مالقات من آمد  هاى مجاهدين از شهرستان مثالً يك بار يكى از همين بچه. آمدند آنجا اشخاصى به مالقات من مى. دفتر را مرحوم رجايى به من واگذار كرده بود
اما بعدها به . كردم خب، من اين را يك مورد شكنجه تلقى مى". يا مرگ يا خمينى" كه اش با آتش سيگار مثل خالكوبى نوشته شده بود و من ديدم كه روى سينه

تدريج ما را قانع كنند كه به اينها  خواستند با اين شواهد، به مى. من گفتند كه اين ساختگى بوده است و خودشان اين كار را كرده بودند تا به پاى نظام نوشته شود
ها فشار بياورند كه بايد يك كار جدى كرد، يك حركت  الت موجب شده كه در درون سازمان، كادرها، بدنه سازمان و سمپاتشود و همين حم حمله شده و مى

و رفتن به سوى " ايم مانيم و تا حاال درمقابل آنها مقاومت كرده هايمان درمى كار كنيم؟ ما داريم درمقابل بچه ما چه"گفت كه  مسعود خودش اين را مى. مسلحانه
  .انداخت هاى تند و قهرآميز را به گردن بدنه سازمان مى رگيرىد



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          372-  فرجام تمركز شديد تشكيالتى : 60 سى خرداد 

طبيعى هم ... ازجمله صنايع وابسته، بورژوازى كمپرادور، وابستگان به دربار و. ها را حذف كرد  خيلى57آقاى مهندس، تحليلى وجود دارد كه به هرحال انقالب 
 مجاهدين بشوند و سازمان را به امكانات خود  انست از اين طريق باشد كه بروند و هوادار و يا سمپاتتو ها مى يكى از اين واكنش. بود كه اينها واكنش نشان دهند

  تواند مويد چنين تحليلى باشد؟ گوييد، نمى آنچه شما به نقل از مسعود رجوى مى. تدريج هم از سازمان توقع درگيرى با حاكميت را داشته باشند وابسته كنند و به

هر چند (كه  درحالى." آورند ها از پايين به ما خيلى فشار مى بچه. مانيم، يك كارى بكنيد ما داريم درمى"گفت كه  مسعود خودش به من مى. كنم بله، من باور مى
احبه  در يك مص بعدها يعنى در همان سال شصت بود كه مهدى بخارايى و مهندس حبيب مكرم دوست و دونفر ديگر) توان صددرصد به آن استناد كرد نمى

 نتيجه برسيم كه بايد  اى كه ما خودمان، به اين گونه به. كشاند ها مى پله ما را به طرف اين درگيرى  پله شده خود سازمان طى يك برنامه حساب"گفتند  تلويزيونى مى
 كه چهارنفر از كادرهاى مهم كرمانشاه كه حتى همچنين من از دوستان شنيدم.  شده بود ريزى اين حركتى زيركانه، با تدبر و برنامه." يك كار مسلحانه بكنيم

صراحت به ما  كه به ، بدون اين شده سازمان با يك برنامه حساب"اند كه  گران خوبى بودند، آنها هم همين را گفته دوست بودند و تحليل تر از بخارايى و مكرم قوى
كه  درحالى." آورد بدنه به ما فشار مى"گفت كه  آمد، برعكس مى اما مسعود كه پيش ما مى." دران بگويد كه خودتان را آماده كنيد، ما را به طرف كارهاى قهرآميز مى

خواندم كه صددرصد  موقع در نشريه مجاهد مقاالتى مى پيش از اين عرض كردم كه همان. كردند به واقع خود اينها بودند كه بدنه را به آن سمت هدايت مى
برداشت من از آن ادبيات اين بود كه اينها دارند به سمت . هاى ماركسيستى آرام و متعادل  اسالم بود، و نه حتى برداشتهاى ماركسيستى ـ لنينيستى از برداشت

خواست با  جو مقابل هم مىدرست است كه درون سازمان چنين فضايى حاكم بود، ولى . دهم اما من همه را به رجوى و سازمان نسبت نمى. روند درگيرى پيش مى
  .ينها را از سر راه خود بردارد ا خشونت

ما نبايد فقط نفرى را كه اولين بار چاقو . اند اند و براى هم چاقو كشيده  به اعتقاد من آدم نبايد تنها يك طرف حادثه را ببيند؛ فرض كنيد دونفر با هم دعوا كرده 
قدر خونى كرده كه از جان  هايى كرده و چه شگردهايى زده كه اين يكى را اينرا كشيد ببينيم، بايد ببينيم در سوابق چند ساله رفاقت اين دو، آن طرف چه كار

پذير بود و بهتر بود كه روى  اين حادثه اجتنابگويد كه  خواهم اين را بگويم كه حقيقت اعتقادى و تحليلى ما به ما مى مى. خودش هم بگذرد و چاقو را دربياورد
حتى اگر . افتاد نمود و بدون ترديد دير يا زود اتفاق مى ناپذير مى وجود آورده بود كه بروز اين حادثه اجتناب  را بهاما واقعيت علمى آن زمان، شرايطى. داد نمى

يعنى حتى اگر . داد كردند، آتش كينه چنان در جامعه دامن زده شده بود كه اين طرف جز به نابودى آنها رضايت نمى دارى مى آمدند و خويشتن مجاهدين كوتاه مى
  . افتاد هاى بعد، اتفاق مى افتاد، باالخره در روزها و ماه خرداد آن اتفاق نمى  سىدر

آزادى و طرفداران  ملى، نهضت هاى ديگر مانند جبهه مجاهدين برخورد مسلحانه كردند، اما سوال اينجاست كه با گروه.  فضا، فضاى حذف و درگيرى بود 
ود آقاى الجوردى به دادستانى مركز به حاكميت جريان موتلفه در دستگاه قضايى انجاميد و اين حاكميت بر ور. شريعتى چرا برخورد شد؟ همه را حذف كردند

فرد براى   دكتر توانائيان.كرد  هاى درگيرى و خشونت را ترويج مى آن عملكرد دقيقاً زمينه. دستگاه قضايى با آن عملكرد، براى انقالب ايران خيلى گران تمام شد
هاى مجاهدين پيش نيامده بود   كه هنوز درگيرى58زاده ـ كه از افراد موتلفه بود و در بيت امام هم نفوذ كرده بود ـ اوايل سال  آقاى كفاش"كرد كه  من تعريف مى

   ."به من گفت كه ما بايد همه شما روشنفكران را بكشيم

  ان كينه داشتند؟هاى همفكر او تا اين حد نسبت به سازم چرا فردى مثل آقاى الجوردى و جريان

 در جريان و پس از تغيير ايدئولوژِى بسيارى از كادرهاى سازمان، رفتارهاى بدى كه با گفت كه يكى از دوستان ما كه پيش از انقالب در زندان مشهد بود مى
هاى مجاهدين، به آن  رقى را كه در زندان بود و از سمپاتاينها طورى رفتار كرده بودند كه آقاى حميدرضا ت. مند كرد ها شد، اينها را كينه اى ديگران ازجمله موتلفه

آقايان عسگراوالدى، الجوردى و حميدرضا ترقى ـ كه خودش از مجاهدين بود ـ و چند تاى ديگر . طرف هل دادند و اينها از آنجا كينه مجاهدين را به دل گرفتند
كه   و با فرهنگى هم كه داشتند به محض اين هاى جدى شدند اينها از آنجا دچار كدورت.  آنجا بودبهمن بازرگانى هم در. ها همه در زندان مشهد بودند اى از موتلفه

هاى  در هر صورت اختالفات و كينه. وگو تير بود، نه بحث و گفت حل تفنگ و هفت گونه بود ـ راه كردند ـ مرحوم نواب صفوى هم اين با كسى مخالفتى پيدا مى
 كشتن همه  زاده نقشه  متأسفانه بعد از انقالب وارد فضاى جامعه شد و هنوز مجاهدين، تندروى و خيانت نكرده بودند كه امثال كفاشمتقابل از زندان شكل گرفت و

 63ـ64حتى تا سال . دانستند كه مثالً بنده را متدين مى پوشى داشتند، براى اين اى اغماض و چشم  حاال نسبت به خود بنده تا اندازه!روشنفكران را داشتند
آقا عراقى را، ايشان و آقايان انوارى و عسگراوالدى دلشان از دست آقاى كاظم بجنوردى پر بود، زيرا  خدا رحمت كند حاج. الجوردى حسن ظنى به من داشت

چنين باشد و آن جناح، جناح غالب منظور من اين است كه وقتى فضايى اين . هايى كه اين آقايان آنها را قبول نداشتند، خوب بود روابط آقاى بجنوردى با بعضى
ها نبود، بلكه بيشتر انقالب روشنفكرى بود ولى  انقالب ما از اول تنها انقالب بازارىتوان داشت؟   چه انتظارى مى60وجودآمدن حادثه خرداد  باشد، ديگر جز به

  .ه دست گرفتندتدريج و به قول مرحوم بازرگان سنگر به سنگر نيروهاى بازارى جلو آمدند و آن را ب به

گفت زبان و  داد و مى تير و تفنگ دستش بود، نشان مى هفت. كرد ها و مجاهدين را آقاى هادى غفارى سرپرستى مى ، حمله به محافل فدايى1358 تابستان سال  
توان گفت هم مجاهدين با تبليغات و  لذا مى. دترى بود، جبرى در كار نبو تر و سالم ولى اگر جو آرام. در چنين فضايى آن درگيرى جبرى بود. منطق ما اين است

اگر مجاهدين براى درگيرى مسلحانه تمهيد مقدمه . مشى خود و هم طرف مقابل آنها، هر دو فضا را به سمت جبرى نمودن درگيرى و خشونت كشاندند خط
اصالً شايد . ها بودند  بازارى دين خلق تحت اختيار داشتند، بيشتر بچهاين همه موتورسوار كه طرف مقابل مجاه. كردند كردند، مخالفان آنها هم اين كار را مى مى

ايشان گارد ضربت درست كرده . به هر صورت همه اينها شاگردهاى آقاى الجوردى بودند. عامل انحراف انقالب ايران از مسير اصلى، تكيه مطلق به اين طبقه بود
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بعد هم آن سلسله نفوذهاى مجاهدين خلق در اركان حاكميت ـ .  هم كم نياوردند و همين كارها را كردندخب، مجاهدين. داد  به آنها تعليم مى بود و خودش هم
  .حتى نفوذ در دفتر امام ـ آتش كينه را بيشتر دامن زد

هاى زندان،  شأ كينهآيا من. خودى هم محركى دارد كه پنهان است هاى خودبه گويند جنبش حتى مى. پذير نيست ايجاد هيچ فضايى بدون انگيزه امكان
  هاى متقابل بوده يا عوامل خارجى هم نقش داشتند؟ درگيرى

ها و دوم، تغيير ايدئولوژِى بخشى از كادرهاى سازمان كه به بيانيه تغيير ايدئولوژى در  ريشه و انگيزه اصلى از زندان بود؛ نخست مسائل زندان و اختالف ديدگاه
  .  ايدئولوژى نقش اول را داشتدر اين بين، تغيير.  انجاميد54زمستان 

  دانيد؟  هاى نفوذى چه مى از نقش جريان

 كه 1379در سال . اى كرد  طور كه عرض كردم سلسله نفوذهاى مجاهدين خلق در اركان حاكميت ـ حتى در بيت امام ـ آنها را بسيار نگران و كينه همان
جمهورى اسالمى، وابسته به سيا  ت تير كار مجاهدين نبود و كالهى، عامل اصلى انفجار دفتر حزببازداشت شدم، يكى از بازجويان به من گفت كه اصالً حادثه هف

  .ها باشد توانست كار گروه اى هم كه آنجا گذاشته بودند طبق نظر كارشناسان ما نمى  بود كه در مجاهدين نفوذ كرده بود و اصالً حجم مواد منفجره

  .تر از اين هم بسازند هاى قوى نستند بمبتوا اما مجاهدين در قبل از انقالب مى

شود و در دستگاه مسجد  سالگى كه مرحوم بهشتى در هامبورگ آلمان بود، به طريقى به ايشان معرفى مى به هر صورت آن بازجو گفت كالهى در سن چهارده
يك مقدار هم تعليمات اسالمى به او . گيرد ا زير بال و پر خودش مىبيند كالهى بچه بااستعدادى است، او ر شود و مرحوم بهشتى هم كه مى هامبورگ نفوذ داده مى

مجاهدين خلق هم او . كند جمهورى هم نفوذ مى از همين طريق به حزب. رفته، او هم همراه ايشان بوده است  دهد و بعد از آن ديگر هرجا كه بهشتى مى آموزش مى
  . كالهى االن در امريكاست و روانى شده استآن بازجو در آخر گفت كه ما خبر داريم. كنند را جذب مى

  دانيد؟  شهريور چه مى8در مورد كشميرى و حادثه 

هاى مرحوم رجايى و  جنازه. ها جمع بوديم هاى رجايى، باهنر و به اصطالح كشميرى را براى تشييع به مجلس آوردند، ما همه دور اين جنازه آن روز كه جنازه
قدر كوچك شده كه قابل شناسايى نبود، پرچمى هم روى آن كشيده  كرديم از شدت سوختگى، جسد كشميرى آن ا ما فكر مىشد شناخت ام مرحوم باهنر را مى

  . ها نبوده است بعدها فهميديم كه اصالً جنازه كشميرى در ميان جنازه. شد ها فيلمبردارى هم مى از همه اين صحنه. همه ما بسيار متأثر شده بوديم. بودند

  هايى ردوبدل شد؟ در آن مالقات چه صحبت. اى داشتيد به آخرين مالقات خود با مجاهدين كه به واسطه پرويز يعقوبى انجام شد  اين اشارهشما پيش از

  .گويا پيش از آن، تظاهرات تندى هم انجام شده بود. خرداد انجام شد طور كه گفتم اين مالقات شايد دو ـ سه روز مانده به سى بله، همان

   است؟60 خرداد 25ملى در مورد مسئله قصاص در روز  ما تظاهرات جبههمنظور ش

ها اين بود كه اسلحه گرم در كار نباشد، اما آنها به ما كلك زدند و ما را در مقابل عمل  ها و پيكارى پرويز يعقوبى گفت كه قرار ما با فدايىدقيقاً به خاطر ندارم، اما 
اى  خواست بگويد كه اگر درگيرى مسلحانه او مى. ها هم از آنان تبعيت كردند ها روشن كردند و فدايى بود كه آتش را پيكارىمنظور او اين . انجام شده قرار دادند

  . ها به ما تحميل شده است ها و فدايى خرداد اتفاق بيفتد ازسوى پيكارى در سى

  خرداد كه سالح گرم در كار نبود؟ قبل از سى

در اين مالقات و بعد از . روند داد كه دارند به سمت عمل مسلحانه پيش مى ضوع چه بود، اما اين حرف پرويز يعقوبى نشان مىمن دقيقاً به خاطر ندارم كه مو
  ." شما پشيمان خواهيد شد"او هم گفت !" آقاى يعقوبى پشيمان خواهيد شد، اين كار را نكنيد"شنيدن موضع پرويز يعقوبى، من با آنها اتمام حجت كردم و گفتم 

 آنها اعتماد داشت، مثل مرحوم مهندس بازرگان، دكتر محمدمهدى جعفرى،  كه امام به آيا در آن مقطع شما اين امكان و توانايى را نداشتيد كه به اتفاق كسانى
ناپذير خواهد شد؟ آيا هيچ  تنابرود كه جنگ داخلى اج يابى كنيد و بگوييد فضا دارد به سمتى مى دكترحسن حبيبى و ديگران، پيش امام برويد و قضيه را ريشه

  اقدامى براى پيشگيرى نشد؟

  .نه، حقيقت اين است كه خود امام هم از دست اينها عصبانى بود

شد  وگوها و تبادل نظرهايى را مى هايى داشت، امكان چنين گفت رسد با وجود مرحوم حاج احمدآقا در بيت كه ايشان هم با مجاهدين خلق همكارى اما به نظر مى
  .راهم كردف
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دكتر جعفرى هم همان نسبت از نزديكى را . اى به ذهنم نرسيد من هم چنين برنامه. دكترحبيبى كه اهل اين كارها نبود. بله، ولى ما نتوانستيم اين كار را بكنيم
  . اى نداشت اما ايشان هم چنين برنامه. كه من با مجاهدين خلق داشتم، داشت

  .ها درست نيست تور خود در مجلس هشدار داده بود كه اين درگيرىمهندس بازرگان در نطق پيش از دس

 و هم به تندروها و  صدر كيش شخصيت را رها كند ـ صدر ـ گفت بهتر است آقاى بنى مرحوم بازرگان به همه هشدار داد؛ هم به مجاهدين و هم به بنى
  .بازرگان آدم رك و راستى بود. گراهاى اين طرف خشونت

داد كه چند تا عمليات  ها كه بيرون بودند پيام مى حتى به برخى از بچه. ها عقب بيفتيم گفت ما نبايد از ماركسيست  اين بود كه مى  در زندانرويه مسعود رجوى
باالخره اين "است كه گفتند تحليل مسعود اين  ها از سازمان مى بعد از انقالب هم خيلى از جدا شده. ها باال برود بكنيد كه موضع ما در زندان جلوى ماركسيست

ها اين كار را بكنند، آنها  كه مبادا ماركسيست و از ترس اين" پاشد، حاال هركس اول حمله را شروع كند او پيشتاز است و حاكم خواهد شد ارتجاع فرومى
  .شود گفتند كه يك ماه ديگر حاكميت سرنگون مى به هوادارانشان هم مى. دستى كردند پيش

سعى داشتند . ها عقب نمانند خواستند از ماركسيست اينها مى. حتى در موسى خيابانى هم بود. در مسعود رجوى اين روحيه حاكم بوده احساس من اين است ك
. ندهاى ديگر هم داشت خيلى. كنم كه آن موقع من هم حتى اين تفكر را داشتم اقرار مى. ها باشد پيشى بگيرند در هر كارى كه ممكن بود در انحصار ماركسيست

گونه  ها هيچ ها موضع انقالبى و مخالفت با رژيم را در انحصار خود داشتند و روى مسلمان كه ماركسيست ها و روشنفكران آن زمان از اين بسيارى از بچه مذهبى
  . ها برنامه داشت حتى خبر داشتيم كه بيژن جزنى براى حذف مذهبى. كردند، ناراحت بودند حساب نمى

   اعدام كردند و در فضاى بعد از انقالب نبود؟1354ل بيژن جزنى را كه سا

هاى فدايى خلق ايران، براى  بعد از اعدام بيژن، خود فرخ نگهدار ضمن تعريف تاريخچه سازمان چريك. بله، منظور من در اينجا بيشتر فضاى قبل از انقالب است
گفت ازجمله راجع به  ، يكى منصور بازرگان و ديگرى عبدالنبى معظمى ـ خيلى چيزها را مىاند داند كه دو شاهد من از دنيا رفته  ما در زندان ـ خداى رحمان مى

  .بيژن جزنى

  .وگوى چهار ساعته با بيژن جزنى، واقعاً برترى داشت رجوى در زندان قصر، در آن گفت

ها بود كه  قدر عشق جنبش مسلحانه در سر اين بچه هه پنجاه آندر اوايل د. ها رقابت داشت  بلكه با ماركسيست بله، مسعود رجوى از مواضع دينى برنگشته بود،
ها نبوده است  نژاد، سعيد محسن و ديگر بچه اى ترديد در ايمان مذهبى محمد حنيف خورم كه ذره قسم مى. گذشت، نبودند هايى كه در درون مى كارى متوجه ريزه

گويند ما يك كلمه باالترش را بگوييم، در اين روش بايد تأمل و  ها مى گونه باشد كه هرچه ماركسيست ينمان ا كه مبارزه  ولى اين.و حتى از ما هم خيلى باالتر بودند
اول بايد معلوم شود كه اصالً قدم آنها در جهت حقى كه شما به آن معتقد هستيد، هست يا نيست؟ اگر درجهت حق است، شما يك قدم باالترش . ترديد كرد
كه خودمان خواسته باشيم  ما عمالً بدون اين! شان كنيد  شود با آنها رقابت كنيد؛ تا يا آنها را زمين بزنيد يا ايزوله  نيست، ديگر نمىاما اگر در جهت حق. بگذاريد
  .شويم ها مى رو ماركسيست دنباله

ها دو انگيزه داشتند؛ يكى انگيزه  اركسيستم: "وى كه اوايل انقالب اتاقى در وزارت كشاورزى داشت، در يك سخنرانى گفت. خدا رضا اصفهانى را رحمت كند
با . و تقسيم زمين به نفع روستاييان مستضعف انگيزه آنها را گرفتيم و يك قدم برتر برداشتيم) ج(ما با اجراى بند . ضدفئودالى و ديگرى انگيزه ضدامپرياليستى

  .ها هم چاپ شد اين سخنان در روزنامه".  دومولفه جلو افتادندها در اين بچه مسلمان. تصرف سفارت هم انگيزه ضدامپرياليستى آنها گرفته شد

كه اگر ما  در شوراى انقالب خيلى بحث شد بر سر اين. را آقايان منتظرى، بهشتى و مشكينى هم امضا كردند) ج(دانيد كه بند  شما مى. گفتند ها اين را مى  خيلى
افتند و با همين استدالل آقايان را قانع كرده بود و بعدها ديديم هر دوى اين كارها ـ  ند و آنها جلو مىده آيند شعارش را مى ها مى اين كار را نكنيم، ماركسيست

  .اندركاران آن جريان هم خودشان پشيمان شدند بيشتر دست. و تصرف سفارت ـ نه به نفع انقالب بود و نه به نفع ايران) ج(اجراى بند 

كردند كه در خارج از كشور ـ اروپا، امريكا و  ها كارى   مجاهدين در رقابت با ماركسيست." جمله بگفتى، هنرش نيز بگوعيب مى" حافظ خوب فرموده كه   انصافاً 
  .ها از دست مجاهدين عاجز شده بودند فدايى. جا ـ برتر شدند همه

هاى سازمانى نكته  ضرورت. هاى سازمانى  و دوم ضرورتها ها و خودخواهى طلبى نخست جاه: ، دو مولفه داشت1360خرداد   با توجه به آنچه گفته شد، سى 
كند و از حدود  وقتى راديكاليزم در درون يك سازمان خيلى رشد مى.  هم يكى از عوامل تغيير ايدئولوژى بود54كنم كه در سال  مهمى است و من فكر مى

شود ولو  تر مى اش راديكال روز خود اين سازمان و رهبرى واهد بود كه روزبهرود، سرنوشت چنين سازمانى اين خ بينى شده تئوريك رهبرى سازمان جلوتر مى پيش
كه فشار از پايين بيايد، وقتى  كه همين رهبرى بدون اين خواهد خودش را حفظ كند، دوم اين كه اوالً رهبرى مى كه خودش اعتقاد نداشته باشد؛ براى اين اين
تشديد تمركز هم خود . رود هاى گريز از مركز پيدا شده، به ضرورت به طرف تشديد تمركز پيش مى  و يا گرايشبيند كه اختالفاتى در درون سازمان رشد كرده مى

  . تشديد ايدئولوژيك را در پى دارد
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  هاى تاريخى آن اشاره بفرماييد؟ اگر امكان دارد به نمونه

اريخ احزاب كمونيست، از زمان پيش از لنين يعنى زمان سوسيال دموكراسى اروپا و در ت. نمونه اين را، هم در تاريخ احزاب كمونيست داريم و هم در تاريخ اسالم
وقتى لنين اين . هاى تجديدنظرطلبانه كائوتسكى و برنشتاين مطرح شده بود بست رسيده بود و تئورى اواخر قرن نوزدهم، ديگر سوسيال دموكراسى در اروپا به بن

لنين كتاب . شود كند، به طرف وحدت سازمانى كشيده مى هاى آن در روسيه ـ مشاهده مى در اروپا و چه شاخهوضع را در درون حزب سوسيال دموكرات ـ چه 
شدن،  شدن، آهنين اين كتاب درواقع يك فاز جديد در نهضت سوسيال دموكراسى است؛ به سمت انضباطى. را در پاسخ به اين اوضاع نوشته است" چه بايد كرد؟"

  .نحصار ايدئولوژيكمتمركزشدن و پيداكردن ا

در زندان . من خودم در متن جريان بودم. آن موقع همه درد ايدئولوژى داشتند. اى به اين دليل بود ، تا اندازه54 و 53هاى  تحوالت درون مجاهدين در سال 
فقط به ايدئولوژى ] درون زندان[رود، شما آنجا  ىخوبى پيش م شما خيالتان از بيرون راحت باشد، كارها به"فرستادند كه  شيراز كه بوديم از بيرون پيغام مى

شود كه روى وحدت ايدئولوژيكى پافشارى  خب، در چنين شرايطى اين ضرورت ايجاد مى. رفت شمار مى يعنى اختالفات درونى بود كه تضاد اصلى به." بپردازيد
توان  ب كند ولى اين ضرورت را كه از ذات تفكر آن سازمان برخاسته، نمىهرچند ممكن است رهبرى سازمان جوان و خام باشد و مسير اشتباهى را انتخا. شود

  . ناديده گرفت

بار در ايران جمع كرد، از جبل عامل و لبنان همه  وقتى صفويه روى كار آمد، تمام روحانيت شيعه را براى اولين.  نمونه ديگر، در تاريخ اسالم بعد از صفويه است 
عباس درگذشت،  كه شاه بعد از اين. اينها سران و رهبران روحانى نظام صفوى شدند.  و شيخ بهايى هم اهل جبل عامل بودندمحقق كركى. را به ايران آورد

طور روحانيت   روحانيت ديد كه تمام مشروعيت سلسله صفويه از روحانيت شيعه است و شاه طهماسب خودش اجازه سلطنت را از محقق كركى گرفته، پس چه
اى كه زمان  آرام شروع به نواختن آهنگ استقالل روحانيت از دستگاه سلطنت كردند، منتها با پروسه اينها از اينجا آرام! ن صفوى شده است؟زيردست پادشاها

شود كه  يون شروع مىاى در درون روحانيت بين اخباريون و اصول ترتيب مبارزه بدين. كند ها بروز مى ها و اصولى در همين روند، اختالفات جدى بين اخبارى. برد مى
زند و با  عالمه وحيد بهبهانى كه از مراجع آن زمان بود، چوب آخر را بر اخباريون مى. يابد تا عهد آغامحمدخان قاجار در تمام دوره صفويه اين مبارزه ادامه مى

شدن تشكيالت روحانيت و  طرف اصولى شوند و اين قدم اول به اصوليون پيروز مى. زند نويسد، پنبه اخباريون را كامالً از لحاظ شرعى و اسالمى مى كتابى كه مى
ايدئولوژى كه درون و ذاتش تكثرپسند است، يعنى مجتهدى كه . رود رفت؛ يعنى اول به سمت تمركز ايدئولوژى پيش مى شمار مى شدن از سلطنت به مستقل

گويد اگر در يك زمان چند   مى. كند رسد و او نظريه مجتهد اعلم را مطرح مى ارى مى به مرحوم شيخ انص اين پروسه. تواند صاحب نظر باشد   كند، مى اجتهاد مى
خواهد  روحانيت شيعه با طى اين پروسه مى. شود به اين ترتيب تبعيت از مرجع اعلم مطرح مى. فقيه و مرجع تقليد هست، بايد آن كه اعلم است، مرجع كل باشد

اند و مرجعيت اعلم هم مسلم شده است، ديگر توان مقابله با سلطنت را پيدا   ايم، يعنى اصوليون حاكم شده كز شدهبگويد حاال كه ما به لحاظ تشكيالتى متمر
تواند  كه ابزارهاى قدرت ازجمله ارتش و شبكه كارگزاران دولتى را در دست دارد، روحانيت نمى دليل اين كنند كه سلطنت به ولى با اين همه مشاهده مى. ايم كرده
اشراف دارد، كه ما بر اين چيزها اشراف نداريم، به همين ... عالوه بر اين، سلطنت بر اداره امور كشور مثل روابط داخلى، روابط خارجى، تجارت و.  او بربيايداز پس

عدى تمركز است؛ از مجتهد اعلم به رسد و اين قدم ب فقيه مى با اين استدالل، مالاحمد نراقى به نظريه واليت. جهت تا آن زمان بايد به سلطنت وكالت بدهيم
. دهد مالاحمد نراقى به فتحعلى شاه وكالت مى. گويد كه چون ما حاال آمادگى نداريم، بنابراين بهتر آن است كه به شاه وكالت بدهيم رسد ولى مى فقيه مى واليت

كردن حكومت است كه اين پروسه از   بعدى بركناركردن سلطنت و قبضهقدم... شود كه ماليات بگيرد، اجراى احكام كند و شاه ازجانب ايشان مأذون مى فتحعلى
اهللا خمينى معتقد بود كه هركس  اما آيت. گفت كه ما تسلط بر اداره امور مملكت نداريم زيرا روحانيت مى. كشد اهللا خمينى طول مى زمان مالاحمد تا زمان آيت

. اش را هم داريم تنها حق قانونى و شرعى ماست، بلكه توانايى گويد حكومت نه اين نظريه مى. كند  پيدا مىهايش را هم حكومت را به دست بگيرد، ابزارها و توانايى
اين يك سير بسيار طبيعى از پراكندگى به سمت تمركز است؛ پراكندگى . دهيم اش را نداريم و به شاه وكالت مى گفت كه توانايى كه مالاحمد نراقى مى درحالى

. فقيه گرايى به حزب پيشتاز و مجتهد اعلم، از مجتهد اعلم به مرجعيت تامه و بعد واليت گرايى و از اصولى به وحدت ايدئولوژيك و اصولى) يوناخبار(ايدئولوژيك 
چهارصدسال طى اين پديده اجتماعى اين سير را طى . كه خودش را در جامعه به حاكميت برساند يك سير كامالً تمركزگرايانه در يك پديده اجتماعى براى اين

  .كند مى

اينها براى تمركز و اعمال حاكميت و رهبرى سازمان در خارج از . سرعت چنين سيرى را طى كرد  به54كنم سازمان مجاهدين هم پس از ضربه سال   من فكر مى 
. اى كه آن روز از لحاظ انقالبى معروف و مد روز بود شان را در سطح جامعه قطعى كنند و به وحدت ايدئولوژيك برسند؛ همان ايدئولوژى خواستند رهبرى زندان، مى

  .آيد كند، چنين مسائلى هم پيش مى اگر آدم هوشيار نباشد كه در چه مسيرى دارد حركت مى

پاسخى براى آنها اند كه دين سنتى  هايى رسيده يك تحليل اين بود كه مجاهدين به پرسش.  به سازمان انجام دادند54اينها تمركز تشكيالتى را بعد از ضربه 
اما مسعود . ها بكنند توانستند كمكى براى رسيدن به پاسخ اين پرسش روحانيون هم نمى. مشى ها و يا نقش خدا و امام زمان در خط ندارد، مثل رابطه خدا با پديده

قدر طرف  آن. دادند نقدى را با تصفيه و انزوا پاسخ مىگفت علت ضربه، عدم تمركز تشكيالتى بوده و در زندان شديداً به سمت تمركز رفت و هر سوال و  رجوى مى
هايى كه از طرف ما  هايى به ديدگاه  الملكى و پرويز يعقوبى كه گرايش چى، حسن نظام مثالً على زركش، مهدى ابريشم. كردند تا از خودش انتقاد كند را منزوى مى

نژاد  كه حنيف درحالى.  انتقاد كردند و اين تمركز تشكيالتى حول مسعود رجوى شكل گرفتشد، داشتند، همه اينها را منزوى كردند، تا از خودشان مطرح مى
جاى نوآورى بيشتر به سمت تمركز تشكيالتى    نوآورى متوقف شد و مسعود رجوى به. گفت اگر كار ايدئولوژيك ادامه پيدا نكند، ارتجاع شما را خواهد بلعيد مى
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. گرديد شد و از آن شناخت و تبيين جهان استخراج مى هاى مرحوم مطهرى و مرحوم عالمه باز مى ار پيدا كرد كه مثالً كتابگونه استمر كار آموزشى هم اين. رفت
  .  بود و ما يكى از قربانيان آن تمركز بوديم1354تمركز تشكيالتى بعد از سال خواستم بگويم كه  مى

گريز از مذهب موجود،  حاال هم با توجه به جريان. روند ت سكوالريزم و حتى ضديت با مذهب پيش مىدقيقاً مثل شرايط كنونى كه بدنه بسيارى از نيروها به سم
  .بايد به سمت نوآورى پيش رفت؛ يعنى درواقع راهى جز اين نداريم

   .انداز ايران و خوانندگان آن قرار داريد بسيار سپاسگزاريم آه وقت خود را در اختيار چشم از اين

  

       83  بهمن دی و 29شماره

  
 آقاى ميثمى با سالم و عرض احترام  برادر ارجمند جناب 

تا مدتى رئيس "اند  وگويى كه با آقاى مهندس سحابى صورت گرفته است، ايشان اظهار داشته ، در گفت27انداز ايران شماره    در مجله چشم
صدر خيلى  گونه افراد در دستگاه بنى اين. جنبش و انقالب نداشتشد اصالً اعتقادى به  صدر يكى از بستگان وى بود كه گفته مى دفتر بنى

گاه رئيس دفتر  دهم كه اينجانب هيچ اين نظر ايشان دقيق نيست، توضيح مى..." بعدها هم رئيس دفتر او دكتر مهدى ممكن شد. نفوذ كردند
) آبان (1359هاى آخر سال   اينجانب از ماه. ول به كار بودتا آخرين روز در سمت خود مشغ) آقاى تقوى(ام و رئيس دفتر ايشان  صدر نبوده بنى

اهللا  جمهورى با آقاى خمينى به سردى و تيرگى و حتى وخامت گراييده بود، به دعوت و اصرار مرحوم شادروان آقاى فتح كه روابط رئيس
بايد توضيح دهم كه علت دعوت از . جمهورى به سمت مسئول روابط عمومى و مطبوعاتى مشغول به كار شدم صدر در دفتر رياست بنى

 ...اينجانب اين بود كه تا آن زمان آقاى موسوى گرمارودى، سمت مسئوليت روابط عمومى را داشت
 

دار برگزارى آن بود، مسائل گفتنى زياد است كه بسيارى از حقايق آن  ه   در مورد حوادث بزرگداشت چهاردهم اسفند كه دفتر اينجانب عهد
گيرى  طرفانه مورد بررسى و نتيجه اميدوارم روزگارى بتوان مجموعه آن حوادث را بى... فند آقاى موسوى اردبيلى نيامده است اس14در كتاب 

 .فقط خدا به حقايق امور آگاه است. درست قرار داد
 

 مهدى ممكن
  
  
 

 ...صد افسوس به خاطر
 

بعد از . يك مخفى را به عهده داشتم مجاز به شركت در جلسات نبودم  بعد از انقالب جذب سازمان مجاهدين شدم و از آنجا كه وظيفه پ
. آنجا پيش رفتم كه حمله به جهادسازندگى اصفهان را انجام دادم كه در اين حمله يك نفر كشته شد ، به فاز نظامى پيوسته و تا 60خرداد 

 سال 5ود را معرفى كردم و با توجه به رضايت اولياى دم محكوم به  خ60لذا در پايان سال . نهايتاً گويا براى بيدارشدن من تنها خون نياز بود
حبس شدم پس از سه سال مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدم و با همسر برادر شهيدم ازدواج كردم و از ايشان دو دختر به يادگار به من رسيد 

تى پيش با مجله شما آشنا شدم كه با خواندن آن، امروز مد. كه با  تالش من آنها امروز موفق به اخذ ليسانس شده و مشغول به كارند
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بينم راستى كه چه كسانى بودند و چه كردند و من چه كسى بودم و چه كردم، چه ايدئولوژى بود و چه  خوبى مى هاى از دست رفته را به دوران
 ...ها و ها، شكنجه هاى ريخته شده، زندان  عملى كرديم؟ واقعاً صد افسوس به خاطر خون

 
 ناصر ن

 
   
 

 انتقاد و پيشنهاد
 

طور  نمايند و همان و هم خواص مطالعه مى) توده مردم(  از آنجايى كه اين نشريه ارزشمند و راهبردى را در داخل و خارج از كشور هم عوام 
خورد لذا از شما استدعا   چشم مىاى لغات جديدى به باشد و هر دوره دانيم زبان نيز مانند هر پديده اجتماعى داراى تحول و تعالى مى كه مى

اى  در داخل پرانتز و يا با شماره...) شناسى و اعم از اصطالح علم سياست، يا علم جامعه(دارم كه درمقابل هر لغت جديد و يا اصطالح علمى 
 .زير آن صفحه توضيح آن لغت را بفرماييد

 
هايى را نيز كه   خوب است ولى عالوه بر انتقاد، خواهشمند است راه  انتقاد سازنده از يك حكومت و يا شخص و يا رژيم حقوقى بسيار

 .شود مطابق علوم دستورى نيز بيان شود كه مطابق علوم توصيفى توصيف مى طورى باشد همان عنوان مقصد و راه خير و درست درنظر مى به
 

 رمضانعلى مجيدى
   
 

 ٭٭٭
 

 .نماييم اند، درج مى خواسته  به درخواست ايشان خالصه نامه و حكايتى را كه كنيم و از نامه محبت آميز آقاى احمد محمدى تشكر مى
 

 اهللا ميثمى برادر بزرگوار جناب آقاى لطف
  احتراماً ضمن تقدير و تشكر از همت و كوشش حضرتعالى و ساير همكاران محترمتان در تهيه مجله براى همگان، از درگاه خداوند متعال 

 ...ام كنم، قدمى به جلو آمده راستى هر نوبت كه مجله شما را مطالعه مى به. كنم ىسالمتى و موفقيت آرزو م
 

 :الخير، به خير كه از او نقل شده نهاد، شيخ ابوسعيد ابى    ياد آن پارساى نيك
 

آمد و  مردم مى. دندتخت بنها. بامداد در خانقاه استاد. مردمان از شيخ استدعاى مجلس كردند، اجابت كرد.   شيخ يك بار به توس آمد
: معرف برپاى خاست و گفت. كه هيچ جاى نبود خواندند و مردم بسيار درآمدند، چنان چون شيخ بيرون آمد، مقريان قرآن برمى. نشست مى

 ."خدايش بيامرزاد كه هركسى از آنجا كه هست، يك گام فراتر آيد"
 

هرچه ما خواستيم گفت و همه پيغامبران بگفتند، او : "وى فرو آورد و گفتو دست بر ر" اهللا على محمد و آله اجمعين و صلى: "  شيخ گفت
 ."بگفت؛ كه از آنچه هستيد، يك قدم فراتر آييد

 
 ٭.اى نگفت و از تخت فرود آمد و بر اين ختم كرد مجلس را   كلمه

  
 

الخير با توضيحات و تصحيح دكتر محمدرضا  ى٭ اسرار التوحيد فى مقامات الشيخ ابى سعيد بن منور ابن ابوسعيد نواده شيخ ابوسعيد اب
 .200، فصل دوم از باب دوم، ص 1شفيعى كدكنى، ج 

  
 



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          372-  فرجام تمركز شديد تشكيالتى : 60 سى خرداد 

 ٭٭٭
 

 ...اهللا يعنى قرار گرفتن در قرب الى
 

بر   با ارتباط با شما ياد گرفتم و انديشيدم والعصر را، سعى كردم اهميت عصر و زمانه، عمر و لحظات زنده بودن را درك كنم و نيز انديشيدم 
دادن تالش كنم و انديشيدم كه  شدن و آگاهى ، ياد گرفتم همواره به ياد شهيدان انقالب باشم و در راه آگاه"الذى يكذب بالدين ارايت"آيه 

و ها و استعدادهايى كه خدا در وجودمان نهاده و نيز ايجاد شرايط  اهللا يعنى ايجاد شرايطى براى شكوفاكردن توانايى قرارگرفتن در قرب الى
 .هايشان را آشكار و بالفعل درآورند امكانات براى ديگران كه بتوانند توانايى

 
 ف.اسماعيل م

  
  
 

 هاى فراوانى دارم پرسش
 
ام بسيار حساسم و به  خوانم و به مسائل جامعه  سالگى مرتب روزنامه مى15من از .   سال دارم و دانشجوى كامپيوتر هستم21. م هستم.   د

طور دقيق در مورد مسائل  خواستم به مى. سواالت بسيارى از آقاى ميثمى دارم.  آشنا شدم1380نام آقاى ميثمى در سال ياد دارم كه با 
خواستم تحليل  مى. ها در وضعيت كنونى جامعه برايمان بگوييد خواستم از وضعيت ماركسيست مى. سياهكل و فداييان خلق برايمان بنويسيد

 . نمشما را از وضعيت اصالحات بدا
 

شناختى و تاريخى در  انديشيد؟اين موضوع برايم بسيار مهم است كه چه عوامل جامعه   آقاى ميثمى در مورد ثبات سياسى چگونه مى
نداشتن يك حكومت دائم در ايران مثل كشورهاى صنعتى دخيل هستند؟ چرا فقط در آنجا تغيير دولت مطرح است و نه حكومت؟ آيا شما 

هاى  ثبات در حركت هاى دين و غافل ماندن از لب دين سبب عدم ع ديندارى خاص ما ايرانيان يعنى پرداختن به پوستهكنيد كه نو فكر نمى
چگونه از . خواستم قدرى از وظايف امور دانشجويان برايمان بگوييد مى.  ها بوده است، مانند آنچه در مشروطه رخ داد يا در مورد مصدق توده

 ...مان تناسب ايجاد كنيم چگونه ميان حرف و عمل. ون آوريمروزمرگى بيرون آييم و بير
  
 

 ٭٭٭
 

 چشم انداز ايران و نسل نو
 . انگيزى به نسل جوان ايرانى است كه در پى دستيابى به صلح و پيشرفت است انداز ايران، خدمت شگفت اى چشم    نشريه حرفه

 
 اردشير عمانى ـ نيويورك

  
 

 تالش براى توسعه فرهنگى
كنم  پيشنهاد مى. هاى شما در راستاى توسعه فرهنگ جامعه بسيار خوشحال شدم از تالش. ام انداز ايران را در سايت ديده هاى چشم  له  مقا

 .طراحى استراتژيك براى توسعه فرهنگى و اجتماعى بپردازد"كه نشريه به موضوع 
 
 نيستانى ـ دانشجوى دوره دكترا ـ فرانسه. م
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 ...رو بود ندهداود هميشه خ حاج
مسئوليت را  با هماهنگى و تشريفات و حكم "گفت  مثالً مى. كرد رو بود و با شوخى مسائل عميق اعتقادى خودش را مطرح مى   هميشه خنده

پس بايد زير اين لنگ، به ! ها مثل لنگ حمام است مسئوليتاين . گيرند دهند ولى زمان پس گرفتن آن، بدون هماهنگى پس مى به شما مى... و
كرد با ضدانقالب  آمد و در اين راه برايش فرق نمى هايش پايين نمى كه جايگاهش حفظ شود از ارزش وقت براى اين هيچ." حفظ آبرو انديشيد

كرد بعضى  تعريف مى. آزاد شد به ديدنش رفتم) يتدادگاه ويژه روحان(وقتى از زندان . بيرونى برخورد كند يا نيروى افراطى مذهبى خودى
ها  تو از كمونيست! ها به او گفته بود كه حاجى يك روز يكى از همين. هايى داشتند ، در زندان مسئوليت)در دوران جنگ(نيروهاى زير دستش 

 !باالتريد) ع(كبرا اصغر و على طور است شما هم از حضرت على و منافقين بدترى، و ايشان گفته بود حاال كه اين
 

هاى  گفت جاسوس حاجى مى. هاى اسراييلى شدن موضوع جاسوس كه دكتر محسن كديور را دستگير كرده بودند مصادف بود با مطرح  وقتى
شوند، دستگير و  ها دور هم جمع مى كه بچه مسلمان هايشان آزادانه با هم هستند، ولى به محض اين اسراييلى تا زمان محرزشدن فعاليت

 . شوند وانه زندان مىر
 

 من يك نوع گاز شيميايى كه آلمان به عراق داده بود  گفت در سفرى كه براى درمان به آلمان داشتم با تحقيق روى بيمارى   حاج داود مى
اقل ثبت شده كرد كه اين نوع گاز نيز شناسايى شد كه اگر رزمنده ديگرى نيز بر اثر اين گاز سرطان گرفت، ال خدا را شكر مى. مشخص شد

 .باشد
 

گيرى اين  گفت به ستاد يكى از نيروهاى مسلح رفتم و در يك سخنرانى راجع به شكل مى.   براى حفظ بسيج نيروها خيلى ارزش قائل بود
 يكى از نيروهاى ديگر دعوتم كرد، از سخنرانى من خيلى نيروها بسيج. نيرو و نقش كلنل محمدتقى خان پسيان گفتم، خيلى بسيج شدند

حاجى با خنده براى . فرمانده وقت از فرط خوشحالى قول داد به خاطر جايگاهى كه پيدا كرده حتماً كارى براى حاجى انجام دهد. شده بودند
با ايشان، يعنى همان فرمانده، تماس گرفتم، ايشان به . بار احتياجى در همه ابعاد قانونى پيدا كردم يك!  خالصه لنگ باز شد: "من گفت
گفت  مى." شد، رابطه را قطع كرد دار مى مجدداً تماس گرفتم، چون موقعيتش به واسطه ارتباط با من خدشه. گفته بود وصل نكننددفترش 

باتوجه به حافظه تاريخى . كنند سخت در اشتباهند گوهايى كه اطرافشان هستند براى اينها وفادارى مى كنند بله قربان اينها هم كه فكر مى
 .كرد  مرزبندى نيروهاى مبارز در دوران سلطنت كامالً آشنايى داشت و نيروهاى كيفى را مدح و دعا مىخوبى كه داشت به

 
 هـ يكى از همرزمان شهيد حاج داود كريمى . ع
   
 

 مرحوم شريعتى از نگاه يكى از خوانندگان
اند، آيا نبايد اين مسئله را براى عموم مردم  گليسكه بر همگان مسلم است كه قاتالن شهيد دكترشريعتى شاه مخلوع و ان   با توجه به اين

ها شخصيت  كه بعضى خصوص براى نسل جوان و پژوهنده ايران امروز و هم اين به. روشن كرد كه تنويرى جدى در افكارعمومى پديد آورد
س را قبول دارند، آيا اينها از عوامل كنند كه فلسفه تحليل زبان و پوزيتيويسم انگلي برند و رسماً هم اعالم مى شريعتى را زير سوال مى

 ...انگليس نيستند، آن هم در اين دوران كه
 

 ج ـ پاينده 
  

 انداز خوانندگان چشم
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  83 آبان و آذر 28شماره 
 
 

 هايى از عمق جان دغدغه
تجربه تاريخى هم نداريم كه با گونه  هيچ.    آقاى ميثمى عزيز، ما متعلق به نسلى هستيم كه شما و امثال شما جايى در حافظه آن ندارند
اما از طرفى، به . را برگزينيم) از ديدگاه خود(استفاده از آن بتوانيم نيروها و تفكرهاى گوناگون جامعه را شناسايى كرده و از بين آنها بهترين 

تفكرى كه شما را بدان منتسب به همين دليل است كه شما و . تشخيص خودمان هم تا حدى بيش از ديگر ابزارهاى شناسايى اعتماد داريم
 .ايم وگو و مشورت دانسته و انتخاب كرده دانيم، قابل اعتماد براى گفت مى

 
) بيست ساله(مدت  طور كه گفتيم، شما جايى در حافظه تاريخى كوتاه   اين انتخاب به دليل سابقه مبارزات شما و دوستانتان نبوده، زيرا همان

كند و تنها راه اصالح امور را رسيدن به  صورت يك منتقد عمل مى تفكرى كه در همه حال به. ر شماستبلكه دليل اصلى، تفك. ما نداريد
 .توان كارى كرد داند؛ بلكه معتقد است از حاشيه و بيرون قدرت نيز مى قدرت نمى

 
ه به كجا يا به چه، يا به كه برسيم نيز دچار كه قرار است از طريق اين را تنها در انتخاب راه دچار مشكليم، بلكه در اين در واقع ما نه  ... 

ما در . ترى مشكل داريم چون ما در چيزهاى بديهى. لطفاً نامه ما را يك درخواست تعيين تكليف سياسى تلقى نكنيد. سرگردانى هستيم
ايدئولوژى مناسبى است كه هم هدفى كرديم كه اسالم  كرديم و در آن دوران فكر مى اى مى دوران دبيرستان، مطالعات پراكنده و بدون برنامه

اما . طور باشد براى زندگى ما مشخص خواهد كرد و هم راهى براى رسيدن به آن هدف و هنوز هم در قلب خود، اميدواريم كه كاش اين
اروچهارصد سال پيش آيا اين حقيقت ندارد كه اسالم، هر چند هز... . سواالتى كه بعدها با آن مواجه شديم، بر شك ما در همه چيز دامن زد

خواهيم آن را به كنارى بگذاريم، با چنگ و دندان و هزار  اى خورد؛ اما در حال حاضر هيچ كاربردى ندارد؟ و ما چون نمى به درد قومى يا جامعه
دمان را از درون اسالم كنيم و به نوعى همان رأى خو  پنداريم، به نام اسالم معرفى مى حق مى روش و بهانه، عقايدى را كه خودمان درست و به

و اين سوال كه چرا به مكاتب ديگرى ... آوريم؟ آيا ما مشغول فريب خود نيستيم؟ تنها به اين خاطر كه اسالم را از دست ندهيم؟ بيرون مى
م؟ مشكل ما مثل ماركسيسم يا اگزيستانسياليسم يا هر مكتب و ايدئولوژى ديگرى كه ادعايى براى نحوه و هدف زندگى بشر دارد نپردازي

دانيم به چه هدفى  دانيم از طريق اين راهى كه نمى زمانى دوچندان شد كه فهميديم، ندانستن راه تمام مسئله نيست، بلكه ما حتى نمى
توان گفت كه در عالم سياست يا اجتماع، چون از وضع موجود راضى  خواهيم برسيم؟ اگر بخواهيم راحت با موضوع كنار بياييم، مى مى

تر نگاه كنيم،  اما وقتى عميق. با اين نگرش، هدف ما اين خواهد بود. ، به مكتبى نياز داريم كه به ما در اصالح وضع موجود يارى برساندنيستيم
بر فرض كه وضع : "رسيم كه شود و باز به اين سوال مى ما فرديتى نيز داريم كه در اين نگرش فراموش مى. بينيم كه يك بعد بيشتر نيست مى

 . گيرد و اين سوال شوق هرنوع كنشى را از ما مى"  اصالح شد و بهترين نوع حكومت برقرار؛ آخرش كه چه؟جامعه
 

انگار  كنيم كه مأيوس و يا پوچ هايمان دائم به خود يادآورى مى گرا نشده و نيستيم و در تمام بحث كنيم كه پوچ   لجوجانه پافشارى مى
 ... .ايم  كه بخواهيم به اين سو حركت كرده ريبى بيش نيست و ما بدون ايننخواهيم شد؛ اما گويى، اين هم يك خودف

 
 اميرـ خ 

 
 نگاه منصفانه به قضايا
: فرمايند آورم كه مى را به خاطر مى) ع(حسين  را بخوانم، اين جمله معروف امام60خرداد  كه مجله را بخرم يا مطلب سى   هميشه قبل از اين

اى از  وقتى با عده. كنم اگر دين نداريد الاقل در دنيا آزاده باشيد و بعد از آن شروع به خواندن مى) در قياسدر مثل نه (اى آل ابوسفيان 
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كنم چندين سال  بينم وقايع چيز ديگرى است كه فكر مى كنم، مى  بودند صحبت مى67 تا 60هاى  كه در شهرهاى ديگر در جريان سال كسانى
 . را بازكرد60 و مجله شما خيلى زود پرونده سى خرداد درستى بيان گردد ديگر بگذرد تا به

 
 كه به دوستان عزيز ديگرى جواب 25 و پاسخ آقاى محمد نورى سوادكوهى را در شماره 22اهللا موسوى تبريزى در شماره    ـ مصاحبه با آيت
 به نقل از آقاى موسوى تبريزى را رونويسى 1360 بهمن 7اى از روزنامه كيهان  خواستم خدمت آقاى سوادكوهى، بريده. داده بودند خواندم

 . كنم كه به قول خودشان بايد منصفانه به قضايا نگريست 
 

المال را مصرف  اگر اينها را دستگير كردند، ديگر معطل اين نخواهند شد كه چندين ماه اينها بخورند و بخوابند و مال بيت:   موسوى تبريزى
هركس دربرابر اين نظام و امام عادل مسلمين بايستد، كشتن او . كشتن اينها واجب است نه جايز. ن استشان توى خيابا اينها محاكمه. كنند

هركس از اطاعت امام عادل خارج بشود و در برابر نظام . تر كرد كه كشته شوند اش را زخمى اسيرش را بايد كشت و زخمى. واجب است
 . بايستد حكمش اعدام است

 
 برازنده . م
  

 60 پيرامون خرداد چند نكته
شدن يكى از مقاطع حساس پس از انقالب و چه از  هاى مختلف نسبت به آن، چه از زاويه روشن  و طرح ديدگاه60ـ بررسى مسئله خرداد 

ده ترين اقدامات آن نشريه بو شدن اذهان جوانان، بالشك يكى از بهترين و شجاعانه ويژه جهت روشن ها و عواقب آن به زاويه بررسى ريشه
هاى  ها و انتقادات وارد بر آن، سرفصل مناسبى براى بررسى ساير وقايع نظير آن در طول سال كردن برخى از ضعف است كه اميدوارم با مرتفع

 . پس از انقالب باشد
 

شدن تمام  راى روشن ـ در قدم اول كامالً روشن است كه اين ماجرا دو طرف اصلى داشته و بسيارى قربانى خارج از اين دايره كه مسلماً ب
هاى  ديدگان خارج از طرف طرف ماجرا و صدمه هاى درگير در اين قضيه به اضافه ناظران بى جوانب قضيه و تبعات آن بايستى از همه طرف

 . هاى آنان را نيز بررسى كرد ماجرا دعوت به عمل آورد و ديدگاه
 

چه جو خاص حاكم بر نشريات امكان طرح و چاپ هر ديدگاهى حتى از موضع پذيرم كه چه به دليل جو عمومى حاكم بر جامعه و    من هم مى
هاى مقابل نيز  توان از ديدگاه طرفى علمى نيز تا حد امكان حفظ شود، مى نقد و مخالفت وجود ندارد، ولى به شكلى كه در هر حال نوعى بى

وگو  اكنون امكان طرح مباحث آنها هم وجود داشته باشد نيز گفت و هماند  كه آن زمان با مسئله درگير بوده استفاده نمود و با برخى از كسانى
 .كرد

 
توان اين  ها حاضر به اين كار نباشند اما تا حدودى مى زدن هاى آن طرف جريان، خود با انواع و اقسام داليل و حتى انگ مانده   البته شايد باقى

 .نقيصه را مرتفع نمود
 

اند كه مورد برخورد قرار گرفتند، بلكه شرايطى   و عواقب آن اين صرفاً گروه مجاهدين نبوده60عه خرداد   ـ مسئله ديگر آن است كه در واق
طرف اين  ايجاد شد كه ساير جريانات اپوزيسيون ـ چه برانداز و چه معتقد به فعاليت سياسى ـ مورد هجوم واقع شده و اينان قربانيان بى

بندى خود را طرح نمايند  ها و جمع مسلماً آنها نيز حق دارند تا ديدگاه.  قضيه متحمل صدمه شدندقضيه بودند كه شايد بيش از دوطرف اصلى
 .شدت خالى است كه جاى آن نيز در اين سلسله مقاالت به

 
اى طرح  زاويهطرفانه گرفته و سواالت خود را از چنين  كه پرسشگر مجله سعى نموده است تا به نوعى موضع بى ها با آن   ـ در هنگام مصاحبه

 . گردد االسف باز شاهد آن هستيم كه مباحث به شدت يك طرفه و يا با فراموشى عمدى، برخى از مسائل آن زمان طرح مى نمايد، مع
 

ب نمايند كه گويا سوم شخص غاي اى مطرح مى گونه زاده، اين افراد مسائل را به عنوان مثال در مصاحبه خانم طالقانى و حتى آقاى تاج   ـ به
 تبع آن يا مستقيماً در ماجرا دخيل  اند كه به اند، در حالى كه هر يك از آنها در آن زمان داراى پست و سمت مشخص در حاكميت بوده بوده
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ن كى بود كى بود، م"اكنون مانند آن مثل عاميانه مسئله  اند و هم اند و يا حداقل در مورد آن سكوت كرده و به نوعى آن را تأييد نموده بوده
 .نمايند را طرح مى" نبودم

 
باشد، شاهد آن هستيم كه بخش قابل توجهى از مطلب به مسائل گذشته   مى60كه موضوع واقعه خرداد  ها با آن   ـ در برخى از مصاحبه

 آقاى هادى عنوان مثال از مصاحبه به. سازمان و نقش فرد در آن ماجراها اختصاص يافته كه طبيعتاً جاى طرح آنها در جاى ديگرى است
 . توان ياد كرد خانيكى مى

 
 نادر كلهرى

  
 

جريان "وگوى آقاى تاجرنيا  از آقاى محمد مسعود سالمتى به دستمان رسيده كه نقدى است بر گفت" تاوان استقالل"  مطلبى باعنوان 
اى مستقيم به  قاى سالمتى را كه اشارههايى از مطلب آ بخش.  نشريه به چاپ رسيده بود26كه در شماره " ها و راهكارها دانشجويى؛ چالش

 :رسانيم سخنان آقاى تاجرنيا دارد به اطالع خوانندگان مى
 

 جناح راست 1368از سال : "گويد شونده بدون اطالع از زمان شروع فعاليت اين تشكل در تناقضى آشكار در يك جا مى متأسفانه مصاحبه  ... 
جريان راست جديد در اواخر مجلس چهارم . ازسويى راست دچار انشقاق جديدى شد... داقدام به تشكيل جامعه اسالمى دانشجويان كر

 ." اهللا طبرزدى زدند هاى اسالمى دانشجويى با همراهى حشمت دست به تشكيل انجمن) 1374يعنى سال (
 

نكته قابل توجه ديگر ." يم بيرون آمدند از دل دفتر تحك69ـ70هاى  حدود سال... هاى اسالمى دانشجويى انجمن: "گويد   اما چند سطر بعد مى
وقتى به تندروى در تحكيم وحدت . هاى دانشجويى است شونده در خصوص تندروى در تحكيم وحدت و تندروى در انجمن نظر مصاحبه

هاى  تحكيم و انجمنها رقابتى بين دفتر   سال  بستر مناسبى براى رشد راديكاليزم بود و از همان73ـ74هاى  دانشگاه بعد از سال: "رسد مى
شود، بلكه  شود كه در اينجا تندروى اصالً تقبيح نمى مالحظه مى." اسالمى دانشجويى بر سر جذب بيشتر نيروهاى راديكال دانشگاه درگرفت

اين جريان به جهت كسب پايگاه : "گويد رسد مى هاى دانشجويى مى اما وقتى به انجمن. طبيعت و روال عادى جريان دانشجويى است
يعنى سعى كرد براساس خوشامد فضاى !) زدگى جهت كسب پايگاه دانشجويى عوام: توجه. (زدگى سوق يافت دانشجويى بعدها به سمت عوام

 ."كم به يك تندروى غيرمنطقى تبديل شد دانشگاه حركت كند تا مورد اقبال واقع شود و كم
 

دانشجويان رويكرد دفتر تحكيم وحدت را : "گويد دهد مى  بحث قرار مى وحدت را مورد   عجيب است كه ايشان وقتى حركت انتقادى تحكيم
طلبانه و  دانشگاهيان رويكرد آنها به نقادى قدرت را فرصت: "گويد هاى دانشجويى مى اما درخصوص انجمن." ديدند طبيعى و صادقانه مى

 ."غيرمنطقى ارزيابى كردند
 

هاى آنچنانى شروع كردند اما در انتها به آنجا رسيدند كه حتى مبانى جمهورى  كارگيرى واژه شود كه از به هاى دانشجويى انتقاد مى   از انجمن
 . دادند شدت مورد نقد قرار مى اسالمى را به

 
كه  يا اين. صدايى شروع كرد و در انتها به حمايت از دموكراسى رسيد    درمقابل اين نكته قيد نشد كه تحكيم هم از حمايت از فضاى تك

عمل آمد، دفتر تحكيم براى مقابله با اين اظهارنظر راهپيمايى  مطلقه به  اظهار نظرى در خصوص چگونگى واليت1366بهمن ماه سال وقتى 
شونده اكنون اين دفتر در نقطه مقابل  كه به گفته مصاحبه درحالى. مطلقه فقيه به راه انداخت عنوان حمايت از واليت دانشگاه تا جماران و به

طلب داخل حاكميت به قرابت با نيروهاى ملى ـ مذهبى و يا نيروهاى سياسى  گيرى به سمت نيروهاى اصالح از جهت: "ى است كهآن در جاي
هاى دانشجويى در مسير حركت خود دچار  نگر باشيم، هم دفتر تحكيم وحدت و هم انجمن به هرحال اگر واقع." خارج از حاكميت كشيده شد

توان گفت خطاى يك گروه سير روال طبيعى و منطقى و  نمى. باشد هاى دانشجويى و سياسى مى  طبيعت فعاليتاين خطاها. اشتباهاتى شدند
 ... هاى غيرمنطقى و نام توطئه؛ تندروى صادقانه بود، اما خطاى ديگرى ناشى از توهمى به
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كه با درس  جاى آن آور است كه ما به اين تأسف. ها باطبىها و  اند و از اين گروه طبرزدى ها و صابرها در زندان   امروز از آن گروه، افشارى
كه بايد راهكارهايمان نجات دانشجويان  انداز روشنى از آينده باشيم و در زمانى آموختن از گذشته و اصالح خطاهايمان درصدد ترسيم چشم

كه هر  آنچه مهم است آن. ف كوبيدن يكديگر نماييممانده را صر دربند و شكست اين انسداد سياسى باشد، در پى آن برآييم كه اين رمق باقى
البته اين بدان معنا نيست كه امروز اشكالى در اين دو گروه وجود ندارد، اما . اند ها امروز راه خود را يافته دو تشكل پس از آن فرازونشيب

 . انداز آينده اميدبخش است كليت حركت و چشم
 

 تقديم به خون پاك آزاديخواهان
 

 : آخرين سخنانش اين بود.  آبان ـ درست ساعت چهار صبح بود كه او را براى اجراى حكم به پاى جوخه اعدام بردند19 ـ 1333   پاييز
 

 .  بسم اهللا الرحمن الرحيم ـ پاينده باد ايران ـ زنده باد دكترمصدق
 
هاى  خون سرخش بر زمين ريخت و از آن الله.  نشستاش  تير بر سينه6 گلوله از تفنگ چهار سرباز شليك شد، دو تير درست بر قلبش و 8  

بر سر تربت ما چون : بر سر مزار او چنين نوشته شده است. كينه رژيم از او چنان بود كه حتى سنگ قبرش را دونيمه كردند. سرخ روييد
 ... .كه زيارتگه رندان جهان خواهد شد/ گذرى همت خواه 

 
: نگار ملى، چنين نوشت روز بعد از سوءقصد نسبت به خود بر سر مزار محمدمسعود، روزنامه دكترفاطمى در اولين سرمقاله باختر ام

تنها آتش مقدسى كه بايد در كانون سينه هر جوان ايرانى هميشه زبانه بكشد ... ترين افتخار است شدن در راه نجات يك ملت بزرگ كشته"
...  رهايى جامعه و نجات ميهن خود از چنگال فقر و بدبختى و ظلم و جور بگذارداين آرزو و ايدئال بزرگ و پاك است كه جان خود را در راه

تر و  تر و آهنين اين گلوله اينتليجنت سرويس به پايدارى و استقامت من صدچندان افزود و مرا در راه خدمت به ميهن عزيزم سرسخت
 ."فداكارتر نمود

 
ى، دكترفاطمى كه شديداً خشم دربار و انگليس را برافروخته بود، بعد از چند ماه زندگى  و سقوط دولت مل1332 مرداد 28بعد از كودتاى   ... 

، قصد از )شد مخ هدايت مى كه توسط شعبان بى(در همان ابتدا حكومت با تدارك يك حركت ساختگى و ظاهراً مردمى . مخفيانه دستگير شد
مخ و اوباش وى با چاقو به  هاى شعبان بى آمد، نوچه اى شهربانى پايين مىه وقتى دكترفاطمى از پله. ميان برداشتن دكترفاطمى را داشت

در اين حادثه خواهر . ساختند جا مى نبود، كار او را همان) سلطنت فاطمى(دكترفاطمى حمله كردند و اگر فداكارى خواهر دكترفاطمى 
 در حالى شروع شد كه چرچيل طى 1333 مهر 7طمى در روز باالخره دادگاه دكترفا.  ضربه و خود او دو ضربه چاقو خوردند11دكترفاطمى 

كه اين افراد زنده و در ايران هستند، امكان  تا زمانى. براى دكترفاطمى بهترين جواب اعدام است: "اى دستور قتل او را به شاه داده بود نامه
قاضى دادگاه تيمسار اميرحسين آزموده كه . ادگاه آوردندپيچيد با برانكارد به د دكترفاطمى را كه از درد به خود مى." ضدكودتا وجود دارد

آخرين جمله دكترفاطمى به تيمسار آزموده حكايت از ايمان پاك . بعدها به آيشمن ايران معروف شد، حكم تيرباران دكترفاطمى را صادر كرد
مزار او طبق خواستش در جوار مزار شهداى ." نداردكه تا دربار هست، انگليس سفارت الزم  من درهاى سفارت را بستم، غافل از آن: "او داشت

 .بابويه تهران قرار دارد  تير در ابن30
 

 سان زيست بايد پاك        گر بدين
 

   من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود، چون كوه
 

   يادگارى جاودانه
 

 بقاى خاك     بر تراز بى
 

 اميرحسين رحمانى
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اثر دكتر عباس ميالنى به " نقدى بر كتاب معماى هويدا" ساله ـ كه مطلب كوتاهى باعنوان 18رضا اظفرنيام ـ   از دوست جوان، آقاى محمد
كه او در  هنگامى. بارزترين ويژگى اين اثر را بايد صداقت ستودنى نويسنده آن دانست"از منظر ايشان . دفتر نشريه فرستادند سپاسگزاريم

دانسته كه اين حرف در ذهن خواننده و در نوع نگرش او  گمان مى د در رژيم شاه زندانى سياسى بوده، بىشده كه او خو ابتداى كتاب يادآور 
نظر از خود اين يادآورى، چشمگيرترين نكته كتاب را بايد در اين دانست كه مخالفت  صرف. نسبت به كليت كتاب چه تأثيرى خواهد گذاشت

آقاى اظفرنيام ضمن تحسين اين كتاب از جهت ." ت او از آن دوران كمترين تأثيرى نداشته استآن دوران نويسنده با رژيم شاه، در نوع رواي
رنگى  اهللا خلخالى در ابتداى فصل پانزدهم  با ته وصف او از چهره آيت"نويسد  استحكام اسناد و منابع مورد استفاده، در جايى از نقد خود مى

پرداختن او به مواضع و "نويسد  همچنين ايشان مى." دار كرده است را خدشه] نويسنده[دن او طرف بو احترامى همراه است كه اندكى بى از بى
. اساسى، فساد مالى در تمام اركان رژيم و نيز داغ و درفش ساواك، بسيار جامع، دقيق و مستند است اعمال هويدا در برابر تجاوز شاه از قانون

هاى روشنفكرى هويدا، با بيان  اما او ضمن اشاره به انديشه. را يك روشنفكر معرفى كندگيرند كه ميالنى خواسته هويدا  بعضى خرده مى
كه هويدا شيفته قدرت شده بود و در اواخر دوره صدارتش افكار ليبرال خود را از دست داده بود و  سكوت هويدا در مقابل اعمال ساواك، اين

 ." گذارد مىمواردى از اين دست، قضاوت نهايى را به عهده خواننده 
 

 ٭٭٭
 

ايشان . اند به دفتر نشريه ارسال كرده" گفتارى بر مدنيت جان الك"  دوست عزيز جناب آقاى عباس نعيمى جورشرى مقاله كوتاهى باعنوان 
 خواهان عناصر تأثيرگذار در پردازش جامعه مدنى و"الك به عنوان يكى از  هاى تأثيرگذار انديشه جان در اين مقاله به اجمال به سرفصل

 .هاى آينده از نوشته ايشان استفاده كنيم ضمن تشكر، اميدواريم در فرصت. پرداخته است" زيستنى انسانى
 

 ٭٭٭
 

زاده طى پيامى توضيح   نشريه، آقاى كفاش27 در شماره 60اهللا سحابى در مورد سى خرداد  وگو با مهندس عزت در رابطه با گفت: توضيح
 .اند موتلفه نبودهگاه عضو جمعيت  دادند كه هيچ

 
  ٭٭٭

  
 

، چند نقد ازسوى 60خرداد  پيرامون واقعه سى) 26شماره (انداز ايران  زاده با نشريه چشم وگوى آقاى سيدمصطفى تاج پس از درج گفت
 خوانندگان نشريه زاده قرار داده شده است و اينك از نظر متن كامل اين نقدها، در اختيار آقاى تاج. خوانندگان به دفتر نشريه رسيده است

 .زاده، حتماً به درج آن در نشريه مبادرت خواهيم كرد در صورت دريافت پاسخ ازجانب آقاى تاج. گذرد مى
  

 حذف؛ راهبرد حاشيه و متن
 يادآور  من را بر آن داشت كه دست به قلم برده و در حد توان خويش نكاتى را60زاده در باب حادثه خرداد    مشاهده نظرات جناب آقاى تاج

 :شوم
 

زاده برمبناى اين پيش گزاره كه اراده معطوف به خشونت در مورد مجاهدين در متن اين سازمان و در مورد حاكميت در حاشيه آن   آقاى تاج
را عامل كند اما مجاهدين  هايى در حواشى حاكميت اشاره مى قرار داشت، به تحليل شرايط پرداخته و با استناد به اين مدعا هرچند به لغزش

زعم او انديشه استفاده از خشونت براى كسب قدرت در متن و كادر مركزى مجاهدين قرار  زيرا به. داند گيرى سيكل خشونت مى اصلى شكل
نگارنده به علت در دست . كه در متن حاكميت تمايلى براى استفاده از خشونت براى حذف مخالفين و منتقدين وجود نداشت داشت، حال آن

طلبانه در اين سازمان را  هاى خشونت گونه منبع مطالعاتى و تاريخى درباره مجاهدين، توانايى قضاوت درباره جايگاه انديشه يچنداشتن ه
 .گونه ديگرى است ندارد اما وضعيت درباره حاكميت مستقر به
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. طلبى در پيكره حاكميت مستقر باشد كننده جايگاه خشونت و حذف تواند روشن  سال گذشته مى26هاى تاريخى در    روشن بودن تجربه

حقايق تاريخى پس از انقالب بيانگر اين واقعيت هستند كه انديشه حذف مخالفان و منتقدين با استفاده از خشونت نه در حاشيه بلكه در 
حد بضاعت به تبارشناسى شود در  اى تاريخى پرداخته و سپس سعى مى براى اثبات اين مدعا به طرح نمونه. متن حاكميت قرار داشته و دارد

خواهى متن حاكميت دارد به  اند كه اگر كسى دليلى دال بر تماميت زاده خواسته كه آقاى تاج خاصه آن. خشونت در حاكميت پرداخته شود
ن سالح را كنار كند كه اگر مجاهدي زاده براى اثبات نبود انديشه حذفى در متن حاكميت به اين مسئله استناد مى آقاى تاج. بيان آن بپردازد

شدند، متن حاكميت با دادن آزادى كامل درحقيقت زمينه را براى فعاليت سياسى و  آميز سياسى مى گذاشته و حاضر به فعاليت مسالمت
 .كرد فكرى آنها مهيا مى

 
توده و  دهد، يعنى حزب  قرار مىزاده در اختيار ما اى را براى آزمايش ادعاهاى آقاى تاج طلب است بوته اى حقيقت   از آنجا كه تاريخ پديده

گرا با اين تحليل كه حاكميت جمهورى اسالمى مترقى و ضدامپرياليست است نه  اين دو سازمان چپ). اكثريت(سازمان فداييان خلق 
يران را نه در شكل دارى، شرايط امكان سوسياليزم در ا آنان با پيروى از تئورى راه رشد غيرسرمايه. درمقابل، بلكه در كنار آن قرار گرفتند

بر اين مبنا به . كردند وجو مى بورژوازى چپ بود جست زعم آنها نماينده خرده انقالبى آن، بلكه در شكل تكاملى و در ائتالف با حاكميت كه به
ودند كه براى هاى ماركسيستى ب حمايت كامل از نظام درمقابل اپوزيسيون برانداز پرداخته و در طول تاريخ جنبش چپ جهانى اولين گروه

هاى ماركسيستى ديگر به يك حاكميت غيركمونيست كمك كردند، در افشاى كودتاى نوژه، نقش اساسى داشته و در حوادث  سركوب گروه
كه سپهبد صياد شيرازى كه در آن زمان فرماندهى لشكر  تا جايى. ها جنگيدند كردستان و آمل در كنار جمهورى اسالمى بر عليه ماركسيست

 )1.( را برعهده داشت به شكل رسمى از آنان تقدير كرده بودكردستان
 

ها را مهيا كرده و به حقوق  زاده، حاكميت بايد زمينه مناسب براى فعاليت آزادانه سياسى اين گروه  با اين شرايط و طبق مدعاى آقاى تاج
بار  در توضيح علت حذف خشونت. بار بود؟ حذف خشونتاما سرنوشت اين دو سازمان در واقعيت چه . بود سياسى و اجتماعى آنها پايبند مى

زاده كه خود را  خواهان حتماً خواهند گفت كه آنها در پشت نقاب خود، نيات شوم كمونيستى داشتند، اما آقاى تاج ها تماميت اين سازمان
ها هم تمايل به  آيا متن اين گروه.  داشته باشندورزان دانند قطعاً بايد توضيحى درخور انديشه ورزى مى طلب، دموكرات و هوادار انديشه اصالح

 خبر بود؟ خشونت و براندازى داشت؟ آيا حاشيه حاكميت به حذف آنان پرداخته و متن حاكميت از اين واقعيات بى
 

بش مسلمانان آزادى، جن ملى، نهضت   البته جريان حذف به اين دو سازمان محدود نشده و تقريباً همه منتقدين و مخالفين ازجمله جبهه
خواه  توان باور كرد كه متن حاكميت تماميت با اين اوصاف آيا مى. را در بر گرفت... اهللا منتظرى و مبارز، جنبش مجاهدين مسلمان، جاما، آيت

. ستواقعيت اين است كه انديشه حذف، راهبرد اصلى متن و حاشيه حاكميت بوده ا. بار منتقدين نداشت نبوده و تمايلى به حذف خشونت
هاى مذهبى پرداختند،  كردن سنت درحقيقت آنها به ايدئولوژيزه... وجو كرد ريشه اين پديده را بايد در نگرش ايدئولوژيك آنان جست

ايدئولوژى كه منشأ آن الهى است و حقيقت مطلق را در خود دارد و در پرتو اين نگرش، مخالفان و منتقدين خود و ايدئولوژى خود را دشمنان 
. كرد تنها مشروع بلكه واجب مى اكميت خدا تلقى كرده و همين نگرش سركوب و حذف مخالفان و منتقدين را در نزد آنها نهخاص و ح

. زاده ادعا دارند، باشد گونه كه آقاى تاج هاى دموكراتيك آن تواند محمل انديشه پرواضح است كه حاكميتى با اين درجه از توهم هرگز نمى
زاده نيز جزيى از آن هستند، شد، اما  ن منكر تحوالت بسيار مثبت در بينش  و روش جناح چپ حاكميت كه آقاى تاجتوا سرانجام هرچند نمى

زند و بر واقعيات تاريخى سرپوش   دهد كه اين جريان همچنان از نقد گذشته خود سر باز مى  نشان مى60 خرداد 30نوع نگرش او به حادثه 
از درگذشت امام تا دوم خرداد ) 2از پيروزى انقالب تا رحلت امام ) 1: كنند نقالب را به سه دوره تقسيم مىآنها تاريخ بعد از ا. گذارند  مى

كاران دوره دوم وجود  انديشى تنها در دوره حاكميت محافظه كنند كه فضاى سركوب و تاريك خرداد به بعد كه وانمود مى از دوم) 3  1376
 ... پردازند يت خود در قسمت اعظم دوره اول نمىوجه به دوران حاكم هيچ داشته اما به

 
 يك دانشجو

   
 :پانوشت
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 .198ـ بهروز، مازيار، شورشيان آرمانخواه، ص 1
  
 

 زاده چند پرسش از آقاى تاج
 

 مطرح شده درخصوص مطالب. ايد مثمرثمر واقع گردد يابى حوادث و جريانات بعد از انقالب شروع كرده   اميدوارم تالشى را كه در راه ريشه
 :، نكاتى به نظرم رسيد60 خرداد 30زاده در مورد وقايع  در مصاحبه آقاى تاج

 
چه بسيار . گاه در عمل به كارمان نيامده است مان پر است ليكن اين انبان پر هيچ عقيده هستم كه انبان تجربه ـ بنده نيز با ايشان هم1

 .هاى سنگينى را به ملت و كشور تحميل نكرديم راه چه هزينههايى را كه دوباره تجربه كرديم و از اين  شده تجربه
 
دو روش سياست نه سيخ .  را مورد بررسى قرار داد60 خرداد 30توان واقعه  گويند به سه روش مى شان مى ـ ايشان در ابتداى مصاحبه2

دهد اما  ه است واقعه مذكور را مورد بررسى قرار مىجانب نمايند و معتقدند كه به روش سوم كه نقد همه انديشى را رد مى بسوزد نه كباب، جزم
گويد با توجه به روند تشكيالتى و سياسى سازمان مجاهدين خلق و با  آنجا كه مى. اندازد اندكى بعد خود، تمام تقصير را به گردن سازمان مى

اى هم به كسانى كه ظاهراً تعدادشان هم كم  ، اشارهنبودن عريضه ناپذير بود و براى خالى  خرداد اجتناب30تبليغاتى كه آنها داشتند واقعه 
 .دنبال اين بودند تا سازمان را هرچه زودتر به برخورد مسلحانه با نظام بكشانند كند كه به اند مى بوده و افراد موثرى هم نبوده

 
ر جمهورى اسالمى پيرامون خواستار ـ ايشان معتقدند در سازمان مجاهدين متن خواستار درگيرى بود ولى حاشيه مخالف آن و برعكس، د3

اگر حاشيه سازمان مخالف درگيرى بود چرا فعاالنه در آن شركت كرد و شاهد بوديم كه بيشتر لطمات و . خشونت بود ولى متن مخالف آن
يى وارد فاز درگيرى نظامى توانستند به تنها اصوالً اگر حاشيه موافق نبود آيا رهبران سازمان مى. تلفات را هم هواداران سازمان تحمل كردند

شدند آيا اين يك  شد كه رهبران انقالب تحت تأثير جريانات و اطرافيان واقع نمى شوند؟ در رابطه با جمهورى اسالمى همواره تأكيد مى
به صبر و تحمل و صدر بيشتر پيرامون را وادار  توانستند با سعه تناقض نيست؟ اگر رهبران نظام واقعاً با درگيرى نظامى مخالف بودند مى

 . ها جلوگيرى نمايند خويشتندارى نموده و از گسترش دامنه درگيرى
 
اگر آقاى الجوردى . دانند و معتقدند افرادى مثل شهيد رجايى مخالف اعدام سعادتى بودند ـ ايشان اعدام سعادتى را كار آقاى الجورى مى4

رسد يك اجماعى بر سر برخورد با سازمان  به نظر مى. نشد و از كار بركنار نگرديدبرخالف نظر رهبر انقالب عمل كرده است چرا با او برخورد 
 . در كل نظام وجود داشت

 
كه دست به  تواند و مجاز است كه كار سياسى كند به شرط آن اى دادستانى، كه براساس آن هر گروهى مى ماده اند اطالعيه ده ـ ايشان مدعى5

كه معتقد به كار سياسى ... آزادى يا جنبش مسلمانان مبارز و هايى نظير نهضت ما شاهد بوديم جريان. وداسلحه نبرد، متن جمهورى اسالمى ب
، كه 59 و 58هاى  چرا در اوايل انقالب، سال. ـ فرهنگى بودند تحمل نشدند و نشريه امت كه يك نشريه سياسى ـ ايدئولوژيك بود تعطيل شد

شد و متن جمهورى اسالمى هيچ تالشى براى حفظ امنيت   هاى سياسى آنها مورد حمله واقع مى جمعكرد نيز دفاتر و ت سازمان كار سياسى مى
 داد؟ آنها و برخورد با مهاجمين انجام نمى

 
اند كه تعداد اندكى از اعضاى سازمان كه توانستند  به مجلس شوراى اسالمى در دور اول راه پيدا كنند  ـ ظاهراً ايشان فراموش كرده6

 .اى كه از شهر مسجدسليمان به مجلس راه يافته بود ازجمله نماينده. امه آنها در مجلس رد شداعتبارن
 
اساسى رأى  با اين استدالل كه به قانون) كه سازمان وارد فاز نظامى شود قبل از اين(جمهورى  ـ جلوى كانديداتورى رجوى براى رياست7

دهد، ولى حاضر است در  دليل اشكاالت آن رأى نمى اساسى به م كرده بود كه به قانوننداده است گرفته شد، درحالى كه سازمان علناً اعال
هاى  ها و نوشته اگر اندكى در سخنرانى. جمهورى شركت نموده و در صورت پيروزى آن را اجرا كند كادر همان قانون در انتخابات رياست

اساسى سال  فقيه را به آن صورت كه در قانون د فهميد كه ايشان واليتش كرديم مى صدر دقت مى كانديداى بخش وسيعى از نظام، يعنى بنى
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كرد صالحيت او تأييد شد و توانست رأى اكثريت واجدين شرايط را  طور علنى و صريح اعالم نمى  آمده است قبول ندارد ولى چون به1358
 .ركاً به جنگ مسلحانه با نظام پرداختنددست آورد و درنهايت شاهد بوديم كه ايشان به سازمان پيوند خورد و مشت هم به

 
صدر بيشتر انجام دهيم، اگر  ها را با تدابير بهتر و با سعه سالح گروه توانستيم قضيه خلع مى.  بسيار متفاوت بود76 با سال 60ـ فضاى سال 8

دادند  نها نيست و اگر تن به اين كار نمىبودن آ شد كه نيازى به مسلح شد در عمل به آنها ثابت مى امنيت دفاتر و تجمعات آنها تأمين مى
 .شدند خودشان افشا مى

 
باشد؟ چرا قصاص قبل از جنايت كردند؟ آيا اگر  ـ ايشان از چه موضعى و با چه استداللى معتقد بودند مالقات امام با مسعود رجوى مفيد نمى9

دهد؟ مشكل  ان را با رهبرى بگيرند ايشان به آنها حق مىدر حال حاضر نيز جريانى با همين استدالل جلوى ارتباط ايشان و همفكرانش
بهتر بود ايشان اجازه . دهند جاى ديگران فكر كنند و تصميم بگيرند جاست كه برخى از جريانات و برخى از افراد به خودشان حق مى همين
باشد كه بتواند با مسئولين مملكتى مالقات  مىاين حق طبيعى هركس . گرفتند مالقات انجام شود يا نشود دادند تا امام خود تصميم مى مى
 .كند

 
باشد طبيعى است كه نگذارد آن فرد كانديداى نمايندگى مجلس يا  ـ اگر كسى معتقد باشد كه يك فرد يا جريانى متخاصم مى10

سر اين است آقاى نبوى با چه اش را رد كند، اما بحث بر  اگر هم كانديدا شد او را رد صالحيت كرده يا اعتبارنامه. جمهورى شود رياست
بار براى هميشه اين مسئله را  زاده و دوستانشان يك دانند؟ اگر آقاى تاج  استداللى و براساس كدام عملكردى مهندس ميثمى را متخاصم مى

به صداقت آنها اعتماد كه، حق ندارند خود را حق كامل و ديگران را به ميزان نزديكى آنها با خودشان حق يا باطل بدانند، حل نكنند كسى 
 .نخواهد كرد

 
 يكى از خوانندگان نشريه

  
 

 "انتقاد از خود"جالى خالى 
زاده دارد،   و نظرات آقاى تاج60هايى را كه ارتباط مستقيم با حادثه خرداد  ، بخش)83مرداد ماه (از نامه دوست عزيز جناب آقاى نادر كلهرى 

 .كنيم تقديم خوانندگان مى
 

 :توان به آنها اشاره كرد زاده مسائلى وجود دارد كه به شرح زير مى  آقاى تاجدر مورد مصاحبه
 
كنند، حداقل در چارچوب كلى حاكميت در آن زمان ايشان و همفكرانشان در  ـ ايشان در چند جاى مصاحبه به متن و پيرامون اشاره مى1  

اند ممكن  زاده و تنى چند در متن بوده ر آقايان نبوى، رضايى، سرحدىگرچه دوستان ايشان نظي. اند و نه پيرامون واقع در موضع متن بوده
ها در  هاى همفكرشان كه به خط امامى ها بوده باشند، ولى آنچه مسلم است موضع گروه ايشان و جريان است ايشان شخصاً از جمله پيرامونى

ها  گيرى  سال و تغيير جهت25 بوده است و حاال پس از گذشت جانبه قضيه آن زمان شهره بودند چه در آن زمان و چه بعد از آن تأييد همه
 .اند نوعى به جمع منتقدان آن قضيه پيوسته ايشان نيز به

 
اند  كنند كه گويا ابزار فكرى امروز خود را آن روزها نيز در اختيار داشته اى مسئله را موشكافى مى ـ ايشان در طول مصاحبه به گونه2  

 .يستى با شرايط و تفكرات حاكم در آن زمان بررسى نمودكه مسئله را با درحالى
 
 خرداد چگونه رخ 30گويد، پس وقايع پس از  ـ ايشان از اقتدار، دورانديشى و خوددارى متن حتى در مقابل فشارهاى حاشيه سخن مى3  

 داد؟
 

رى و آگاهى متن سيستم نسبت به احتمال به درگيرى    يك گروه خارج از سيستم حتى اگر از ابتدا هم افكار انحرافى داشته، با تمام هوشيا
زاده  اى كشانده است؟ يا آنها قدرتى خارج از حد تصور و تصديق آقاى تاج شدن جامعه چگونه اين سيستم را به چنين معركه كشانده
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اما شق سوم . رطه كشانده شده استاند يا سيستم درنهايت آنقدر ضعيف بوده كه در اثر يك عامل بيرونى و فشار حاشيه خود به اين و داشته
خواهد باشد، خالص  كه به كلى از شر اپوزيسيون، از هر نوعش كه مى آن است كه خود سيستم در مجموع و با اكثريت قابل توجه براى آن
 در آن زمان حداقل عنوان نماينده جريانى كه پس حداقل ايشان به. شود در آن زمان صالحديدش اين بوده كه اين معركه را به راه اندازد

ها آنچنان در حاشيه نبوده بلكه در بسيارى از تصميمات نقش اساسى داشته و يا اين حركات را همراهى كرده است، آيا  تحت نام خط امامى
 نبايد از گذشته انتقاد نمايد؟

 
روى و  نمايند گناه چپ گيرى مى ها موضع هاى آن زمان در حال حاضر كه نسبت به وقايع آن سال ـ نكته جالب آن است كه تمامى شخصيت5  

توان سر در آورد و مقصر  نوعى منطق صورى، آخراالمر هم از ماهيتش نمى كنند كه با تكيه به گرى را به سوم شخص غايبى احاله مى افراط
 . گردد اصلى طرف مقابل قلمداد مى

 
 وحشت داشت و 32تم در آن زمان از تكرار وقايع مشروطيت يا سال كنند كه سيس زاده در بخشى از مصاحبه خود استدالل مى ـ آقاى تاج5  

آيا اين استدالل مناسبى براى روآوردن به يك سيستم بسته و حذف . كه پس از يكى دو سال حكومت را از دست بدهد در هراس بود از اين
زاده و دوستانشان را در بازى شركت داده  قاى تاجخواهانه است كه چون آن زمان آ اين اعتراف به نوعى سياست تماميت. باشد مخالفان مى

عنوان مثال موجبات تجميع  بود محق بوده و بعد از چند سال كه خود در درون به اين نتيجه رسيده كه از اين آقايان هم فاصله بگيرد و به
خواه شده و  كند، تماميت  را وادار به انحالل مىنمايد يا سرانجام آنها نماينده براى رسيدگى به تفكرات مجاهدين انقالب اسالمى را فراهم مى

 .عهده بگيرند ساالرى را درمقابل آن به ايشان و همفكرانشان بايستى رسالت مردم
 
... 
 
نمايند كه آشكارا قياسى  طلب در اين زمان را با شرايط آن موقع مقايسه مى هاى اصالح زاده وضعيت فشار وارد شده بر گروه ـ آقاى تاج6
. اند هاى قبلى خود در سيستم يا نهادهاى پيرامونى آن را حفظ كرده اين آقايان با وجود اخراج از حاكميت، پست و سمت.  باشد ارق مىالف مع

واقعاً مقايسه اين دو وضعيت با يكديگر هيچ محلى از . اگر فردى از آنها در خطر اعدام قرار داشته به سرعت به مسئله خاتمه داده شده است
 .خواهد داشتاعراب ن

 
باشم  وجه منكر اشتباهات آنها در اين زمينه نمى هيچ در آن زمان بوده و هستم و به] خلق[ـ من هم يكى از منتقدان به مواضع مجاهدين 7  

ى سياسى زننده به قضيه واقعاً چه ديدگاهى بوده است؟ سركوب و برخورد با ساير نيروها اما بايستى صادقانه پذيرفت كه آغازكننده و دامن
هاى  هايى كه صددرصد معتقد به فعاليت سياسى بوده و حتى در ديدگاه خصوص در مورد گروه تحت پوشش برخورد با مجاهدين به

شده براى حذف كليه  دهنده سازماندهى از قبل طراحى ايدئولوژيك آنها با مبارزه مسلحانه مرزبندى روشنى وجود داشت، آيا نشان
 اپوزيسيون نبوده است؟

 
... 

 
كنند كه اوالً آن زمان از  گويا ايشان فراموش مى. نمايند ـ ايشان بارها به مسئله عدم رد صالحيت و شركت مجاهدين در انتخابات اشاره مى8

شد و حتى  جاى رد صالحيت از روش تقلب در انتخابات استفاده مى نظارت استصوابى خبرى نبود و اصالً شوراى نگهبانى وجود نداشت و به
گرديد و ايشان و  آورد انتخابات باطل مى هاى خارج از حاكميت رأى مى كه در انتخابات شهرهايى مثل مسجدسليمان كانديد گروه نىزما

هاى مخالف ياد  تواند از امكان فعاليت سياسى براى گروه آيا باز ايشان مى. همفكرانشان از اين اقدامات دفاع كرده و خود مجرى آن بودند
 .كند

 
 با 60جمهورى مسعود رجوى رد صالحيت شد و در دو انتخابات ديگر قبل از خرداد  يست يادآورى نماييم كه در انتخابات رياست بد ن-9
ايشان را به . هاى سياسى از جمله مجاهدين كانديد داشتند از تقلبات گسترده و حتى رد صالحيت پس از انتخاب استفاده شد كه گروه آن

 . دهم در همين مورد رجوع مى] 25انداز ايران، شماره ريه چشمنش[مصاحبه خانم طالقانى 
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ها و به اصطالح انقالب فرهنگى را  بهتر است به ايشان وقايع تعطيلى دانشگاه. كند ـ ايشان از امكان فعاليت سياسى در آن شرايط ياد مى10 
ا فعاليت سياسى آن جريان موافقت شده و اين جريان چنين توانست بپذيرد كه ب آيا واقعاً جريانى مثل مجاهدين مى. هم يادآورى نماييم

 ديد؟ امكانى را بايستى براى خود متصور مى
 
ساله مشمول محدوديت فعاليت شدند آن هم به دليل  آزادى و جريانات ملى ـ مذهبى كه با تأخير يك كه منهاى نهضت ـ درحالى11  

تم داشتند هيچ جريان ديگرى امكان فعاليت سياسى هرچند محدود در آن شرايط را هايى كه در شوراى انقالب و بقيه اركان سيس وابستگى
 اى در اين زمينه مثال بياورد؟ تواند نمونه آيا ايشان مى. نداشت

 
تب . ـ البته با تمام اين انتقادات بايستى ما نيز فضاى حاكم بر آن زمان چه در سطح جامعه و چه در سطح جهان را به خاطر داشته باشيم12 

هاى سياسى كه بخشى از آن ملهم از شرايط جهانى و  هاى گروه شدت راديكال حاكم بر ديدگاه هايى به و تاب پس از يك انقالب، ديدگاه
ويژه  هاى سياسى ساير كشورها بود و فضاى خاص ايجادشده در تقابل نيروهاى وابسته به حاكميت به ها در سطح جنبش حاكميت اين ديدگاه

رسند، نظير رد تفكرات  ها و مسائلى كه امروز بسيار طبيعى به نظر مى بسيارى از بحث. س از جنگ را نيز بايستى در نظر گرفتدر شرايط پ
  .ها حتى مجال طرح براى ردشدن هم نداشتند آميز و نظاير آن در آن سال راديكالى و انقالبى، اعتقاد به مبارزات مدنى و مسالمت
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