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  83 آبان و آذر 28شماره

  و نزديكهای دور ؛ علت60  سی خرداد
 )1(  

 اهللا پيمان وگو با دكتر حبيب گفت

از شروع اين موضوع در . انداز ايران ادامه دارد ، كه متأسفانه به جنگ داخلى انجاميد، در چشم60خرداد  يابى سى دانيد مدتى است موضوع ريشه طور كه مى  دكتر، همان
 آمد و دوم پيداكردن راهكارهايى كه بتواند تكرار چنين حوادث دوجو به... ، گنبد و كردستان و60هايى نظير خرداد  را بحرانكه چ كرديم؛ يكى اين ه  دو هدف را دنبال مى

 را 60خرداد   سىطور خاص واقعه توانستيم چنين وقايعى وبه دنبال پاسخ اين پرسش هستيم كه آيا مى درواقع به. ر تاريخى را پيشگيرى كند و گفتمان جاى اسلحه را بگيرد
هاى  ملى فعال بوديد و سال ايم؛ شما از دوران نهضت ها به سراغ شما آمده كه چرا براى دريافت اين پاسخ  قابل پيشگيرى؟ اما اينهگيرى كنيم؟ و اصالً آيا جبرى بود يا ن

 مرحوم دكترسامى قمدتى هم به اتفا. ايد هاى بعدى نيز همواره فعال بوده حركت خرداد و 15در قيام . ها حضور داشتيد  كه دانشگاه در اوج فعاليت بود در آن حركت39
خصوص در رابطه با مجاهدين خلق از موضع يك ناظر بيرونى ارتباط نزديكى هم با  ها بوديد، به پس از آن هم كمابيش در متن و يا در حاشيه جريان. گير و زندانى شديد

با بهرام آرام ارتباط مستقيم .  و حبيب رهبرى با سازمان ارتباط داشتيدىاز طريق احمد رضايى، كامران نخعى، منتظر حقيق. شناختيد مىبنيانگذاران را هم . ن داشتيد
دنبال اين ضربه در  يى كه به ـ كه اكثريت اعضاى سازمان زندان بودند و بنيانگذاران شهيد شده بودند ـ شما در بيرون فعال بوديد و طبيعتاً از فضا54در جريان ضربه . يد

وجود آمد كه آن هژمونى  هاى اجتماعى به دانيد كه پس از بيانيه تغيير ايدئولوژى چه تغييراتى در اليه وجود آمده بود، مطلع بوديد و حتماً مى ه و در ميان نيروهاى فعال به
شوندگان ما   از مصاحبهيارىبس.  شد56 ـ 57 تبديل به هژمونى روحانيت در دوران انقالب هاى چپ مثل مجاهدين خلق در دوران مبارزه داشتند، ر قوى كه جريان

هاى شما را به  با توجه به آنچه گفته شد منتظريم تا ديدگاه. دانند  مى60ترين عوامل رخداد خرداد  هاى درون زندان در قبل از انقالب را يكى از اصلى ها و نفرت رى
 . مندگان تقديم كني
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. هايى دربيايد قابل تقدير است تواند از آن درس تر و موشكافانه حوادثى كه مى انداز ايران در تعقيب اين مباحث استراتژيك در ايران و تحليل دقيق   نشريه چشمابتكار
ماندگى و تأخير توسعه واقعى جامعه ايرانى بوده   عقبملز عوااى موشكافانه از حوادثى كه در ايران به كرات رخ داده و يكى ا اميدوارم با اين ابتكارتان انباشت تجربه

 . است، فراهم آوريد
طور كه دائماً اشاره داشتيد در سرنوشت حوادث بعدى انقالب و پيامدهايش در ساختار نظامى كه از درون انقالب شكل گرفت، تأثيرگذاشته   همين60  حادثه خرداد 

 كه از خيلى پيش رخ داد و اين بودشود گفت يك پرده شايد نهايى، خيلى برجسته و خشن و خونين از سلسله تحوالتى  د مى اتفاق افتا60آنچه كه در خرداد . است
ثير شناسى و ديگر علوم انسانى معتقد به تأ زمانى اعتقاد بر اين بود كه براى هر حادثه يك علت واحد پيدا كنند، ولى امروزه علم جامعه. مقدمه نبوده است مسلماً بى

هاى مختلف  شود آنها را به علل اوليه و ثانوى و درجه  متعددى كه تأثيرگذارند مىلدر عل. عوامل و علل متعدد در پيدايش يك حادثه و وقوع يك تحول اجتماعى هستند
گويند اين فحش داد آن يكى هم يك فحش  ا كردند؟ مىگوييد چرا دعو كنند مى براى مثال وقتى دونفر دعوا مى. تقسيم كرد، نه صرفاً به لحاظ اهميت بلكه به لحاظ طولى

تواند درگيرى خشن بين اين دوطرف را  ولى اين توصيف نمى. خوب اگر كسى چنين توصيفى از اين گزاره بكند كذب نيست. زدن تكتر داد و شروع كردند به ك گنده
دادن  اگر اين فحش. اتفاق بيفتد ولى منجر به برخورد خصمانه و فيزيكى نشوددادن در مورد دونفر ديگر  چون ممكن است همين فحش. طور جدى تبيين كند به
در حوادث اجتماعى ما معموالً . ترى هم هست شود پشت اين، علل عميق اى باشد براى يك برخورد فيزيكى چرا در موارد ديگر نشد؟ پس معلوم مى  علت تامهنستتوا مى

 ولى علل قبلى و دورتر كمتر ثبت دكنن ايم يا معموالً گزارشگران آن را بيشتر ثبت مى ت دارد و حتى شاهد آن هم بودهكنيم چون عيني به علل نزديك بيشتر توجه مى
 . كنند چون عينيت ندارد و بررسى و فهم آنها دشوارتر است شوند و محققين هم كمتر كنجكاوى مى مى

خواست به علل داخلى  اگر هم كسى مى. ها نسبت بدهيم هاى ملى را صرفاً به دخالت خارجى   تا اين اواخر عادت داشتيم كه عدم پيشرفت كشور و شكست جنبش
پرداخت تا ببيند در   خود مىهماندگى و ركود، در تاريخ گذشت وجوى علل عميق عقب ندرت كسى به جست شناخت، ولى به بپردازد معموالً جز خود، ديگران را مقصر مى

ها  ده و چه تجربياتى وجود داشته و استمرار پيدا كرده و در فرهنگ ما نهادينه شده كه در رفتار فردى و جمعى ما انعكاس دارد و همانتاريخ گذشته ما چه حوادثى رخ دا
 .شود ها شده و مى ها و اشتباهات و شكست موجب تكرار خطاها، لغزش

 
  قصد داريد هم به علل نزديك بپردازيد و هم به علل دورتر؟شما

 
طبقات مختلف جامعه ايران، طبقات اقتصادى و بعضاً . طرف ويژگى انقالب مشروطيت هم بود  از يك57طور اجمال بپردازم؛ ويژگى انقالب  كنم به هر دو به  سعى مىبله،

كه حاكميت با عملكرد خود  انىزم.  شدندتحدطور جدى پاسخ درست و مثبت بدهد م يك از اين طبقات به هاى هيچ توانست به خواسته اجتماعى در برابر حاكميتى كه نمى
. كردند يك از طبقات احساس امنيت نمى به طبقه اجتماعى خودش هم پشت كرد و آنها را از خودش مأيوس كرد بحرانى كل جامعه را گرفت كه در اين بحران ديگر هيچ

خيلى محدود عليه حاكميت وجود داشت مورد حمايت گسترده طبقات  به صورت الًبنابراين مبارزاتى كه قب. طبقاتى كه در آن زمان جزو طبقات اصلى جامعه بودند
در مشروطيت همين . رود كه به نتيجه برسد اين همان جايى است كه انقالب يا جنبش ملى مى. آيد  وجود مى گيرد و يك وحدت و هماهنگى بين آنها به مختلف قرار مى

دليل نوع عملكرد ضعيف دربار و شاه در حمايت از منافع   اجتماعى حكومت استبداد شاهى بودند آنها هم به پايگاهترين وضع اتفاق افتاد حتى طبقات اعيان هم كه مهم
. خصوص مداخالت روزمره انگليس و روس و از بين رفتن تماميت كشور و صدماتى كه ديده شد، احساس ناامنى كردند هايى كه بود، به اينها و موقعيتشان در برابر بحران

هاى ملى داشت و هم با  كرده و فرنگ رفته بودند آگاهى بيشترى به دست آوردند و به طبقه بورژوازى تجارى كه هم گرايش تر اين طبقه كه تحصيل  جوانخصوص نسل به
مان شعار مشترك وحدت  شد و روى هحكم شعارهايى كه بيانگر منافع مشترك آنها بود مطر كم. وران و روستاييان ارتباط كامل ارگانيك داشت، نزديك شدند پيشه
دليل مقاومت دربار و ساختار فاسد و منجمد آن،  بعد كه آن مدل عمالً به. شود يك شعار فراگير است طرح مى" خانه عدالت"بنابراين در مشروطه وقتى شعار . كردند

 57در انقالب . نحوى همين بوده است ملى هم به در نهضت. شود  مى دوران مطرحنعنوان شعار فراگير آ به" مشروطه"تواند از خود نشان بدهد شعار  كارآمدى زيادى نمى
دارى صنعتى پيشرفته هم كه در دهه چهل رشد كرده بود و در زمينه  حتى آن بخش سرمايه. هاى شاه آسيب ديده بودند نحوى از سياست هم طبقات اصلى جامعه به

تنها بورژوازى ملى و سنتى آسيب ديده بود كه حتى بورژوازى صنعتى و  هاى كمپرادوريزم شاه نه ياستبا س.  شديتىاقتصادى قدرت مسلطى شده بود، آن هم دچار نارضا
كه جنبشى در خود طبقات حامى حكومت براى اصالحات  طورى به. كرد پذيرى مى دارى كشاورزى هم احساس ناامنى و آسيب پيشرفته و كشاورزى مكانيزه يعنى سرمايه

خواستند كشور را  عنوان پيشروان كه بعدها حسنعلى منصور و اميرعباس هويدا به آن پيوستند كه اينها هسته ايران نوين شدند و مى ا شدند بهوجود آمد و گروهى پيد به
ند كه البته اين به دست مديران و كارشناسان و دانشگاهيان بدهند و يك پروژه مدرنيزاسيونى را به سبك اروپا پيش ببرند و مداخالت دربار و شاه را محدود كن

اينها همه بيانگر اين بود كه مشكلى . گراى سابق نظير نهاوندى بودند بعداً گروهى ديگر پيرامون ملكه فرح جمع شدند كه از روشنفكران بعضاً چپ. ها نتيجه نداد كوشش
گونه كه  وجود نيامده بود آن وجود آمده بود، ولى درگيرى طبقاتى به  به در ايرانقاتكه طب بنابراين ضمن اين. وجود آمده كه درون خود طبقه حاكمه هم نفوذ كرده بود به

كرده و دموكرات  بخشى از اعيانى كه تحصيل. حتى در دوره اعيان هم يك نزاع طبقاتى وجود نداشت. وجود آمده بود مثالً ميان طبقه بورژوازى در اروپا و فئوداليزم به
بعد هم كه بورژوازى در ايران شكل گرفت باز هم مفهوم طبقه . يت بودند، لذا تفكيك طبقاتى به اين معنا رخ نداده بود نهضت مشروطنشده بودند خودشان از پيشروا

 در ايران هك  شد درحالى توده به نزاع طبقاتى دامن زده مى طور تصنعى در ادبيات ماركسيستى و حزب كارگر به صورت يك خودآگاهى طبقاتى ايجاد نشده بود، ولى به
شان را تعيين كنند، كه  بسيارى هم باور كردند و درچارچوب اين نزاع طبقاتى سعى كردند مبارزاتشان را سامان بدهند و استراتژى. نين نزاعى واقعيت خارجى نداشتچ

 . خطا بود و اثرات منفى آن بعدها آشكار شد
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اينها يك بازوى موثر براى انقالب . هاى دربار ناراضى شدند رده بودند اينها هم از سياستهاى اصالحات شاه رشد ك   طبقاتى هم كه در دهه چهل به بركت اجراى برنامه
هاى پيش از سقوط  حتى در ماه.  را كردندكارعنوان پشتيبان حاكميت از آن دفاع كنند، اين  كه بايد به نشدند، ولى مدافع نظام شاه هم نشدند و در لحظات حساسى

نيروهاى . آيد وجود مى در نيروهاى امنيتى تفرقه به. شوند شود و برخى از عناصر اصلى آن بازداشت مى هاى حكومت مى به سياستسلطنت، مجلس هم صحنه انتقاد 
جز كه بتواند انسجام و وحدت طبقات مسلط را هم حفظ كند عا  شاه از ايناكميتدهد كه ح اينها همه نشان مى... كنند و نظامى در دفاع از حاكميت احساس عجز مى

 .است
 
  مقاومت نيروهاى مردمى هم در تشديد اين تضادها تأثير داشت يا اين تضادها ذاتى خودشان بود؟آيا
 

 . كند هاى مختلف بروز مى اما آثار و عوارض آن در عرصه. هاى حاكميت است  تضادها در وهله اول ذاتى سياستاين
 

 كه همه طبقات اجتماعى ـ كه 57شعار مشترك انقالب . لى يك شعار مشترك بين همه طبقات شكل گرفتم  اشاره كرديد كه در دوران مشروطيت و در دوران نهضتشما
 به تحليل آنها پرداختيد ـ بر سر آن توافق داشته باشند، چه بود؟

 
 مرداد رهبران 28بعد از كودتاى . ن عبارت بود از خلع يد از حكام مستبد و تأسيس حكومت ملى از طريق اعمال حق حاكميت مردم و قطع مداخالت استعمارگرا

پس از آن به داليل .  دادنديرتغي" تشكيل حكومت قانونى"ملى دوم آن را به شعار  ها بر سر شعار بازگشت حكومت ملى پافشارى كردند و در جبهه ملى تا مدت نهضت
ملى  هايى را كه دكترمصدق در دوران نهضت ملى دوم همان صالحيت  جبههاگر. مختلفى كه بايد بررسى شود، ديگر نتوانستند جنبش ملى را با موفقيت رهبرى كنند

در آن صورت، اين امكان . هاى چهل و پنجاه هم در صحنه بماند  دههرتوانست هژمونى خودش را بر طبقات ناراضى همچنان حفظ كند و د كرد مى احراز كرده بود، حفظ مى
گرفت، نيروهاى مزبور در رأس بورژوازى ملى و ديگر نيروهاى مترقى و دموكرات  حت رهبرى نيروهاى ملى قرار نمى اگر هم يكپارچه ت57وجود داشت كه انقالب بهمن 

لذا آن نقش . اما اينها نتوانستند مديريت كنند. رفت  ديگرى پيش مى در آن صورت مسئله به شكل. گرفت مى انقالب برعهده  اى در رهبرى كننده جامعه سهم تعيين
تر براى رهبرى جامعه بود و شعارش  دارترين نيروى اجتماعى و آماده شود گفت ريشه ملى كه مى نهضت. طور تاريخى داشت از دست خارج شد ملى به هضترهبرى كه ن

ر فراگير باشد و همه اقشار و توانست يك شعا كرد، هنوز مى كرد و هم در برابر استعمار ايستادگى مى  قانون بود؛ يعنى هم استبداد شاه را رد مىتحكومت ملى و حاكمي
به اين جهت در . بند مذهب بودند كردند، ولى تعارض و ضديتى با دين نداشتند  و اغلب پاى ملى مذهب را نمايندگى نمى زيرا نيروهاى نهضت. طبقات مردم را متحد كند

بايد ديد در غياب اين نيرو و در . كرد هايى از روحانيت هم از نهضت حمايت مى هاى وسيع اجتماعى مردم بخش هاى نسبتاً بزرگى از اليه ملى عالوه بر بخش دوران نهضت
هاى ماركسيستى و ديگرى نيروهاى مذهبى هم در طيف چپ و راديكال   جريانىتوانستند اين خأل را پر كنند؟ يك هايى مى وجود آمده در سطح رهبرى چه جريان خأل به

بنابراين فقط نيروهاى با . داليل متعدد اين شانس را نداشتند كه رهبرى را به دست بياورند ها به  جامعه ايران ماركسيستطبيعى بود كه در. آن و هم در طيف روحانيت
كه ديگر اواخر دهه پنجاه . دست بياورند  گذشت تا اينها بتوانند رهبرى مبارزه بر ضد رژيم ديكتاتورى و سلطنتى را بهزيادىزمان . صبغه مذهبى و گفتمان دينى ماندند

 و بودندهاى راديكال انقالبى مسلحانه فعال  دادند، بخشى از نيروهاى مذهبى در سازمان مبارزه افت پيدا كرده بود، تنها محدودى از روشنفكران به مبارزه ادامه مى
بخش مذهبى نيروهاى . ر دهه چهل داشتند ديگر نداشتندهاى ماركسيستى، بقيه رهبران برجسته ملى تقريباً به سايه رفته بودند و آن حضورى كه د اى هم در گروه عده

البته بخش خارج از .  به حالت تعطيل درآوردندورآزادى را در داخل كش هاى سياسى نهضت آزادى هم بعد از آزادى از زندان فعاليت ملى مثل مهندس بازرگان و نهضت
كننده  درهرحال اين نيروها در تحوالت رو به رشد نقش تعيين. ى رهبران داخل كشور انتقاد داشتكشور، تعطيلى را نپذيرفت و به فعاليت ادامه داد و به مواضع و مش

آنچه را كه آقاى خمينى مطرح كردند  در چنين فضا و جوى بود كه . كننده روحى يا فكرى باشد توانست براى فعاالن تقويت نداشتند جز نوعى حضور كمرنگ كه مى
كه استبداد شاه  هاى حاكميت شاه و اين  در اين دوران مردم و طبقات مختلف را به هم پيوند داد و باعث وحدت طبقات شد، نقد سياستآنچه كه. توانست فراگير بشود

د به مداخالت  آقاى خمينى حمله كردن42 و 41هاى  در سال. كم مورد توافق تمام طبقات قرار گرفت كم" نبايدها"اين .  امريكا بودتنبايد باشد و همچنين نقد مداخال
 مستقيم به نوعىايشان به . كه شاه چرا خودش را در اختيار بيگانگان گذاشته است گذارى خارجى به آن شكل و اين ها ـ صهيونيزم و امريكا ـ و مخالفت با سرمايه خارجى

اهللا  آيت[اند كنار و آن كسى كه مانده  كرد كه  روحانيت هم رفتهاين حضور اين خاطره را ايجاد . خود شاه كه سمبل استبداد و خودسرى در داخل كشور بود، برخورد كرد
 ايشان براى نيروهايى كه با درافتادن با شاه مشكل داشتند موضعاين . هم نسبت به مداخله استعمار انتقاد دارد و هم با شخص شاه مستقيماً درگير شده است] خمينى

فقيه آقاى خمينى هم كه در نجف  هاى واليت درس. عنوان مدل حكومتى مطرح نبود رغم اين در آن دوران چيزى به على. كرد بخش بود و همه را خوشحال مى خيلى انگيزه
در ارتباطاتى هم كه روشنفكران دينى و مبارز، . اساسى هم نيامد نويس قانون عنوان يك مدل حكومتى وارد عرصه عمومى نشد و به همين دليل در پيش شد، به مطرح مى
عنوان هدف مبارزاتشان مطرح  فقيه را به يك از اينها مدل حكومتى واليت ت مبارز آن زمان كه نمايندگان، شاگردان و مقلدان آقاى خمينى بودند داشتيم، هيچبا روحاني

برادران حجتى كرمانى، شجونى، روحانى، اى، بهشتى، مطهرى، گلزاده غفورى،  ها با آقايان منتظرى، هاشمى، باهنر، خامنه من و ديگر دوستان همفكر كه سال. دكردن نمى
مرواريد و از خيلى بيشتر از آن با آقايان طالقانى، سيدرضا و سيدابوالفضل زنجانى، صدر بالغى و ديگرانى كه االن در خاطرم نيست، تماس و مراوده و دوستى و همكارى 

هاى روشنفكران  بيشتر ديدگاه. فقيه بيايد كردند كه شاه برود و مثالً مدل حكومتى واليت نمىتنها تبليغ، كه اصالً مطرح هم  كدام نه اينها هيچ. سياسى و فكرى داشتيم
كه نهادهاى دينى و يا  هاى دينى حاكم باشد نه آن اى نظر داشتند كه در آن ارزش  به جامعهربيشت. كردند طوركلى تأييد مى مسلمان را در امور سياسى و اجتماعى به

 . حكومت و اداره جامعه داشته باشداى در روحانيت حق ويژه
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 جنبش فراگير شد و آقاى خمينى از نجف به پاريس رفتند، در پاريس هم شعارهاى ايشان بيانگر اتحاد و مشاركت همه طبقات و نيروهاى اجتماعى 1357  وقتى در سال 
 و يا نيروها بايد حذف بشوند نبود، بلكه بر قاتكه يكى از اين طب تنها صحبتى از اين نه. كرد  نوع حساسيتى ايجاد نمى كردند كه هيچ ايشان روى چيزهايى تأكيد مى. بود

اى خواهد بود كه امنيت و  ملى بود كه استعمار و استبداد نباشد و يادآور اين بود كه جامعه شعار وجدان جامعه شعار نهضت. شد وحدت و همبستگى طبقاتى تأكيد هم مى
هاى اخالقى  گويد كه آزادى هم از ارزش  خوب وقتى شعار، اين حد فراگير است، جامعه مىشود؟ مىحاال نسبتش با دين چگونه . شناسد مىآزادى را براى همه به رسميت 

اشت از دين كردن همين برد آنچه كه در دهه چهل و پنجاه هم روشنفكران دينى روى آن تأكيد داشتند و هم روحانيت مبارز، زنده. خواهى دينى است دينى است، عدالت
كند؟ آيا  شود جامعه چه تداعى از رهبرى دينى مى پس وقتى رهبرى دينى به اين شكل برجسته مى. خواهى  ظلم و استبداد و اصل عدالتربود؛ اصل مقاومت در براب

 ارزروحانيت مب. و اصلى بود كه عرض كردمشد آن د شد؟ خير، آنچه در آن زمان تداعى مى وجوهى مثل حكومت صنف روحانيت، يا صرف اجراى احكام شرع تداعى مى
كه مبارزه كردند  پيوند خورده بود و تأكيد آنها هم روى  هم در آن زمان با جريان روشنفكرى مثل جريان دكترشريعتى، حسينيه ارشاد، مجاهدين خلق و همه كسانى

تدريج   از پيروزى انقالب و تشكيل حكومت بهعدبه نظر من تا پيش از حوادثى كه ب. لكرد آمدن اينها يعنى آمدن آن دو اص جامعه تصور مى. خواهى بود مقاومت و عدالت
دليل بود كه جريانات دگرانديش ماركسيستى، الئيك و  همين  به. كه آقاى خمينى پاريس بودند و انقالب هنوز پيروز نشده بود داورى مردم اين بود گرفت، تا زمانى شكل 

هاى  دانستند ـ آن را در ضديت با آرمان دانستند ـ كه قطعاً نمى چون اين را اگر عين خودشان نمى. دپذيرفتن شدند و آن را   و رهبرى آن تدريج جذب انقالب ملى همه به
مجاهدين هم ... ها و سيدجوادى آزادى و ديگر نيروهاى الئيك حاج توده، نهضت ها، حزب داد، فدايى ملى همراهى نشان  جبهه. ديدند كننده آن هم نمى خودشان يا نفى

حاال هركس . دهد همه حضور داشته باشند كند و حكومتى ملى كه امكان مى كردند انقالب يك فضاى دموكراتيك مداراگرانه ملى ايجاد مى فكر مى. كردند نحوى تأييد  به
توانسته   طبقاتى بوده و مىد و فراگروهى بوده يعنى در واقع اتحاپذيريم كه ماهيت انقالب فراطبقاتى پس مى. كند كند دنبال  هم راه خودش و شعار خودش را سعى مى

هاى  كرد كه ارزش بار جامعه احساس مى ها و اقشار اجتماعى باشد ـ كه بود ـ با اين تفاوت نسبت به گذشته كه اين هاى مشترك گروه شعارهايش نقطه ارتقا همه خواسته
كند ايستادگى و مقاومت   در وجدان جامعه اين بود كه اسالم ترغيب مىفتمطور كه گ يعنى همان. هاى آن است مانطور جدى و آشكار حامى اين جنبش و آر اش به دينى

اگر نقش مذهب در همين حد باقى . خواهى است و حتى در نگاه روشنفكران اين بود كه اسالم حامى آزادى و مدارا هم هست در برابر زورگويى را، اسالم حامى عدالت
توانست سرنوشت  گذاريم كه در اين صورت مى افتاد؟ اينجا يك فرض مى  ـ اجتماعى انقالب باشد، چه اتفاقى مىى پشتوانه اخالقى ـ ارزشى اهداف سياسماند كه مى

الب اتحاد طبقات و شعارهايى طور كه رمز پيروزى انق كرد كه همين انقالب را عوض كند و آن اين بود كه رهبرى انقالب اگر اين واقعيت را براى خودش درست تبيين مى
. بود هاى مشترك بوده، همين عنصر رمز ماندگارى انقالب هم هست، در اين صورت سرنوشت كشور با آنچه كه االن هست، متفاوت مى بوده كه دربردارنده خواسته

هاى   و حقوق و آزادىردماساسى را كه براساس حاكميت م  قانوننويس كردند پيش  تدريس 1348فقيه را در سال  كه واليت رغم اين  ببينيد، حتى شخص آقاى خمينى به
اين نشانه هوشيارى ايشان است كه . فقيه نشده بود، تأييد و امضا كردند و گفتند به تصويب عمومى گذاشته شود اى به واليت مساوى تدوين شده و در آن هيچ اشاره

 در ابتداى كار به ضرورت حضور همه طبقات و نيروها در كم تدس. بكشند  و همه از همان اول كنار گونه برداشت نشود كه پس حكومت مال طبقه روحانيت است اين
صورت راهنما براى دوران بعد از پيروزى و تأسيس حكومت و تشكيل نظام اجتماعى ـ  شد و به بندى مى عنوان يك نظريه جمع اين ضرورت بايد به. اند  انقالب باور داشته

 .يافت  مى سياسى جديد رسميت
 

  بود؟60 شما اين است كه كنارگذاشتن شعار فراطبقاتى و وحدت طبقاتى پس از پيروزى، يكى از عوامل موثر در بروز حوادثى مثل خرداد منظور
 

خودآگاهى را رهبران مذهبى و روحانى گويم كه فقط بايد اين هوشيارى و  البته اين را نمى.  انقالب را كنار گذاشتند ترين اصل و رمز پيروزى كه مهم  بعد از آنبله،
 اين دليل شكست خورده كه نتوانست امنيت الزم هرسيدند كه رمز پيروزى ما وحدت طبقات بوده و شاه ب ها مى اگر همه گروه. داشتند ها بايد مى همه گروه. داشتند مى

افتادند كه ما بايد چه كنيم كه همه طبقات  را فراهم كند، بايد به فكر مى... رگران وبراى همه طبقات اجتماعى فعال، بورژوازى تجارى، صنعتى، كشاورزان، دهقانان، كا
اين خودآگاهى اگر در همه رهبران سياسى جامعه .  صنعتى پيشرفته و روشنفكرانوليدكنندگانحتى بورژوازى تجارى سنتى، بورژوازى ملى و ت. احساس امنيت كنند

 . طور جدى نقض گرديد متأسفانه آنچه كه به نظر من اتفاق افتاد اين است كه اين اصل رعايت نشد و به.  داشتآمد امكان رسيدن به يك تفاهم وجود مى
 

ست ممكن ا. شويم طبيعتاً بايد مناسبات، نيروها و امكانات آن دوران را هم در نظر بگيريم كه وارد نقد آن دوران مى زمانى". نقد همزمان"نام  اى هست به  دكتر، مقولهآقاى
عنوان يك راهبرد عمل  توانست به  هم جايگاهى داشت و مىاصبندى در آن دوران خ ها رسيده باشيم ولى آيا اين جمع بندى ها و جمع ها حاال به اين تحليل ما بعد از سال

 كند؟ آيا در آن مقطع تاريخى نيرويى بود كه حامل اين انديشه شما باشد؟
 

هاى ضداستبدادى و ضداستعمارى زمينه براى پذيرش همكارى  دليل داشتن سوابق مبارزاتى در جنبش  يعنى بورژوازى ملى، بهكنم در طبقه متوسط جامعه  فكر مىمن
 احزابى كه اين جريانات عمده وها  كه بسيارى از شخصيت البته بگذريم از اين. ملى و مشروطه بر اين همكارى متكى بود بين طبقاتى وجود داشت، چون سنت نهضت

به . دست آورده بودند صدرى بودند كه رهبرانى نظير دكترمصدق در طول تجربه مبارزاتى به كردند فاقد آن درك تاريخى وخودآگاهى ملى و سعه خى را نمايندگى مىتاري
شنفكرى يا حزبى  و يا صنف خود را عمده  هاى رو كه منافع ملى را نمايندگى كنند، منافع محفل جاى آن نظرانه بود و به كردند كه تنگ هايى ايجاد  همين جهت درگيرى

 .كردند مى
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 مرداد به خارك تبعيد شدند و مبارزه 28هاى مالى ما كه زمان دكترمصدق واقعأً بار مبارزات ملى روى دوش آنها بود و بعد از كودتاى   ادامه صحبت شما، بعضى از سمبلدر
 .  و به سمت كمپرادوريزم رفتندكردند، يواش يواش شيوه توليدشان از توليد ملى عوض شد مى

 
بورژوازى ملى ايران تا . كننده را از دست داد در يك بررسى تحليلى توضيح دادم كه چرا بورژوازى ملى ايران بعد از انقالب امكان احراز يك نقش تعيين.  استطور همين
بورژوازى ملى  فقط ضربه سياسى .  تغيير نداده بودراها  اه تا آن تاريخ هنوز زيرساختچون اقدامات اقتصادى ش.  هنوز فعال بود1338 مرداد حتى تا حدود سال 28بعد از 

بعد از اصالحات دهه چهل تغييرات به سمت كمپرادوريزم پيش . خورده بود ولى موقعيت اجتماعى و اقتصادى آن و مركزيت بازار و محوريت صنعت ملى آسيب نديده بود
دارى كمپرادور  اى را در جوار سرمايه  بسيارى از آنها براى ادامه زندگى ناگزير نقش حاشيهدطور كه اشاره كردي ف شدند و همينرفت و بورژوازى و صنعت ملى تضعي 

 .ها هم اصالً در مسير وابستگى قرار گرفتند پذيرفتند و بعضى
 

ملى و زندان ايشان  ه او پيام داد يا آن گروه صنعتى بهشهر يا جبهه تشكيل شده بود، شاه ب1341ملى كه در خانه مرحوم حاج قاسميه درسال   از كنگره جبههبعد
 . ملى را كنار گذاشت و رفت آن طرف جبهه

 
به همين دليل رويكرد . كارى درست كردند و كمابيش نقش واردكننده و صادركننده درچارچوب كمپرادوريزم را پيدا كردند هاى مقاطعه  بعد از آن تاريخ شركتها خيلى

 آن تا اين حد خصلت داللى قوى زيرمجموعههاى   من در آن تحليل دنبال پاسخ اين پرسش بودم كه چرا در بورژوازى تجارى سنتى بازار و سازمان. پيدا كردندغيرملى 
ملى و  كردند و نهضت زه مىكه در گذشته بر اهميت و محوريت صنعت ملى، اقتصاد ملى و تجارت ملى تأكيد داشتند و با استعمار انگليس مبار شده است؛ درحالى

هاى ملى در ايران  منافعشان با كمپرادوريزم پيوند خورد و بنابراين انگيزه. اند  شدهلههاى چهل و پنجاه استحا ديدم اينها در دهه. مشروطه را مورد حمايت قرار داده بودند
 . رنگ شده است كم
 

توانستند سمبل اتحاد طبقاتى باشند و آن  لت غيرملى ـ حداقل از لحاظ اقتصادى ـ پيدا كرده بودند و نمىگوييد اينها هم كه خص شود؟ مى  پايگاه تحليل شما چه مىپس
 را نمايندگى كنند؟

 
دند، لذا  اين دليل كه بر ضد منافع ملى عمل كرد طبقات با او درگير ش دارى كمپرادور سعى كرده بود كه هژمونى طبقاتى به دست بياورد اما به ها سرمايه  آن سالدر

گويم نه به  هاى ملى مى   ـ به مفهوم سياستدآم اى بود كه نيروى ملى مى در آن زمان و در همان آغاز پيروزى انقالب زمينه. شكست خورد و دچار گسيختگى درونى شد
دنبال كمپرادوريزم بودند،  ايط طبيعى بود كه آنها كه بهدر آن شر. كرد گرفت و وحدت طبقات را نمايندگى مى دست مى مفهوم ايدئولوژى ناسيوناليستى ـ و هژمونى را به

 . منزوى بشوند
 
 اى و يا طرحى براى حفظ وحدت طبقات و نيروها داشتيد؟  خود شما هم برنامهآيا
 

كه   بعد از پيروزى انقالب هم زمانى. اقامت آقاى خمينى در پاريس به ديدارشان رفتم و پيشنهادى را در اين زمينه ـ وحدت و مشاركت همه نيروهاـ  مطرح كردمهنگام
 نحوى باشد كه بتواند اين وحدت را حفظ بههاى مديريت انقالب  بندى كه بايد سياست به عضويت شوراى انقالب انتخاب شدم، يك طرح مكتوب ارائه دادم با همين جمع

من نوشتم كه شوراى انقالب . ايد در مديريت انقالب و جامعه مشاركت داشته باشنداند ب نحوى در مبارزه نقش داشته كه به در آن طرح مكتوب نوشتم كه همه كسانى. كند
صورت پارلمانى باشد كه  برد ـ اين شورا بايد به  جديدى شكل بگيرد ـ كه زمان مىظامكه ن تا زمانى. موجود شورايى نيست كه نماينده همه نيروهاى انقالب باشد

اهللا خمينى  كه  به شورا بروم، طرح را نزد آيت قبل از اين. هاى ايدئولوژيك در آن حضور داشته باشند نظر از نوع گرايش ودند صرفنمايندگان همه نيروهايى كه در انقالب ب
 نماينده كه درمجموع به ايشان گفتم طرح من گسترش اعضاى شوراست به نحوى. كنم كه بتوانم مفيد باشم  داده نشود من احساس نمىتغييراتىگفتم اگر . در قم بردم

هاى  آدم. داشتندخاطر روابط شخصى به شورا دعوت شده بودند و جايگاهى نزد مردم ن دانيد كه برخى افراد به مى. (همه قشرها و طبقات و نيروهاى فعال انقالب باشد
كه صاحبانشان فرار كرده بودند و واگذاركردن اراضى كردن صنايع كمپرادور بود  بخش دوم طرح پيشنهادى شامل ملى.) خوبى بودند ولى جايشان در شوراى انقالب نبود

صورت مصادره صورت نگيرد تا  من در آن طرح گفته بودم كه جز اينها هيچ اقدام ديگرى به.  بودند شهرى به دولت كه منافع عمومى در آن بود و صاحبانشان گريخته
بقيه را بگذاريم كار خودشان را بكنند، طبقه كشاورز كار خودش را بكند، بورژوازى ملى كار . شودطبقات مولد جامعه احساس امنيت كنند و فعاليت اقتصادى از نو شروع ب

كه  كه مديريت و رهبرى انقالب بايد فراگير باشد ديگر اين  ولى دو نكته اساسى در آن بود؛ يكى اينبودگويم كه طرح پخته  نمى...  خودش را بكند، طبقه كارگر و
. احساس ناامنى كنند و در توليد جامعه مشكل ايجاد شود... اى باشد كه طبقات مختلف اجتماعى، بورژوازى تجارى، خرده مالكين، صنعتگران و نهگو ها نبايد به سياست

در اين مورد خاص . ه شوندكه آنان نيز بايد در جريان امور، شوراها و مديريت انقالب شركت داد  كه در پاريس مشخصاً از مجاهدين هم نام بردم و اينويماين را هم بگ
 . آقاى خمينى سكوت كردند و پاسخى ندادند

 
  چند جلسه در شوراى انقالب شركت كرديد؟شما
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 هم شوندگان به شورا نبودم، بعداً به پيشنهاد آقاى طالقانى مرا من از ابتدا در ليست دعوت. اساسى بودم نويس قانون  به خاطر ندارم، ولى تا بعد از تصويب پيشدقيقاً
 .دعوت كردند

 
  از آن از وجود چنين شورايى مطلع بوديد؟قبل

 
گفتند آقايان مهندس بازرگان و  مطهرى دست در كار تهيه  مى. كنند اى دارند ليست تهيه مى  در پاريس شنيدم كه قرار است شورايى تشكيل شود و در تهران عدهبله،

 .فهرست اعضاى شورا هستند
 

 اهللا خمينى توضيح داديد، موضع ايشان چه بود؟ م براى آيت شما طرح خود را در قوقتى
 

موقع جلسات شورا را آقاى بهشتى  آن. شما برويد اين را به شوراى انقالب بدهيد و از قول من هم بگوييد كه طرح بشود.  گفتند به نظر من اين خيلى خوب استايشان
 اين طرح را ـ كه كتبى بود ـ به آقاى بهشتى نم. كردند آمدند يا رياست نمى  مى  بودند، ولى ايشان يا كمكه آقاى طالقانى رئيس رسمى كردند، درحالى بيشتر اداره مى

هاى بين دولت  نويس مدتى طول كشيد اما درگيرى بحث پيش. كنيم اساسى تمام بشود بعد طرح شما را مطرح مى نويس قانون ايشان گفتند بگذاريد بحث پيش. دادم
كه اختالف دولت و  كردم، تا روزى طور نامنظم در جلسات شورا شركت مى تا مدتى به. ب تشديد شد و فرصتى براى طرح آن پيشنهاد به دست نيامدموقت وشوراى انقال

ين مفهوم كه شوراى انقالب يادآور شدم كه در بند دوم قسمت اول پيشنهادم آمده بود كه جدايى دولت از شوراى انقالب بايد از بين برود به ا. شوراى انقالب  باال گرفت
اين .  دولت هم در شوراى انقالب باشند و دولت از درون شوراى انقالب مأمور كار بشود و درواقع مجرى مصوبات شوراى انقالب باشدىهمه اعضا. در واقع بشود پارلمان

 كنىطور نخواهد بود كه دولت كار خودش را بكند و ديگران كارش نشود كه چون مصوبات نتيجه تصميم جمعى است همه به اجرايش متعهد خواهند بود و اي باعث مى
كه اختالفات ميان دو جناح شدت گرفت  سرانجام زمانى. هاى  اوليه شوراى انقالب شركت نداشته باشد  گيرى گونه نباشد كه دولت در تصميم بكنند و از آن طرف هم اين

آقاى مهندس بازرگان اشكاالت .  و با آنان رفتمادندبه من هم خبر د. شان را مطرح كنند قاى خمينى بروند و مشكلاعضاى شورا تصميم گرفتند به اتفاق هيئت دولت نزد آ
كه آقاى خمينى صحبت كنند،  قبل از اين. هايشان را مطرح كردند آقاى بهشتى هم گله. و ايراداتى را كه به جريان شوراى انقالب و روحانيون داشتند مطرح كردند

كنند ولى از  فرماييد و آقايان هم قبول مى شما االن نصيحت مى. كنم  را بار ديگر تكرار مىدمن همان پيشنها"گفتم . من اجازه خواستم صحبت كنم. قرار شدسكوتى بر
حلى  كنم راه ى آن پيشنهاد كار بشود فكر مىاگر رو. شود تر مى تر و جدى كه قبالً هم شده و هر بار هم عميق روند باز اختالفات شروع خواهد شد، چنان اينجا كه بيرون مى

بند ادغام دولت و شوراى انقالب بيشتر مورد توجه ايشان قرار . ، اصالً راجع به اختالفات وارد بحث نشدند"همين را عمل كنيد" يك كلمه  گفتند كه مايشان ه." باشد
 . متاسفانه اين نزاع و اختالف  ادامه يافت. گرفته بود

بر نيروهاى اجتماعى ايران  از قبل از انقالب عالوه. هاى عينى هم داشت هاى آينده زمينه گى ميان همه نيروها و طبقات اجتماعى در سطح مديريت و برنامه  ايجاد همبست
هايى كه برخاسته از اين   ى و گروهملى بودند، در ميان نيروهاى سياس هاى نهضت تأثير سنت كه تجربه نهضت ملى را داشتند و هنوز تحت خصوص طبقه متوسط و كسانى به

توده،  هاى فدايى خلق ايران در مقايسه با روحيه حزب هاى ماركسيستى مستقل مثل چريك كه در ميان گروه چنان. طبقه بودند هم اين زمينه همكارى نسبتاً قوى بود
ملى بودند، لذا براى  ملى و جبهه ذاران و فعاالن اين جريان از افراد فعال نهضتدليلش هم اين بود كه بيشتر بنيانگ. زمينه همكارى با نيروهاى ملى و مذهبى قوى بود

ملى و تأثيرپذيرى از  همچنين بنيانگذاران مجاهدين خلق هم كه سابقه مبارزه در نهضت. همكارى و همبستگى با ديگر نيروهاى سياسى آمادگى  بيشترى داشتند
درميان معدود روحانيون مبارز هم آن روحانيونى كه به هر نحو در تجربه مبارزات ملى مشاركت داشتند و . نصيب نبودند ى ب هاى آن نهضت را داشتند از اين ويژگى سنت

 سيد جاهللا رضوى، حا ملى ايران بودند، نظيرآيت ملى شدند و جامعه روحانيون نهضت در دوران دكترمصدق تعدادى از آنها در مجلس هفدهم عضو فراكسيون نهضت
هاى ملى و همكارى عمومى آمادگى خوبى داشتند و در رويكردهايشان هيچ نوع  اينها همه كالً نسبت به آرمان.  صدر بالغى و سيدرضا زنجانى و طالقانىجوادى و
اهللا خمينى  ان و پيروان آيت كه شاگردشدنداز دهه چهل به بعد گروه جديدى از روحانيون وارد مبارزه . دادند طلبى و انحصارطلبى خاصى را از خود نشان نمى رهبرى
هاى چهل ـ پنجاه تا پيروزى انقالب با  ملى را نديده بودند و در آن شركت نداشتند و از آن تأثير نگرفته بودند ولى در طول دهه اينها سنت مبارزاتى نهضت. بودند

. صدر آقاى طالقانى از همه اينها بيشتر بود سعه. در تهران همكارى داشت روشنفكران باآقاى مطهرى .  روشنفكران مسلمان و مبارزين مسلمان همكارى نزديك داشتند
كه  صدرشان نسبت به كسانى اين طيف از روحانيون سعه. آيند كه با فعاالن سياسى ملى همكارى نزديك داشته باشند آيند، با اين رويكرد مى وقتى ايشان به تهران مى

اهللا منتظرى در تمام دوران مبارزه در بيرون و يا در زندان، در همكارى با  آيت. هاى دگرانديش نبودند، بيشتر بود ن و گروه با روشنفكرالاصالً در تماس، همكارى و تعام
. خاست  ايران برمىلىهاى جامعه ايران و مبارزات م به نظر من همه اينها سنتى بود ديرين كه از ضرورت. صدر، تحمل و مداراى بااليى نشان دادند دگرانديشان، سعه

بنابراين هنوز . جامعه ايران به اين معنا كه گفتم ضمن وجود طبقات مختلف، هنوز به يك نوع خودآگاهى و تفكيك طبقاتى به لحاظ سياسى ـ اجتماعى نرسيده است
دارى تعريف  هاى صنعتى و سرمايه اى جامعه كه ماركس برىا گونه تواند همه را زير يك چتر مشترك گرد بياورد و تعارض و نزاع طبقاتى به منافع ملى و مشترك مى

هاى اقتصادى ـ اجتماعى هم وجود دارد كه همه طبقات يكسان حمايتش  هاى ملى خواسته ها و انگيزه البته در ذيل منافع ملى و آرمان. كند، در ايران وجود ندارد مى
اين شعار عمومى جامعه ايران از . هم آمده بود ابتدا آزادى، استقالل و عدالت بودطور كه در شعارش  اش همان  خواست عمومى1357انقالب اسالمى سال . كنند نمى

 . مشروطه به اين طرف بوده است
 

  مبارز و روشنفكر مثل مرحوم بهشتى تا چه حد به اين ايده نزديك بودند؟روحانيت
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. تر شدند آقاى بهشتى بعد از برگشت از اروپا، در عرصه سياسى فعال.  ى ملى داشتندها  مثل مرحوم بهشتى و مرحوم باهنر ظرفيت بااليى براى تعامل با جريانروحانيونى

آزادى و ديگران  ملى، نهضت  چرا مثالً  جبههبدانندخواستند  مى. كردند به دفعات درباره نيروهاى مختلف سياسى ايران و احزاب و مشى و نحوه عمل آنها با من صحبت مى
شود تا همه با هم متحد بشوند و در يك صف واحد به صورت يك جبهه متحد عمل  هاى زيادى براى اين منظور مى دادم كوشش ضيح مىمن هم تو. با هم متحد نيستند

اين كار توفيقى دانم شما بتوانيد در  گفتم بعيد مى.  اين بار به ابتكار ايشان تكرار شودها وششايشان اظهار عالقه كرد كه اين ك. كنند ولى تاكنون به نتيجه نرسيده است
ملى مثل آقايان  من هم از برخى سران احزاب ملى و جبهه. ايشان گفتند اشكال ندارد و از من خواستند كه از رهبران اين نيروها دعوت كنم. دست بياوريد به

جلسه براى ايجاد يك جبهه متحد از نيروهاى مرحوم بهشتى چندين . اى جمع شدند  بازرگان و دكترسحابى دعوت كردم و يك عدههندسدكترسنجابى و دوستانشان، م
من فكر . كه اينها هركدام ناگزير شدند به پاريس بروند و در ارتباط مستقيم با خود آقاى خمينى براى همكارى اعالم آمادگى كنند ملى تالش كرد ولى نتيجه نداد تا زمانى

كه جامعه رهبرى  دارى داشتند، دوم اين نها براى ايجاد يك اتحاد نسبتاً پايدار ميان خود، مشكالت سابقهكه خود اي ها به دو دليل نتيجه نداد؛ اوالً اين كنم اين كوشش مى
گفتند  مشى اينها  با آنچه كه آقاى خمينى مى به اين معنا كه اگر خط. يرفتپذ سياسى و مبارزاتى ديگرى ـ  مستقل از آقاى خمينى  كه آن موقع در پاريس بودند ـ را نمى

كه  ، قبل از پيروزى انقالب، برخى از آقايان اعتقاد داشتند كه اين به مصلحت نيست1357سال . يك نمونه برايتان بگويم جالب است. شد داشت، استقبال نمى ت مىمغاير
لت خواهد كرد و ما توان ايستادن در برابر با اين كارها ارتش دخا. شود كنند و موجب خشونت و كشتار مى  و تظاهرات مىاعتصاباهللا خمينى مرتب مردم را دعوت به  آيت

نزديك سالگرد . درگيرى با نظام شاه بودند آميز و عدم يعنى معتقد به مبارزه مسالمت. كرد ارتش را نداريم، امريكا و ارتش با هم متحد هستند و نبايد در انقالب تندروى 
ها درگيرى  ها و خيابان توانند كنترل كنند و قطعاً در كوچه كردند اگر مردم بيرون بيايند نمى چون فكر مى." هايتان بيرون نياييد مردم، از خانه" خرداد اعالميه دادند كه 15
. ند نما كسى به آن اعالميه توجهى نكرد و در خانه و مردم هم آمدند و "  بياييد رونمردم بي"اما آقاى خمينى اعالميه دادند كه . آورد بار مى شود و تلفات و خشونت به مى

هايى كه براى اتحاد طبقات اجتماعى وجود داشت، اگر  خواهم بگويم كه با توجه به زمينه مى. گيرند داد كه اكثريت مردم از آقاى خمينى خط مى  ها نشان مى اين واقعيت
توان انكار  البته نمى.  و اتحاد با نيروهاى ملى را داشتاهللا خمينى نيز در آن شرايط آمادگى پذيرش ايفاى نقش تأليف يك طرح با اراده و پشتوانه قوى وجود داشت، آيت

 كه در اين كار دادحوادث بعدى هم نشان .  متحدى جلوگيرى كنند كردند از تشكيل چنين جبهه كرد كه عوامل و نيروهايى بودند كه مخالف اين كار بودند و سعى مى
هاى اجتماعى رمز وحدت جامعه در قبل از پيروزى انقالب، رمز ماندگارى انقالب و   ه براساس واقعيتولى اگر اين طرح به صورت يك پروژه در آمده بود ك. موفق شدند
 .هاى آن است، اين كار چندان دشوار نبود تحقق آرمان

 
ز ادامه آن، اگر موردى از عوامل دور را بنابراين قبل ا. رسد بررسى اين عامل يعنى ضرورت حفظ اتحاد نيروها، بيشتر از مقوله عوامل نزديك باشد  دكتر به نظر مىآقاى

 تر بپردازيم؟ ايد، مطرح كنيد تا آنگاه به عوامل نزديك عنوان نكرده
 

گيرى جريان روشنفكرى در ايران، در واكنش به رويارويى با تمدن و استعمار غرب در  دانيم كه شكل مى. شود  عامل دور به مشكالت تاريخى روشنفكران مربوط مىيك
بعد از چندين قرن ركود . زا نبود  درونندرنتيجه، اين يك تكوي. هاى فكرى، فرهنگى و اجتماعى آغاز شد اى از فعاليت در يك شرايط بحرانى و بدون پشتوانهايران و 

اصله گرفته بودند و نسبت به وضعيت اى از تاريخ خود ف گونه نگارى ـ مردم ايران به هاى فلسفى، اجتماعى، تاريخى ـ حتى تاريخ فكرى، توقف توليد انديشه در عرصه
 كه  با اروپا داشتند كمترين تالشى براى شناخت تحوالت بزرگى كه در اروپا در نزديكىهاى  رغم تماس كه به طورى وجودى و شرايط زمانه خويش بيگانه شده بودند، به

هاى  ها در جريان تحوالت فكرى و اجتماعى بعد از جنگ اروپايى. گذاشته است فى دهد كه توقف انديشه تا چه حد اثر من حال وقوع بود، انجام نگرفت و اين نشان مى
هاى دقيقى را از  پردازند و گزارش ها مى كردند ـ در اسپانيا، در سيسيل و جنوب ايتالياـ به مطالعه دقيق احوال مسلمان  در اروپا نفوذ اه كه مسلمان صليبى و بعد از اين
هاى   و گزارشكنند زنند و عقايد، فرهنگ، شرايط اجتماعى و سياسى مسلمانان را مطالعه مى جا سر مى عد هم سياحان و محققينشان همهب. كنند همان زمان تهيه مى

ن كيستند و تاريخ و  و فعاليتى براى شناسايى آنها  كه آنا ها در رويارويى با تمدن غربى انگيزه ها و ازجمله ايرانى كه مسلمان درحالى. دهند  فراوان تهيه و نشان مى
. تنها اين اواخر، در دوره قاجار، چند گزارش تهيه شد. كنند  نمىراهمهايى از آن دست ف دهند و گزارش ها، تمدن و فرهنگشان چيست، بروز نمى سوابق، ماهيت انديشه

ركود ـ قرون سوم تا پنجم يعنى دوران طاليى فرهنگ ايرانى، اسالمى ـ كه اگر به قبل از آغاز  درحالى. وجود آمده است دهنده اين بود كه ركودى در جامعه به اين نشان
. كند بطوطه از شمال آفريقا گزارش تهيه مى ابن. كنند هاى بسيار خوب و علمى تهيه مى بطوطه كه گزارش  و ابنناصرخسروبينيم ما سياحانى داريم مثل  برگرديم، مى

 و از تاريخ ماما بعد از آن ركود، ما به خواب رفتي. هاى فلسفه و ادبيات و عرفان و علوم مختلف داريم بيشتر از آن در زمينهو ... خلدون و بيهقى و هاى تاريخى از ابن كتاب
كه  هايى بحران. شود رو و در يك بحرانى گرفتار مى در چنين وضعيتى جامعه با اروپا روبه. گشتيم" ازخودبيگانه"خارج شديم و نسبت به وضعيت خويش و جهان پيرامون 

اينجا بود كه نخبگان جامعه تكان خوردند و دست به .  بودران اروپا با جامعه ركودزده و در حال انحطاط اي ناشى از برخورد تجليات سياسى، اقتصادى، فكرى و فرهنگى
دست  ه فكرى داشت و نه فهم تاريخى، با اطالعات سطحى كه بهاما به اين دليل كه نه پشتوان. اى واكنش نشان داد كه بايد كارى كرد كار اصالح شدند و وجدان بيدار عده

خوبى حس  در مشروطه آثار اين نپختگى و عدم بلوغ به. جامعه روشنفكرى ما در چنين شرايطى متولد شد و با همين وضعيت ادامه داد. زده بود آمد،  اقدامات شتاب
اما با كمال تأسف . دهد تاريخى و انباشت اطالعاتى كه دارد، چند عمل استراتژيك خوب انجام مىفردى مثل مصدق با تجربه . طور ملى هم همين در نهضت. شود مى
دانند موقعيت تاريخى ايران چيست و در اين موقعيت جهانى  كنند؛ نمى گونه كودكانه رفتار مى توده، آن ترين جريان روشنفكرى زمان يعنى حزب  قوىانبينيد كه رهبر مى

 و بعد از 57 به دوران انقالب رسد ىاين نقيصه ادامه دارد تا م. كنند ملى كارشكنى مى گونه در رشد و پيشرفت نهضت نفع جامعه ايران تمام بشود و آنچه بايد كرد كه به 
حتى در . جا گذاشته است ز نيز بهوبيش همه اين نقيصه را دارند و اين عدم بلوغ آثار سوءاش را تا امرو به نظر من جريان مجاهدين و ديگر جريانات روشنفكرى كم. آن

فقط خواستم اشاره كنم همه نيروهاى سياسى فعال جامعه ايران ازجمله مجاهدين، مخالفين و . شود ها  كامالً ديده مى خرداد هم  اين نشانه جريان اصالحات و جنبش دوم
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گونه  ما بايد بفهميم كه در شرايطى اين. كند به اين مشكل وجود ندارد، ادامه پيدا مىاند و متأسفانه چون خودآگاهى نسبت  رقبايشان همه گرفتار اين مشكل تاريخى بوده
 . تواند صورت بگيرد   اين جريان مى  فهم، فقط در يك پروسه عمل آگاهانه و خودآگاهى نسبت به زمينه تاريخى و سير تكوينىينايم و ا زودرس متولد شده

بعد از پيروزى انقالب بايد همه نيروهايى كه در "كرد كه   داشتيم ايشان اين نظر را مطرح مى60 خرداد 30يابى   زمينه ريشهوگويى كه با آقاى مهندس يكتا در  گفتدر
يت كردند و بعد هركس در حوزه فعال  مىراحىنشستند و در درجه اول استراتژى بعد از انقالب را ط انقالب دخيل بودند و در متن انقالب حضور داشتند كنار هم مى

ولى آنچه كه اتفاق افتاد اين بود كه نيروهاى انقالب هركدام مشغول عضوگيرى و گسترش جريان خود شدند و . كرد خودش به آن استراتژى واحد و مشترك عمل مى
 ما سنخيت دارد؟ديدگاه ايشان چقدر با ديدگاه ش." نقالببيشتر به مصالح گروهى خود بها دادند تا دستيابى به يك استراتژى براى استمرار ا

 
خواهيم ببينيم كه چگونه اتحاد و همبستگى دوران انقالب  يك وقت هست كه مى. نظر آقاى مهندس يكتا و ديدگاه من يك تفاوت هست كنم بين نقطه  فكر مىمن
 من با تحليل ايشان موافقم زيرا در تدر اين صور.  كردريزى جمعى شد برنامه كه براى بعد از انقالب در چه شرايطى و در چه بسترى مى توانست تداوم پيدا كند و اين مى

توانستند مستقل از آن نقش  خواست به پيروزى برسد نبض اصلى جريان در اختيار رهبرى بود؛ يعنى جريانات ديگر نمى واقعيت امر، جريان انقالب وقتى اوج گرفت و مى
كردند، اگر مورد تأييد قرار  شدند و نهادسازى مى هايى جمع مى اگر گروه. ها مشروعيت داشته باشدكنند و اقدامات و تصميمات آن كننده داشته و نهادسازى  تعيين
طور نبود كه اگر مثالً  يعنى اين. شد بايست اين اجماع در سطوح باال تأييد و رهبرى و مديريت مى در آن وضعيت روزهاى انقالب مى. توانست منشأ اثر بشود گرفت نمى نمى
الزم بود با . توانستند مستقل از رهبرى و روحانيت، حاكم به آن عمل كنند رسيدند، مى شدند و به يك نتيجه استراتژيك مى  جمع مىزابيانات سياسى و احها و جر گروه

بايست   نظريه و پيشنهاد خوب است و مىعنوان يك البته اين به. داد كه جرياناتى مستقالً بتوانند مديريت كنند قدرت و نفوذ رهبر انقالب اجازه نمى. شود آنها هماهنگ 
 .گردد به آن عواملى كه اشاره كرديم شد، برمى كه در عمل تا چه اندازه موفق مى اما اين. شد كوشش مى

 
 انقالب نقش داشتند و به حضور هايى باشد كه در كه شوراى انقالب برآيند همه نيروها و جريان شود كه مرز ظريفى با يكديگر دارند؛ يكى اين  اينجا دو نظريه مطرح مىدر

 و معتقد است كه ممكن است تركيبى از همه نددا  دهد، نظريه ديگر محور اصلى را ضرورت دستيابى به استراتژى واحد مى  عناصر در نهادهاى رسمى حكومت بها مى
آيا اين برداشت از اين دو نظريه و تفاوت ديدگاه شما و .  خواهد بودنيروها در يك نهاد حضور داشته باشند اما اگر هدف استراتژى واحد نباشد آن اتحاد، مكانيكى

 مهندس يكتا درست است؟
 

اما اگر . آورد و اثربخش نبود زيرا بدون آن وحدت و همبستگى دوام نمى. هاى انقالب بود   من در ضمن متضمن وحدت استراتژيك روى محورهاى اصلى برنامهپيشنهاد
كردند كه نظر آنها هم در  زيرا نيروها با حضور در يك نهاد رسمى احساس مى. تر بود گرفت كه مسئوليتى داشت اثربخش  رسمى صورت مىشدن، درون يك نهاد اين جمع

 . كردند سرنوشت انقالب موثر است، بنابراين احساس مسئوليت بيشتر مى
 

  كه عوامل دور را تا حدودى بحث كرديد، عوامل نزديك را هم بازگو كنيد؟حال
 

 را 60از آنجا كه درگيرى اصلى ميان دو جريان بود كه حوادث و تحوالت خرداد . كنم  اين بخش را از شرح چگونگى ارتباط و آشنايى خود با مجاهدين خلق شروع مىمن
 بايد شناختمان نسبت به اين دو و جمهورى اسالمى بود و يك طرف هم مجاهدين، و اين دو بازيگرهاى اصلى بودند، وجود آورد، يعنى يك طرف روحانيت و حزب به

 .ها و رهبرى آنها اثرگذار بود تكميل شود عواملى كه روى سياست
در مورد روحانيت هم . شود به سه مقوله مبانى فكرى ـ ايدئولوژيك، استراتژى در مبارزه و انقالب و سوم مناسبات درون تشكيالتى آنها پرداخت   در مورد مجاهدين مى

. گردد  برمى1343 خلق  به حدود سال   جاهدينگيرى سازمان م آگاهى من از شكل. عنى ايدئولوژى، استراتژى و روابط تشكيالتى آنها بايد بررسى شودهمين سه مقوله ي
رحوم دكترسامى اين بحث را ملى دوم، من و م هاى استراتژيك جبهه بعد از ناكامى.  تأسيس كرديم1342را در سال ) جاما(دانيد كه ما جنبش آزاديبخش مردم ايران  مى

هاى جديدى را پيش گرفت و پيشنهاد تغيير مشى مبارزه   ديگر كارايى ندارد و بايد روشعلىهاى ف در كميته مركزى حزب مردم ايران مطرح كرديم با اين تأكيد كه روش
رهم بزنيم و انشعاب كنيم به موازاتش تشكيالت جنبش آزاديبخش مردم ايران كه حزب را ب ما بدون اين. آميز را نپذيرفت كميته مركزى، مشى مبارزه قهر. را مطرح كرديم

وگو  باب گفت. شناختم دوستان مبارزى مثل ايشان را مى.  گذشت كه يك روز پرويز يعقوبى را در بانك ديدم  سالى از آغاز حركت جديد مىيك. را تأسيس كرديم) جاما(
ها و واكنش ايشان فهميدم كه يك جايى مشغول است   اوضاع و احوال و مبارزه در آن شرايط چيست؟ ضمن بحث از نوع پاسخرا با ايشان بازكردم تا ببينم نظرش درباره

بعد .  دستگير شديم1344اين موضوع گذشت و ما در سال . اند من حدس زدم كه آنها فعاليت تشكيالتى را آغاز كرده. كند وجو ندارد، چون دارد كارى مى و دغدغه جست
 ممكن نبود تعدادى از دوستانى كه با ما همكارى عاليتچون درقالب تشكيالت جاما ادامه ف. ، متوجه تشكيالت مجاهدين خلق شدم1347 آزادى از زندان در سال از

كردم زيرا آنها را در همان   تشويق  و من هم آنها راكردند ازجمله آقايان احمد رضايى، محمود عضدانلو، حبيب رهبرى و بهرام آرام به سازمان مجاهدين پيوستند مى
ايشان گفت كه با . كرديم  كه  با مرحوم رجايى ـ كه با ايشان دوستى ديرينه داشتم ـ صحبت مىد بو50حدود سال .  ديدم كه ما برگزيده بوديم مسير و تفكرى مى

منظور  درواقع نوعى ارتباط غيررسمى و غيرتشكيالتى به. رتباط و همكارى باشممند است كه من هم از طريق ايشان با آنها در ا هاى سازمان ارتباط دارد و عالقه بچه
بار كه براى كار روى  يك. از آن به بعد از طريق آقاى رجايى با سازمان در تماس بودم.  و نظردهى و كمك و حمايت معنوى و سياسى به سازمانهىوگو، نظرخوا بحث، گفت

 در فرانسه به آقاى رااى نامرئى ازسوى سازمان به من داد تا آن  مان جهانى بهداشت عازم ژنو در سوئيس بودم، ايشان نامهيك طرح تحقيقات بهداشتى مشترك با ساز
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ا ادامه داشت ه اين تماس. زاده،  شامخى را پيدا كردم و نامه و پول را به او رساندم من در فرانسه از طريق آقاى قطب. همراه اين نامه مقدارى هم پول بود. شامخى برسانم
درباره مطالب آن . انبيا ـ راه بشر، اقتصاد به زبان ساده و تكامل  شناخت، راهزواتجكردم؛  هاى ايدئولوژيكى را كه سازمان منتشر كرده بود مطالعه مى و ضمن آن من جزوه

يك روز مرحوم رجايى گفت كه اين مسائل با واسطه . و نحوه عملشكردم، همچنين نظرياتى نسبت به خود سازمان  ها نظرياتى داشتم كه با مرحوم رجايى طرح مى جزوه
موقع احمد  آن. اگر موافق باشيد شما را با يكى از رهبران سازمان مرتبط كنم.  با رهبرى سازمان با آنها در ميان بگذاريدمستقيمبهتر است در ارتباط . قابل حل نيست

اين را . گويم شناسيد ولى اسمش را نمى شويد كه او را خوب مى رجايى گفت قرار است با كسى مرتبط .  شده بودرضايى كه با وى دوستى نزديك و ديرين داشتم، شهيد
اى كه با دكتر حسن افتخار  كردم از طريق آشنايى  در سفرهايى كه به شيراز مى1350ها در سال  هم بگويم كه قبل از ارتباط با آقاى رجايى و پيش از دستگيرى بچه

دكتر افتخار پيش از اين به من گفته بود . هاى زيادى با شهيد ناصر داشتيم در آنجا در چند جلسه صحبت. موقع شيراز بود، آشنا شده بودم ناصرصادق هم كه آنداشتم با 
زياد بود، زيرا از ابتدا در جريان تأسيس هاى سازمان  بنابراين اطالعاتش درباره بچه. ها بسيار نزديك است اش با بچه كه عضو سازمان نيست ولى رابطه كه در عين اين

 . سازمان بود و به اندازه يك عضو به او اعتماد داشتند
 
 

  عضو سازمان كه آقاى رجايى شما را با او مرتبط ساخت چه كسى بود؟آن
 

 . از اين به بعد ديگر هميشه با او قرار داشتم.سرقرار كه رفتم ديدم بهرام آرام است. هاى فرعى نزديك سرچشمه  رجايى قرارى گذاشت در يكى از خيابانآقاى
 

  و نظرهايى كه داشتيد و پيش از اين با آقاى رجايى درميان گذاشته بوديد، با بهرام هم طرح كرديد؟نقدها
 

تش كه زير بغلش گذاشته بود شدم ـ رفتم و متوجه كل يك روز در پشت سرش راه مى. داد ايشان هم نظراتش را مى. كردم آمد، مطرح مى  اشكاالتى كه به نظر مىبله،
در يكى از .  حواست باشدود،ش بهرام هميشه مسلح بود ـ گفتم به نظر من پيداست كه تو مسلح هستى و اگر كسى دقت كند متوجه برجستگى غيرعادى كت تو مى

 و معلوم بود كه مقدمات تغيير مواضع فكرى سازمان در حال پيشرفت  ـ كه بهرام بحث ضرورت تغيير ايدئولوژى را پيش كشيد53ها بود ـ شايد اواخر سال  همين مالقات
كم بنابر مصالح مبارزه و  پذيرفت ـ كه دست  و ايدئولوژيك كه او نمىنيادىكردم قانعش كنم ـ جدا از بحث ب هايى كه با هم داشتيم سعى مى بعد از آن در مالقات. است

مطمئن باشيد كه آن ضربه به كل مبارزه .  كرده و با ايجاد يك بحران به سازمان و مناسبات آن ضربه هولناك بزنيدمبارزان درست نيست كه شما كل تشكيالت را درگير
وجه هاى بهرام مت ها بود كه با مطالعات جزوات سازمان و بحث در همين سال. كردم در اين زمينه با او زياد صحبت . گيريد  نمىىا آيد و شما هم از كار خود نتيجه وارد مى

 شدن كسيستتجديد و نگارش شد، در زمينه سازى براى تغيير مواضع ايدئولوژى و مار" راه انبيا ـ راه بشر"مهندس بازرگان كه بعد به صورت " شده راه طى"تأثير نگرش 
بينى اين نكته دشوار نبود كه اين  پيش."  نظر بدهيداين را مطالعه كنيد و" بود كه بهرام جزوه تغيير مواضع را آورد و گفت 1354به هر حال، سال . اعضاى سازمان شدم

تان را نسبت به جزوه   بعدى بهرام پرسيد موضعدارهاىدر دي. آورد ناپذيرى بر جنبش روشنفكران مسلمان و نوانديش وارد مى تصميم و واقعه ضربه شديد و جبران
ه موقعيت و زمان مناسب بود، ديدارها كوتاه و در شرايط ناامنى بود، و نه او آمادگى روحى براى وگو در ماهيت مطالب جزوه نشدم؛ چون ن با او وارد بحث و گفت. بگوييد

 و گفتم اين مواضع نه به لحاظ اصولى و نظرى قابل دفاع است و نه موقعيت و مصالح مبارزه چنين دانستم طوركلى مطالب آنها را مردود  من به. شنيدن نقدها را داشت
. واكنش او طورى بود كه حس كردم رفتار وى آشكارا تغيير كرد و شروع كرد از موضع باال و با نوعى آمريت و پرخاش صحبت كردن. دهد مىتصميمى را مشروعيت 

خوب اينها كردم كه  البته يك مقدار خودم را قانع مى. كردم اين احساس و لحن را من در بيانش حس مى. گويند بايد پذيرفت انتظارش اين بود كه هر چه آنها مى
خواهند ما  كنيم ـ اين است كه بايد هر چه آنها مى بنابراين انتظارشان از ما ـ كه از نظر آنها داريم زندگى معمولى خودمان را مى. اند و جانشان كف دستشان است  چريك

ام، عضو   من هميشه نسبت به سازمان مواضعى مستقل داشته. دگير سرنوشت مبارزه ما خارج از فضاى فكرى ما شكل نمى"با اين حال من به او گفتم كه . انجام بدهيم
شناختم دارم، و نيز احساس  كند و هم به دليل عالقه و اعتمادى كه به موسسين كه از قبل مى اى كه عليه رژيم شاه مى خاطر مبارزه ام و تاكنون هم به سازمان نبوده

دهيد،  ايد ـ تا وقتى به مبارزه ادامه مى كه شما ماركسيست شده حاال هم ـ با وجود اين. كردم ام، آن را تأييد مى اى كه از لحاظ فكرى و ايدئولوژيك با آن داشته همبستگى
كند براى من قابل احترام است چه با من همبستگى  اصوالً هركسى بر ضد استبداد و ستمگرى و استعمارگرى مبارزه .  استحترامفعاليت شما از اين جهت براى من قابل ا

 ايدئولوژى يراما حاال شما نبايد انتظار داشته باشيد كه من همان حد از ارتباط و تعهدى را كه پيش از تغي. و نزديكى فكرى يا ايدئولوژيك داشته باشد و چه نداشته باشد
مثالً . ديدم تحمل را در رفتارش مى  عالئم خشونت و عدم.طور ظريف ولى آشكار تهديدآميز بود جواب بهرام در برابر اين موضع به." ام، ادامه دهم در برابر شما داشته

 بعد خبر آمد كه او در درگيرى كشته شده   را نديدم تا كوتاه زمانىشانديگر اي. آن جلسه آخرين ديدار من با بهرام بود." توانيم بكنيم بدانيد كه ما هر كارى مى"كه  اين
با من را حفظ كند، ولى سير حوادث و تشديد بحران سياسى و فكرى به نحوى بود كه امكان نداشت، من هم خواست ارتباط  بعد از آن سازمان به طريقى مى. است

 . و گسترده بوده استميقبعدها ما متوجه شديم كه بحران چقدر ع. استقبال نكردم
 

  دوستان ديگر نسبت به اين قضيه چه بود؟واكنش
 
ردند كه انشعاب درون سازمان ضربه به كل مبارزه است و لذا بر اين امر توافق داشتيم كه در وهله اول بايد آن ك   دوستان كه بحث و مشورت كرديم همگى فكر مىبا

خواهند از ايران   شوند؛ اگر مىتداركاتىاند و ساواك دنبال آنهاست، حمايت  دسته از اعضاى سازمان كه به خاطر مقاومت دربرابر رهبرى جديد، طرد و سرگردان شده
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شوند درمان و مراقبت پزشكى شوند و با جمعى از دوستان نظير آقايان هاشم صباغيان، محمد توسلى،  ها زحمى مى ند به آنها كمك شود و اگر در درگيرىخارج شو
 . زمينه همكارى داشتيميندر ا... سيدمهدى جعفرى، مهندس حريرى، حاج حمزه، فريدون سحابى و ميرحسين موسوى و

منظور حمايت از  در اين راه سه هدف مطرح بود؛ هدف اول قضيه تغيير ايدئولوژى در سازمان و به. ترى را شروع كرديم هاى مطمئن كه تالش بود 1355  اواخر سال 
واك و محافل  كه از هر دو سو ـ ساىعنوان نماد نوانديشى دينى در برابر فشارهاى تبليغات اعضاى تحت فشار تشكيالت و ساواك، دوم حمايت از انديشه شريعتى به

مجاهد، شريعتى، "نماد . اش با آقاى خمينى بود گيرى بود و رهبرى تدريج در حال نضج و اوج اى كه به شد، و سوم حمايت از جنبش توده گرا ـ بر آن وارد مى مرتجع و سنت
 .  نماد انقالب ايران است)خشم( گفت اين سه رگشتبعدها هم وقتى آقاى بهشتى از اروپا ب. از درون اين فعاليت مطرح شد" خمينى

 
 شد، سخن نو و يا پاسخى داشتيد يا خير؟ هايى كه پس از بيانيه تغيير ايدئولوژى عنوان مى  دكتر، شما دربرابر شبهات و پرسشآقاى

 
به دنبالش . كنند  اين كتاب خيلى استفاده مىفرستادند كه از هايى كه مذهبى مانده بودند از داخل زندان پيغام مى را نوشتم، كه بچه" فلسفه تاريخ" آن زمان كتاب من

هاى جنبش مسلمانان مبارز هم كه درآمد  بيانيه. ددرآمده بو" چرا انسان مسئول و متعهد است"پيش از آن هم جزوه . منتشر شد" كار، ماليكت و سرمايه در اسالم"كتاب 
كرد  كرد و از جريان مذهبى سازمان مجاهدين هم حمايت مى معناى عام و وسيع آن ـ تأييد مى بهدر آن شرايط خيلى موثر بود از اين جهت كه اصل مقاومت قهرآميز را ـ 

ها نشرياتى  بعد همين جريان. هاى اسالمى و مبارزين در اروپا و امريكا  مثبت گذاشت، حتى در انجمنرو بعد از ضربه به سازمان اين مواضع در سطح وسيعى از جامعه تأثي
 . نوبه خود تأثيرگذار بود كردند كه به  منتشر " نقالبآواى ا"مستقل مثل 

 
  در جريان بود را با شما در ميان گذاشته بودند؟ آن ديدگاه چه بود؟56 ـ 57هاى سازمان ديدگاه استراتژيك خود نسبت به جنبش مردمى كه در سال   بچهآيا
 
طور زودرس  رود و به ى من پيغام فرستادند كه نظر ما اين است كه انقالب االن دارد به سرعت پيش مىهاى سازمان از زندان برا  بچه57گيرى مبارزه مردمى در سال   اوجبا

استداللشان اين بود كه ما . وزير شده بود ـ فعالً بماند و سقوطش به تأخير بيفتد موقع نخست نحوى عمل شود كه بختيار ـ آن شود، با امام صحبت كنيد كه به پيروز مى
ديده، آمادگى ندارد جنبش را رهبرى كند و در پيروزى و تشكيل  طور تلويحى روشن بود كه سازمان ضربه گفتند ولى به اين را صريح نمى.  و آمادگى نداريمهنوز زندانيم

تواند جلوى  كس نمى ت، يعنى هيچكه اساساً ناشدنى اس  كه اين پيشنهاد دو اشكال دارد؛ يكى اينكردممن برايشان استدالل . حكومت جديد نقش درجه اول داشته باشد
كه رژيم شاه احساس  اشكال دوم اين است كه به فرض جريانى بتواند حركت مردم را كنترل كند، اما از آن طرف اين خطر هست كه به محض اين. ها را بگيرد حركت توده

دهيد كه رژيم  شما چه ضمانتى مى. كن كردن نهضت دست بزند ويش و ريشه فشار خارج شود، به اقداماتى وسيع و بنيادى براى تثبيت موقعيت خرامنيت كند و از زي
 در اين فاصله رژيم با هيد؟دست آورده فوراً خودش را بازسازى نكند و يا مواضعش را چنان تحكيم نكنند كه شما ديگر نتوانيد كارى انجام بد اى كه به خورده با تجربه زخم

هاى اقتصادى ـ  كه برنامه تر از اولى است اين صورت گزينشى و نه گسترده و فراگير و دوم كه مهم  يكى سركوب، آن هم بهتواند مشكل خود را حل كند؛ دو شيوه مى
را نزد آقاى دانم آن  گفتم چون اين پيشنهاد شما را غيرعملى مى.  مردم بگيردازاى طراحى و اجرا كنند كه ضد انگيزه باشد يعنى انگيزه مبارزه را  گونه اجتماعى خود را به

با همه اينها در سفرى كه براى ديدار آقاى خمينى به پاريس داشتم اين ايده را مطرح كردم كه بايد همه نيروها ازجمله مجاهدين خلق . خمينى طرح نخواهم كرد و نكردم
ها، مدارس  ها، كارخانه يافته عمل كند خوب است در محله ماناى ساز كه جنبش توده كردم كه براى اين من مطرح .  داشته باشندضوردر عرصه رهبرى و مديريت انقالب ح

 خمينى نسبت آقاى. توانند كشور را اداره كنند و مانع از ضربات بعدى باشند ها مى ها شوراهاى مقاومت از نيروهاى مبارز تشكيل بشود كه بعد از پيروزى همين و دانشگاه
گيرى است و  خواستم كه اجازه دهند كه آنها هم در نهادهايى كه در حال شكل  بايد مشاركت داد و از ايشان مىگفتم مجاهدين را هم به آن بخش از سخنان من كه مى

ها و نيروهايى كه آنجا دور و بر ايشان   بيشتر شخصيتكهاحساس آن روز من اين بود كه نه فقط ايشان، بل. شود حضور داشته باشند، سكوت كردند هايى كه مى مشورت
آينده جايى در نظر   آزادى مايل نيستند براى مجاهدين خلق در سطوح باالى مديريت انقالب و نظام  بازار و موتلفه تا بخشى از روحانيون و بخشى از نهضتبودند، از 

ه آمادگى پذيرش اين همكارى در اعتمادى چه بود، بحث جدايى است ولى احساس كردم ك منبع اين بى. نداستنباط من آن بود كه به مجاهدين اعتماد ندار. گرفته شود
كرديم، در نگاه مسئوالن نسبت به خود  دادن مجاهدين خلق مى حتى با رفتارهاى بعدى كه ديديم استنباط من اين بود كه اين حمايتى كه از مشاركت. آن سطح را ندارند
 . استاشتهما هم تأثيراتى د

 
 ازمان چه بود؟اعتمادى امام نسبت به س  نظر خود شما علت يا علل بىاز
 

خواست مستقل بماند و از تفكر و انديشه رسمى حوزوى  وقتى يك جريان به لحاظ فكرى مستقل بود و مى. رسيد يك علت خيلى عام بود كه به ذهن من مى  چيزىاولين
 مالك صحت مواضع دينى ـ ايدئولوژيكشان كهپذيرفتند  كه مىاما آنهايى . اعتمادى است كرد و آن معيارها را قبول نداشت، اين اولين عامل ايجاد فاصله و بى تبعيت نمى

 .شد پذيرفتند، به آنها اعتماد و كارسپارى مى هاى رسمى روحانيت است و تبعيت را مى ديدگاه
لذا . شنيده بودند و تأييد نكرده بودندايشان مواضع فكرى آنها را در نجف . هاى مذهبى مجاهدين بود اهللا خمينى از ديدگاه اعتمادى سابقه ذهنى آيت   علت ديگر اين بى

 .اند گردد به شناختى كه ايشان از مواضع فكرى اينها از پيش داشته اعتمادى هم برمى بخشى از بى
 
 كردند؟ هاى مادى و تداركاتى زيادى از مجاهدين در دوران مبارزه با سلطنت مى  هم روحانيت مبارز  و هم هواداران امام، حمايتاما
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در دوره مورد . خواستند رسماً مشروعيت ايدئولوژيك به آنها بدهند كردند، اما نمى عنوان يك گروه مبارز تأييدشان مى ها نبودند و به گونه حمايت شان مخالف اين ايالبته
هاى درون زندان ميان آنها و  كشمكش و نزاع و 1354ازجمله انشقاق ماركسيستى درون مجاهدين در سال .  ـ حوادث ديگرى هم رخ داده بود1357بحث ـ يعنى سال 

 .روحانيون كه طبعاً به اطالع ايشان هم رسيده و خود به خود ظن و بدبينى قبلى را افزايش داده بود
 

  بازرگان هم مالك حوزه را  قبول نداشت ولى چرا به او اعتماد داشتند؟مرحوم
 
ايشان از موضعى . يك نوانديش بود، متشرع هم بود و روابط نزديك و توأم با اعتمادى با روحانيت داشتكه  اوالً مهندس بازرگان ضمن آن.  اين مورد مسئله فرق دارددر

گذاران داشت به رهبران آن دوره   كه به بنياندىثانياً مهندس بازرگان نيز مجاهدين را قبول نداشت و آن اعتقا. مشابه مرحوم مطهرى، افكار دكترشريعتى را نقد كرد
هيچ جريان و شخصيت ديگرى نبود كه .  آقاى خمينى و روحانيون همراه ايشان، در آن شرايط به شخص مهدى بازرگان و دوستان ايشان نياز مبرم داشتندثالثاً. نداشت

ش و ديگر نيروها جلوگيرى  قبول در سطح جهانى و داخلى باشد و از اقدامات افراطى ارتابلكه مذهبى و در كنار روحانيت است، چهره روشنفكرى و ق مانند وى ضمن آن
رابعاً شخصيت و جايگاه مهندس بازرگان در مبارزات سياسى و فرهنگى دهه . كند و وسيله انتقال قدرت در آن شرايط بحرانى و دشوار از رژيم شاه به روحانيت قرار گيرد

خصوص در آن ايام  گرفتن به چون اين ناديده.  ناديده بگيرندتوانستند تحت آن شرايط وى را حتى آقاى خمينى هم نمى.  نبودشىپو چهل و پنجاه قابل چشم
نظر در مشى مبارزه با آقاى خمينى، سرانجام زمانى مورد قبول و اعتماد ايشان قرار گرفتند كه به پاريس  خامساً مرحوم بازرگان با وجود اختالف. شد برانگيز مى پرسش

سادساً يكى از داليل اصلى كه غرب در برابر انقالب ايران موضع سخت نگرفت و ارتش را وادار به . ييد كردندرفته و رهبرى ايشان را پذيرفته و حركت ايشان را تأ
 افرادى معتدل، ليبرال و ضدكمونيست و انعنو ها را به اين شخصيت. هايى نظير مرحوم بازرگان و سنجابى در سطح رهبرى بود شدن كرد، حضور شخصيت تسليم
منظورم استفاده ابزارى نيست، تصور من اين است . بردارى كردند خوبى آگاه بودند و از آن بهره آقاى خمينى از اين موقعيت مرحوم بازرگان به. دشناختن گرايى مى ضدچپ

 .دادند  بازرگان را بر فرد ديگرى ترجيح مىجمهورى، رياستوزيرى و يا  افتاد، تا پايان براى نخست كه اگر حوادث ديگرى اتفاق نمى
 
 هاى سازمان پس از آزادى آنها از زندان بگوييد؟ وگوهاى خود با بچه ها و گفت مالقات از
 

در اين ميان دو مورد خيلى محورى و اساسى بود؛ يك مواضع فكرى و . چيز فعال برخورد كردم هاى زيادى شد و من در مورد همه ها از زندان صحبت  از آزادى بچهبعد
 كه با آنها داشتم حس كردم كه اينها هايى تبا صحب. خواهند بكنند كه اينها چه برخوردى مى شان در مورد انقالب و اين  و استراتژىايدئولوژيكشان و ديگرى نوع نگاه

 .دانند صالح براى رهبرى مى خودشان را تنها جريان ذى
 گفتند من متوجه 54شان را از جريان  اند، چون وقتى تبيين  مبنايى ندادهشان هيچ تغيير ها بود كه من به اين نتيجه رسيدم كه اينها در مواضع فكرى  اين بحثدنبال به

هيچ . اى را به سازمان زده است  و چنين ضربهفتادهنما اتفاق ا تحليل اينها اين بود كه درواقع كودتايى توسط اپورتونيزم چپ. شدم كه اينها روى همان مواضع هستند
 . اى برخورد نكرده بودند طور ريشه هايشان نبود و اصالً با مشكالت سازمان به ئولوژيك هم در اين ماجرا نقش داشته در تحليلكه مبانى فكرى و ايد تبيين نظرى روى اين

 
 پرداختند؟ كه به صراحت به اين موضوع مى دانند يا اين  استنباط شما بود كه مجاهدين خود را تنها جريان صالح براى رهبرى و مديريت انقالب مىآيا
 

. شد ها استشمام  مى  از اين به دو مورد اشاره كردم كه به نظر من صراحت داشت؛ در دورانى كه با واسطه مرحوم رجايى با آنها ارتباط داشتم چنين گرايشى در پاسخپيش
طور جدى  ها با هيچ انتقادى به  در اين رفت و برگشت.ستگوييم مبتنى بر يك كار مطالعاتى بسيار پيشرفته است و قابل ترديد ني ايم و مى گفتند آنچه كه ما كرده اينها مى

به نظر من اين موارد كامالً نشان . اهللا خمينى در پاريس مطرح كنم مورد ديگر هم همان پيشنهادى بود كه از درون زندان داده بودند تا براى آيت. كردند برخورد نمى
 . كردند ا ديگران از اين موضع برخورد مى بودانستند  ترين جريان مى دهد كه اينها خودشان را صالح مى

 
 هاى سازمان كه از زندان آزاد شده بودند، داشتيد؟ يك از بچه ها را بيشتر با كدام  بحثاين

 
سال اول بعد از انقالب  اين را هم بگويم كه اين ارتباطات در فاصله آزادى اينها از زندان تا پيروزى و يك. چى  مسعود رجوى، عباس داورى، عضدانلو و مهدى ابريشمبا

 . بيشتر بود
  در جريان عمل هم ما به اينها پيشنهاد داديم كه نياز به يك جنبش فراگير ملى هست تا انقالب بعد از پيروزى بدون پشتوانه مردمى نشود و كسى نتواند حق حاكميتى 

 با دكترسامى و ديگر دوستان مطرح كردم و امن هم آن ر.  اين پيشنهاد را پذيرفتمسعود رجوى. اند از دستشان بيرون بياورد دست آورده را كه مردم با انقالب به
وگو پيرامون چگونگى ساماندهى يك جنبش ملى بوديم و قرار بود رجوى هم نظر قطعى سازمان را بياورد كه يك  هنوز ما در حال گفت. اى مثبت فراهم شده بود زمينه

وگو  كه اين پيشنهاد ما بود و همه روى آن بحث و گفت   يكه خوردم، از اين جهت اًمن واقع. تشكيل شده است" لى مجاهدينجنبش م"روز در نشريه مجاهد خوانديم كه 
ظراتشان را كه همه نيروها بيايند و ن با اين حال قبل از اين. باشد" جبهه"وگوها مسعود رسماً پذيرفت كه بايد يك  در آن گفت. وجود بيايد  متحدى به كرده بوديم تا جبهه

حتى از مسعود حضورى و يا تلفنى ـ درست به . اعالم كرد" جنبش ملى مجاهدين" و كامل شود، سازمان موجوديت آن را، آن هم باعنوان همطرح كنند و اين بحث پخت
 بديل و همزاد انعنو ملى را به اين نبود كه شما جنبشبه او گفتم نظر من . خاطر ندارم ـ پرسش كردم، گفت ما پيشنهاد شما را عملى كرديم و حاال بياييد همكارى كنيد



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@foin          373-  های دور و نزديك علت : 60 سى خرداد 

هاى موجود شكل بگيرد تا بتواند فراگير باشد ولى  اى مستقل و فراتر از گروه دانى كه نظر من اين بود كه همه نيروها باشند و يك جبهه مجاهدين اعالم كنيد، خودت مى
 .ايد طرح كردهايد همان سازمان مجاهدين را با يك عنوان جديد م شما آمده

موقع در قبال رفتار مجاهدين دو نظر  آن. رغم آن رفتار، براى انتخابات خبرگان باز هم پيشنهاد همكارى را پذيرفتيم اما به.   من ديگر از همكارى با اينها قطع اميد كردم
ديدم  چون مى.  گسترده از همه نيروها حفظ كنيماى هين را درون جبهوجود داشت؛ يك نظر بر قطع هر نوع همكارى بود ولى نظر من اين بود كه بايد سعى كنيم مجاهد

كه اگر درون  يك همبستگى عمومى و فراگير باشند الزامات بودن  تر خواهند پيمود، درحالى كه اگر با اين بينشى كه دارند طرد شوند و تنها بمانند  مسير جدايى را سريع
. ماه طول نكشيد اساسى بيش از يك همكارى در ائتالف مرتبط با انتخابات خبرگان قانون.  انحراف خواهد شدون زاويه جدايى ها و بازترشد در جمع مانع از افزايش فاصله

. رنداى قدرت را به دست بگي هاى ويژه ها و تاكتيك در آن مدت با نوع برخورد آنها من بيش از پيش مطمئن شدم كه تصميم اصلى آنها اين است كه به هر نحوى با شيوه
موقع تركيبى بود از دولت  تدريج تضادشان را با جريان مقابل خود، مشخصاً با جريان حاكم كه آن دانستند كه حكومت دست اينها باشد و لذا به  مىودشانيعنى حق خ

 براى   نيست و ثانياً جايگاه و حق ويژهيىتنها رد شما بهاوالً اين انقالب دستاو"جا بود كه من دوباره با آنها بحث كردم كه  در همين. دادند موقت و روحانيت، افزايش مى
پيش از آن همه . هاى تماس با مجاهدين در ذهن من شكل گرفت تغيير نظرم درباره نقش پيشتاز بود هايى كه در طى سال بندى اتفاقاً يكى از جمع." پيشتاز قائل نيستم

ها حكومت كند تا بتواند شرايط را براى استقرار   انقالبى بعد از پيروزى هم بايد تا مدتززى برسد، پيشتاكرديم كه اگر يك انقالب به پيرو طوركلى، فكر مى  ما، به
كه در كنفرانس باندونگ، سران پنج كشور  چنان. هاى آزاديبخش جهان سوم هم مطرح بود همان بحثى كه شريعتى هم مطرح كرده بود و در جنبش. دموكراسى آماده كند
تواند  اى نمى ولى تجربيات بعدى نشان داد كه چنين ايده.  ناصر، سوكارنو و قوام نكرومه بر اصول دموكراسى ارشادى صحه گذاشتندتو،تعهد، نهرو، تي بزرگ جنبش عدم

 را براى همه مردم تشى از مردم قدرعنوان بخ بندى پيدا شد كه پيشتاز در انقالب نقش رهبرى و هدايت مبارزه را دارد، اما بعد از پيروزى بايد به درست باشد و اين جمع
 تراز نوين و حزب طبقه كارگر و در باالترين سطح تكامل  آنها خود را حزب. توده هم تجربه شد اين ايده ناصواب در حزب. به رسميت بشناسد نه فقط براى پيشتاز

كردند، صالح براى رهبرى مبارزه   طبقه كارگر معرفى مىبز خود را كه حزكس ج دانستند و يك دليل مخالفتشان با دكترمصدق براى اين بود كه رهبران حزب هيچ مى
توده ايجاد كرد كه مغرورانه همه جريانات  اين تفكر، اين عملكرد را در حزب. گفتند مصدق  صالحيت رهبرى اين مبارزه را ندارد شناختند، مى عليه استعمار نمى

 كه در رابطه با نهضت خداپرستان سوسياليست ـ كه با شجاعت تمام از مواضع فكرى و ملى خود دفاع متى به خاطر دارح. غيرخودش را حامل امپرياليزم و استعمار بداند
طورى هر جريان غير از  اين. خورند اند و از تايمز لندن آب مى كردند ـ در روزنامه مردم نوشتند كه اين عده، يعنى خداپرستان سوسياليست، وابسته به انگليس مى

 . كردند  و طرد مىخفيفن را به نحوى تخودشا
تواند  كم حس كردم اين كه اينها معتقدند كه به لحاظ درك مسائل از همه جلوتر هستند همان مشكالت را مى   اين را من در روابط درونى و نوع برخورد مجاهدين هم كم

هاى سازمان شنيدم كه   شبيه به اين مضمون را از بچهعموق من آن. يك و مداراگرانه اتخاذ كندتواند يك رويكرد دموكرات وجود بياورد و با اين غرور و خودبرتربينى نمى به
حاال نيروهايى كه از نظر آنها راست بودند كه ديگر ." ترند  مرتبه پايين ها قرار دارند، يعنى يك در طرف راست ما فدايى. هستيم) نوك پيكان تكامل(ما تنها آن باال "

ها و وزن نيروهاى اجتماعى به آنها  با اشاره به واقعيت.  دينى و توحيدى و با مبانى دموكراتيك  سازگار نبودنىاين نوع نگاه به نقش پيشتاز با مبا. دحسابشان معلوم بو
 را هنه فقط شما، اگر بقي. دست بگيريد ا بهاش، قدرت ر توانيد با برخورد آنتاگونيستى با وضع موجود و اين انقالب و رهبرى ترين هم باشيد، نمى گفتم به فرض كه شما صالح

 .هم همراه خود داشته باشيد، اين امر امكان ندارد
 

گونه كه خودتان هم اشاره كرديد آنچه كه در پاريس اتفاق افتاد  اى كه برگزيدند عرضى نبود؟ عرضى به اين معنا كه همان  آيا رفتارى كه اينها پيش گرفتند و مشى
شايد اين .  و جايگاهى داشته باشندقشهاى سازمان در حاكميت ن اعتمادهايى نسبت به سازمان هست كه حاضر نيستند بچه  يك ترديدها و عدماحساس كرده بوديد كه

 د چيست؟نظر شما در اين مور. اعتمادى بود و درواقع عرضى بود تا ايجابى العمل درمقابل آن بى احساس را سازمان هم داشت و عملكرد آنها به نوعى يك عكس
 
وضعيت درونى پديده است يعنى ساختارها، " مبنا"دهد؛  درستى اين مسئله را توضيح مى به" مبنا و شرط"اصل . كرديم  يك اصلى داريم كه از همان اوايل هم مطرح مىما

، كه تنها  )طبيعى و اجتماعى (بيرونىهاى  ديدههاى يك پديده نسبت به پ شرط يعنى شرايط محيطى در رابطه با واكنش. ذهنيت، طرز تفكر و گرايش و استعدادها
العملى بروز نكند و يا ناقص بروز كند يا به عكس، زمينه را مساعد كند تا  يعنى شرايط و محيط ممكن است باعث شود كه عكس. عكس مزاحم مساعدكننده است و يا به

سازمان هم به . كند عمل مى" شرط" درونى پديده است و محيط بيرون تنها به صورت ىها  ويژگىكند ماهيت و اش را بروز دهد؛ ولى آنچه كه بروز مى پديده بتواند ماهيت
هاى سياسى مبارزاتى همه جريانات، با  بست ما تنها گروهى هستيم كه توانستيم در يك شرايطى بعد از بن"آن ادراك يا احساس نسبت به خود كه . طور بود نظر من همين

كرد، يعنى مبناى عملكرد آنها اين بود كه  عمل مى" مبنا"عنوان يك  براى آنها به." ميق و جدى با تمام وجود و جان بركف به صحنه بياييمبندى و مطالعات ع يك جمع
مثالً فرض كنيد دست آورد كه  شد به شان نيز مى حتى اين را از نوع برداشت مذهبى. ترين نيروها يعنى مجاهدين است دست صالح توسعه، پيشرفت و تكامل جامعه به

هاى جلوتر بردارند ترديدى نيست و خود به  توانند گام تر مى كه در هر حركتى افراد صالح در اين. ها تعميم داد و سازمان اين برداشت را به همه حوزه" والعاقبه للمتقين"
هاى ذاتى و يا اكتسابى  معناى صالحيت  به رهبرى.  هم فرق داردبااين دو " مديريت"داريم و يك مقوله " رهبرى"منتها ما يك مقوله . گيرند دست مى خود نقش رهبرى را به

پذيرند و در شعاع آن رشد  اى كه تجربه و توان كمتر دارند آن رهبرى را مى طور طبيعى عده دست آمده و به است كه به لحاظ فكرى، علم، دانش، تقوا، اخالق و عمل به
لذا پيشتازى و رهبرى در امر انقالب را نبايد به امر حكومت .  بايد برپايه قرارداد ميان همه شهروندان تنظيم بشودهيتى است كاما حكومت و مديريت، حق حاكم. كنند مى

 مسئول راكل جامعه داند، اما در امر اداره جامعه،  ها مى ها را باتقواترين ترين قرآن صالح. كند كه در خود قرآن هم اين كار را نمى چنان. كه امر عمومى است تعميم داد
 . كنند گويد مومنان امور اجتماعى خود را با شور و مشورت ميان خودشان حل و فصل مى داند و مى مى
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 جريان خواهم بگويم زمينه برخورد آنتاگونيستى در انديشه سازمان وجود داشت و اين را ما در برخوردهاى قبل از اين هم شاهد بوديم اما در آستانه انقالب و در   من مى
شما صالحيتى داريد و . تواند خشم ايجاد كند اند حتى مى اند و ناديده گرفته كه ما را كنار گذاشته آن شرايطى پيش آمد كه فرصت بروز بيشترى به آن داد؛ احساس اين

شود برخورد كرد؛ يكى  ا اين وضعيت به دوگونه مىب. شويد گيرند و شما دچار يك خشم فروخورده مى كنيد درست جاى شماست شما را ناديده مى در جايى كه فكر مى
. ايم  شده حالت ديگر اين است كه تنها ماييم كه صالحيت داريم و ناديده گرفته. اند  گرفته شدههكه بگوييم كه ديگرانى هم هستند كه مثل ما صالحيت دارند و ناديد اين

اند برخورد من بايد چگونه باشد؟   بايد داشته باشد و از خود پرسش كند كه حاال كه سهم مرا نديده گرفتهكه او هم سهمى كرد كه حق تنها با اوست نه اين سازمان فكر مى
تواند از حق خود به خاطر  جايى است كه انسان مى گونه باشد كه با هر قيمت ممكن بروم سهم خود را بگيرم، هر چند كه كل اين حركت دچار آسيب بشود؟ اينجا همان آن

هر اندازه نيت شما . گفتم كه يك راه اين است كه بخواهيد به زور اين را بگيريد كه اين محكوم به شكست است من به آنها مى. نظر كند مصالح جامعه صرفكل جنبش و 
وند و آخرش يك برخورد است ش كنيد، تضادهاى غيراصولى تشديد مى ها فضا را ـ به سهم خودتان ـ تيره و خشن مى سالم باشد و هدفتان مقدس، با اتخاذ بعضى روش

راه دوم اين است كه فرصت . رسيد  حق مشروع خود باشيد، به آن نمىالدنب بنابراين با اين روش حتى اگر از نظر خودتان به. خوريد كه در اين برخورد شما شكست مى
سال طول بكشد و كار دموكراتيك  فكر كنيد پنج يا ده. انيد فعاليت كنيدتو شما هم در اين شرايط مى. بدهيد شرايط براى فعاليت سياسى، دموكراتيك و امن باقى بماند

ها هم باال  آورند و سطح آگاهى توده  دست مى هاى روشنفكرى گسترش و نفوذ اجتماعى به  دوام بياورد، طى آن سازمانسال اين شرايط اگر حتى پنج. در جامعه ادامه يابد
 ندتوان ترى دارند مى ماند بنابراين در شرايط دموكراتيك آنهايى كه پايگاه اجتماعى وسيع يا شرايط دموكراتيك پايدار مىدر آن صورت، دو حالت ممكن است؛ . رود مى

ار اگر هم شرايط دموكراتيك پايد. هاى خود را خواهيد داشت ها و ديدگاه شويد و فرصت اجراى طرح اگر شما جزو آنها بوديد، موفق مى. دست بياورند رأى بيشترى به
 اجتماعى داريد كه حذف شدنى نباشيد پايگاهقدر  هاى روشنفكرى اين هاى روشنفكرى را حذف كنند، شما و ديگر جريان هاى انحصارطلب بخواهند جريان نماند و جريان

. اين نظر مورد قبول قرار نگرفت. اه خود داريدتوانيد مقاومت كنيد و افكارعمومى را همر عنوان يك جريان عمده نتوان شما را ناديده گرفت و در اينجاست كه مى و به
 فراگيرملى عليه استعمار،   و ميزگردهايى ترتيب داديم و محورهايى براى تشكيل يك جبههلساتها، ج وگو و تعامل ميان احزاب و گروه منظور ايجاد فضايى براى گفت به

گفتيم اين اتحاد تحت  ها را ناديده نگيريم مى كه واقعيت ه نيروهاى مترقى مشترك است و براى اينكرديم اين شعار بين هم  استثمار و استبداد مطرح كرديم چون فكر مى
اند، با استعمار هم كه مخالف هستند،  برداشت آن روز ما  اين بود كه آقاى خمينى عليه استبداد شاه  مبارزه كرده.  حمايت ايشان قرار گيردموردرهبرى آقاى خمينى و 

هاى اجتماعى   درگيرىدازهكرديم هر ان افزون بر اين، ما فكر مى.  چه در پاريس و چه اينجاـ در حمايت از محرومان و مستضعفان هم شفاف بوده استرويكردهايشان ـ
طور تأييد  ا كردند، همينشود، مثل حمايتى كه از طرح  شوراه هاى روشنفكرى و مترقى تقويت مى بيشتر در اين مسير پيش برود، ايشان مواضعشان در حمايت از جريان

هاى جدى  ها مخالفت گونه طرح شوند و بزرگان حوزه هميشه با اين  نمىدهايى تأيي ها چنين طرح دانيم با تفكر روحانيت و  حوزه كه ما مى درحالى. طرح اصالحات ارضى
كند گرايش ايشان در تأييد  ها در صحنه ادامه پيدا  رك پيش برويم و حضور تودهكرد هر چه در مسير اين شعار مشت هايى بود كه ثابت مى از نظر ما اينها نشانه. اند كرده

كه اين جبهه پا بگيرد و بتواند در  كرديم كه حمايت معنوى ايشان از اين جبهه ضرورى هست براى اين ما فكر مى. هاست ودهمواضعى خواهد بود كه به نفع جامعه و ت
 رياناتكرديم چه اشكال دارد كه در اين جبهه، ج حتى فكر مى. ماند اثر مى شود و بى بدون حمايت ايشان عمالً ناديده گرفته مىدانستيم  چون مى. جامعه منشأ اثر باشد

اهيم  ند خوعنوان يك واقعيت نه باور ايدئولوژيك، كه مد نظر ما هم نبود ـ بپذير ماركسيستى هم اگر اين سه شعار را قبول دارند و رهبرى معنوى آقاى خمينى را ـ به
 كه در حاكميت بودند نيامدند، مجاهدين هم آزادى تهاى اصلى مثل نهض اما اين جبهه عمالً شكل نگرفت، گروه. هاى انقالب را تحقق ببخشيم توانست تا حدودى هدف

موقع رسماً اعالم كرديم كه  ما آن.  با آنها زياد بودوگو گرفتند و بحث و گفت توده تماس مى ها و عناصرى از حزب هاى چپ مثل فدايى البته گروه. كسى را نفرستادند
دهند  به اين معنا كه آنچه در جهت اهداف انقالب انجام مى.  است برخوردى وحدت ـ تضادى استنيتها و روحا برخورد ما با جريان حاكم كه جريانى مركب از ليبرال

 . كرديم خلق هم همين رويه را توصيه مىبه مجاهدين . كنيم كنيم و در غير اين صورت انتقاد مى حمايت مى
 
 شد براساس همين تحليل بود؟ كه آن موقع در نشريه امت مطرح مى" كن امپرياليزم ليبراليسم جاده صاف" شعار آيا
 
خورد ما دوستانه ولى انتقادى بود اگر در مقام حكومت نبودند طبيعى است كه بر. آزادى در مقام حكومت و خارج از حكومت دو موضع متفاوت داشتيم  نسبت به نهضتما

 كه ارزيابى و داورى ما از نقش و سهم پذيرم البته مى. كرد اما وقتى كه در رأس حكومت قرار گرفتند قضيه فرق مى. مثل گذشته كه ضمن همكارى، انتقادهايى هم داشتيم
نقش آنها را در .  درى شتابزده و افراطى بود و بعد هم به همين دليل از خود انتقاد كرديمساخت، ق آنها در بحران و آشوبى كه انقالب را فراگرفته و آينده آن را تيره مى

توانند انقالب را تداوم بدهند و وظيفه خود را بازسازى سيستم  گفتيم با بينشى كه دارند نمى مى.  ديمانحراف انقالب از مسير اصلى خود بيش از آنچه كه بود عمده كر
گشت و زمينه مساعدى براى  نخورده رها مى هاى نظام گذشته در سيستم ادارى، مناسبات مالكانه و صنعت وابسته دست كه پايه درحالى. دانند اى مختل شده مى ادارى
راى تجديد نظام وابسته و كه بخواهند راه را ب آن به همين جهت ما شعار داديم كه اينها بى. نمود  امپرياليستى در اولين فرصت برگردد فراهم مىناسباتكه باز هم م اين

 حكومت را از رژيم گذشته به دولت تاام  گفت من فقط آمده آقاى مهندس بازرگان مى. به اين دليل كه معتقد به تغييرات ساختارى نيستند. كنند غيردموكراتيك هموار مى
برخورد ما با دولت موقت بايد انتقادى . چيز در حال دگرگونى بود بود كه همهشرايطى . پذيرفت كه پروسه واقعى انقالب چنين رويكردى را نمى درحالى. آينده تحويل دهم

كننده  ما يك نيروى تعيين. اند  دولت موقت آن اندازه نبود كه برخى تصور يا تبليغ كردهعيفاما سهم ما در تض. بود، اما متأسفانه از آنچه كه بايد، قدرى فراتر رفت مى
با آگاهى از قدرت و نقش غيرقابل منازع آقاى خمينى در جامعه آن روز و . هاى كالن جامعه بشويم  سقوط دولت موقت و يا تغيير سياستنبوديم كه بتوانيم موجب يا مانع

شد  ند، تصور مى در پاريس و در اوايل اقامت در ايران نسبت به مسائلى چون شوراها، اصالحات ارضى، مجموعه نيروها و استعمارزدايى نشان دادههايى ك عالئم و نشانه
 مبارزه كرده بودند و ديگر نقالبكرديم روحانيتى هم كه قبل از ا تصور مى. كرديم عنوان ارتجاع مطرح مى بقيه مجموعه را به. كند اين مسير دائماً تكامل و تعالى پيدا مى
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كرديم،  اى باشند و خطر اينها را كم ارزيابى مى كننده رتجاعى، جريان تعيينكرديم كه آن جريان ا با اين تصور، فكر نمى. روى ايشان هستند طرفداران آقاى خمينى دنباله
 بود كه در شرايطى كه جامعه دچار آشوب است و كليه نيروهاى اجتماعى و اقوام بعد از اين اينانتقاد ما به دولت موقت . بينانه نبوده است بعداً معلوم شد اين تصور واقع

كه گذشته  چنان. ها را كنترل و مهار كنيد  توانيد فقط با نصيحت آنها را راضى و شرايط را آرام نگهداريد و آشوب اند، نمى ه صحنه آمدهپيروزى با حداكثر مطالباتشان ب
د تكرار شده كند؛ يعنى همان چرخه آشوب و استبدا ومرج زمينه را براى تجديد حيات ديكتاتورى فراهم مى هاى ملى و تشديد آشوب و هرج دهد ضعف دولت نشان مى

كرديم كه اين   نمىرفك.  تصور آن روز ما اين بود كه اين ديكتاتورى ممكن است از درون ارتش و با شعار  نجات انقالب ـ و نه برگرداندن سلطنت ـ شكل بگيرد. است
اين . دست اينها از بين برود  كه به بركت انقالب دست آمده بههايى را گرايش از درون جريانى از روحانيت كه زمانى عليه استبداد مبارزه كرده بود سربلند كند و آزادى

تقريباً همه روشنفكران و نيروهاى مترقى ملى و يا . كرد  مخالفت مىدولتجمهورى اسالمى نبود كه با  جالب توجه و تأمل است كه تنها حزب. گرفتيم كم مى خطر را دست
ملى، مرحوم دكترسامى و دوستان ايشان در جاما بگيريد تا افرادى مثل آقايان مهندس  حاج سيدجوادى، جبههاز جريانى مثل جنبش آقاى . مذهبى هم انتقاد داشتند

داد كه دوستان ما  ، اين نشان مى)پيش از سقوط دولت موقت(آزادى از آنها جدا شدند   كه با انتقاد از نهضتانشاننگار و دوست سحابى، دكترمحمد مهدى جعفرى و بسته
. داين تحليل غلط نبو. داد كه به اقتضائات يك جامعه انقالبى عمل كنند شان اجازه نمى اى از زمان  نداشتند و مبانى فكرى بينانه دى و دولت موقت درك واقعآزا در نهضت

بخش را در  وگوى سازنده و تعالى شى انتقاد و گفتبايست م هاى فردى مى يعنى با آگاهى از دفاع آنها از حقوق و آزادى. آنچه اشتباه بود  افراط و تندروى در اين زمينه بود
 .كرديم برابر آنها دنبال مى

 
 اگر در مورد بينش تشكيالتى آن هم نظرى داريد بفرماييد؟.  نظر خودتان را پيرامون نگاه ايدئولوژيك و همچنين مشى سازمان گفتيدشما

 
ها امكان  در شرايط اختناق، احزاب و گروه. تأثير نبود در اين رويكرد شرايط سياسى حاكم بى. زم كرد لحاظ تشكيالتى سازمان تدريجاً دموكراسى را قربانى سانتراليبه

.  دموكراسى در روابط درون تشكيالتى استطرفداراناين شرايط به سود طرفداران سانتراليزم و به زيان . فعاليت آزاد و علنى ندارند و مجبورند مخفيانه فعاليت كنند
هاى تيمى بسته،  شوند در خانه وقتى افراد ناگزير مى. كرد  گونه تربيت مى  سازمان صرفاً تأثير شرايط اختناق نبود، بلكه نوع زندگى تشكيالتى هم آنها را اينالبته در مورد

در جريان . ميمات را خودش بگيرد و اجرا كنداين رهبرى مخفيانه بايد تص. رسد  مركزى به صفر مىهاى گيرى ميمكنند، امكان مشاركتشان در تص جدا و دور از هم زندگى 
آمد، در كل تشكيالت  كه سوال و ترديدى در ذهن كسى پديد مى يعنى به محض اين. شد گونه نمى ، اگر روابط دموكراتيك بود شايد اين54انحراف ايدئولوژيك در سال 

وقتى مركزيت يك سازمان دور از نظارت و . وت و متنوعى داده شود نه فقط يك پاسخهاى متفا دادند و ممكن بود پاسخ شد و همه روى آن نظر مى  مىرحبين همه مط
تأثير قرار   تحتكند مىكند و سرنوشت كل تشكيالتى را كه در شرايط پليسى زندگى  گيرد، آنجا به هر تصميمى برسد، به رأى خود عمل مى اظهارنظر افراد قرار مى

 او در اقتدار و  شود، شخصيت، هويت مستقل و عاليق شخصى انحالل فرد در سازمان است يعنى وقتى فرد وارد تشكيالت مىيكى از اصول تشكيالتى سازمان، . دهد مى
اين همان . شود مى" بت"شد، سازمان   فرد در سازمان حل توقتى آزادى و شخصي. موجوديت سازمان حل شود و سازمان باالترين هدف و مقصد و كمال مطلوب فرد است

 .شود رگى است كه موجب برقرارى رابطه بردگى واربابى مىوا  بت
 

شود، با چنين عملى  شود هر كسى داوطلب انجام آن مى ً عمل صالحى مطرح مى دادند كه داوطلبانه باشد، مثال گونه توضيح مى  انحالل در سازمان را اينبنيانگذاران
 .وحدت داشته و در آن حل خواهد شد

 
 را  ها اما عواملى چند، جريان. كم بنيانگذاران سازمان، به لحاظ اعتقادى چنين نگاه ضد انسانى به رابطه تشكيالتى نداشته باشند هم است كه دست براى من هم قابل فبله،
عمل سياسى ـ تشكيالتى دوم بستر . كند  مىعيين يا تئورى راهنماى عمل است كه جهت حركت فرد يا يك گروه را ت كند؛ يك عامل، چارچوب نظرى سو هدايت مى بدان
گيرى و گردش  گوييم كه بنيانگذاران با تمام عاليقى كه داشتند نتوانستند آن عاليق را در مدلى از روابط تشكيالتى و نوعى از نظام تصميم ما از مقطعى سخن مى. است

گونه  اين. ها شكل گرفتند طور نامحسوس و آرام آن زمينه همان بدو تأسيس ابتدا بهدرنتيجه از .  نينجامداها و اعتقادات آنه اطالعات تنظيم كنند تا به نتايج مغاير با ارزش
نظام و مضمون آموزش  و تربيت افراد نبايد . اگر هم چنين باشد جاى سوال است. نيست كه به محض غيبت بنيانگذاران از رهبرى تشكيالت اين اقدامات رخ داده باشد

اهميتى نيست و  اين موضوع كم. اى را كه مغاير با مبانى اعتقادى آنهاست بپذيرند  درصد افراد، نظريه80 ـ 85نيانگذاران غيبت كنند،كه ب  كه به محض ايناشداى ب گونه به
.  داشته است در مبانى فكرى سازمانهكنم بخشى از علل گرايش به سانتراليزم افراطى، ريش لذا من فكر مى. برد آموزش و روابط درونى يك تشكيالت را زير سوال مى

دهد كه در رأس آن فقط يك گروه و در  خطى تاريخ است كه سازمان پذيرفت و مطابق آن، تكامل تاريخ هرمى را تشكيل مى ترين محور آن هم نظريه تكامل تك مهم
 .رأس آن هم فقط يك فرد قرار دارد كه صالحيت و  توانايى برتر از همگان دارد

 
 ان است؟ مبانى فكرى ديگر مورد نظرتكدام

 
 بشر دست زدند انبيا، راه آنها با الهام از راه طى شده آقاى مهندس بازرگان به تدوين كتاب راه نظرى ديگر نحوه حل رابطه علم و دين از طرف سازمان است ـ البته مبناى

صورت  هاست كه به كند، همان  كه بشر با علمش كشف مىهآنچ. رونداند ميانبر ب ـ مطابق نظريه راه طى شده بشر با عقل خود همان راهى را پيموده است كه انبيا خواسته
تواند  در اين تفكر علم هم مى. داريم آنها را پذيرفته و پيروى كنيم و راهنماى عمل قرار بدهيم" دين"اند و لذا بايد با همان اعتبار و اعتمادى كه به  تر بيان كرده كلى
گويد كه هرچه بشر در  آقاى مهندس بازرگان مى. كنند هاى واحدى را دنبال مى ها و هدف  علم و وحى، موضوعه،ر اين نگاد. موازات دين راهنماى عمل قرار بگيرد به
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ت شناسى، يعنى در مسائل تاريخ و جامعه و تحوال كند به عرصه تاريخ و جامعه همين اشتراك تعميم پيدا مى. اند آموزد همان است كه انبيا به شكل ديگر گفته طبيعت مى
طبق اين نظر طبيعت فعل خدا و . كه اگر كسى از علم پيروى و به آن عمل كند، هدف انبيا را تحقق بخشيده است طورى اند به گويد كه انبيا ابالغ كرده  همان را مىمآن، عل

در اين .  از اين علم را بر خود واجب دانستندروىم دينى پيكردند و با اعتقاد به وحى و تعالي بر همين پايه مجاهدين، ماركسيسم را علم مبارزه تلقى . وحى قول خداست
كه آيا ماهيت و روش علم جامعه با علوم طبيعى همسان است يا نه؟ اصوالً ماهيت علم مدرن چيست؟ البته با مباحث  كار از توجه به چند نكته اساسى غفلت شد؛ اول اين

فقط به اجمال بگويم كه سازمان بر كدام اساس .  كه در اينجا جاى پرداختن به آن نيستستخته شده اجديدى كه مطرح شده است، اين نكات تا حدودى روشن و شنا
. عنوان فلسفه مادى تاريخ مطرح كرد هاى اروپا تعميم تاريخى داد و آن را به انگلس نظريه ماركس را درباره تحول جامعه.  پذيرد كه ماركسيسم علم مبارزه است مى

اما . دارى غرب را بررسى كرد او فقط  موقعيت جوامع اروپا و سرمايه. نيست و نبايد به كل تاريخ تعميم داده شود براى كل تاريخ منگفت نظر  كه ماركس مى درحالى
هاى   بچهدليلداد كه نقدهاى سنگين و بنيادينى كه در اروپا نسبت به ماترياليسم تاريخى شده بود در ايران انعكاس يابد، به همين  وضعيت چپ در ايران اجازه نمى

 .ان هم از اين نقدها مطلع نبودندسازم
 

هاى تاريخى و مبارزاتى مطرح شوند، آنگاه اين  عنوان آموزه توانند به هستند كه مى" اى هاى انقالبى تجربه"گفتند كه انقالب اكتبر روسيه و انقالب چين صرفاً   مىمجاهدين
 اين چه ايرادى داشت؟ . ها در كادر مكتب اسالم ارزيابى شوند تجربه

 
خطى به  جا تعميم داده شد، يعنى همان نگاه تك  شد و ثانياً به همه عنوان يك نظريه علمى پذيرفته بار رخ داده بود به  اين بود كه اوالً تجربياتى كه هريك فقط يكيرادا

 كه اين نظريه نه در طبيعت اعتبار علمى دارد و نه در ىتارائه داد، در صور" تبيين جهان"هاى  ها را بعد از انقالب در سخنرانى تكامل تاريخ كه مسعود رجوى هم همان
 . جامعه انسانى

 
 ؟1358 است برگرديم به بحث ائتالف و موضع سازمان در سال ممكن

 
ماه ائتالف را   يكبنابراين ما زودتر و در عرض. رفت داد و راه خودش را مى كرد ولى به رأى جمعى بها نمى  رجوى از طرف سازمان در جلسات ائتالف شركت مىمسعود

اى رسيدند كه   آنها هم نهايتاً به همان نتيجهلىدكترسامى و دوستانش براى مدتى ديگر ماندند، و. فايده است با آگاهى كه از قبل داشتم، ديدم ادامه آن، بى. ترك كرديم
 .گويد برند و برايشان مهم نيست كه جمع چه مى نند و همان را پيش مىز كس جز خود را قبول ندارند، تنها حرف خودشان را مى ما قبالً رسيده بوديم، كه آنها هيچ

 
 آن شرايط چه بودند؟ .  اشاره كرديد كه شرايط بيرونى باعث شد و كمك كرد كه سازمان ماهيت خود را بروز دهدشما

 
ها و  رى و سياسى وابسته به آنها بودند كه به سود بروز آن كژروىطور مشخص حزب جمهورى اسالمى و روحانيون در رأس اين حزب و محافل بازا  مقابل سازمان بهجريان

 .ها عمل كردند كژرفتارى
 
  بيشتر روحانيونى كه در انقالب فعال بودند، در دوران مبارزه روابط نزديكى با مجاهدين نداشتند؟آيا
 

اى، باهنر، هاشمى رفسنجانى ـ همه جزو   به حزب نپيوست، آقايان بهشتى، خامنه روحانيون مبارز آن زمان ـ كه بعدها تشكيل حزب دادند و گويا فقط آقاى مطهرىبله،
در اين ميان ممكن بود اختالف . شتند با روشنفكران مبارز و مسلمان در محافل سياسى و دينى ارتباط و همكارى نزديك دا1342كسانى بودند كه از بعد از سال 

دانستند،  براى مثال در مواضع اقتصادى، ما با آقاى مطهرى اختالف نظرهايى داشتيم و ايشان ما را چپ مى. وجود نداشتگاه تضاد بنيادى  نظرهايى پيش بيايد ولى هيچ
تر بود تا آقاى  هاى اقتصادى آقاى موسوى اردبيلى به ما نزديك اما ديدگاه. استهاى شما از مسئله عدالت اجتماعى ماركسيستى  گفتند دريافت حتى گاهى اوقات مى

اى، باهنر و بهشتى به  همچنين مواضع اقتصادى آقايان خامنه. هاى آقاى مطهرى به لحاظ اقتصادى به مهندس بازرگان و دوستانشان شباهت داشت ديدگاه. هرىمط
 پيشنهاد شد كه 1348 در سال اين همكارى و اعتماد متقابل ميان اين دو جريان به قدرى بود كه وقتى.  بودتر ديكمواضع اقتصادى ما از لحاظ عدالت اجتماعى نز

در اين گروه من بودم و آقايان دكترشيبانى، باهنر، هاشمى رفسنجانى و گاهى . ايدئولوژى اسالمى تدوين شود، قرار شد گروهى نظريات همه را گردآورى و مطالعه كنند
عنوان  نسبت به تعاريفى كه من به. شد تا نظر اسالم در آن باره مشخص شودهاى مختلف طرح  عناوين و موضوع. كردند آمدند و شركت مى اى از مشهد مى  خامنهقاىهم آ

البالغه اسناد و مطالبى در   و نهجقرآنندرت ممكن بود مخالفت كنند، بلكه از احاديث، روايات،  كردم، اين آقايان به يك روشنفكر مسلمان و نوانديش دينى مطرح مى
آقايان آنها را . را تأليف كردم" كار، مالكيت، سرمايه"و " فلسفه تاريخ"هاى  در اين زمان من كتاب.  ادامه داشت1354د از سال ها تا بع اين همكارى. آوردند تأييد آن مى

قاى ها نسبت به نوانديشان شروع شد، آ ها و حساسيت  بود كه در زندان درگيرى54 سال بهبعد از ضر. تأييد كردند و توسط نشر فرهنگ اسالمى به چاپ رسانيدند
هاى تازه، كتاب فلسفه تاريخ را مطالعه و ضمن پيغام به دوستانشان در بيرون اطالع دادند كه مراقب باشيد،  تأثير حساسيت هاشمى رفسنجانى  در داخل زندان تحت

ش از اين هشدار، همه ازجمله آقاى باهنر خوانده كه پي درحالى. را دارد و قبل از چاپ اصالح شود)  ايشان انحرافى و ماركسيستىعبيربه ت(كتاب بعدى هم همين مضامين 
.  بهشتى دادندقاىهايى از اين كتاب به افراد مختلف در ميان روحانيون براى اظهارنظر، ازجمله يك نسخه هم به آ نسخه. بودند و هيچ نكته انحرافى در آن نديده بودند

. نظرشان اين بود كه بايد مطالعات عميق، مبنايى و درازمدت كرد. هاى سياسى جدى نداشتند فعاليتالبته آقاى بهشتى تا پيش از سفرى كه به اروپا و امريكا كردند 
 . معتقد به يك كار درازمدت فرهنگى بودندعايشان درواق. شود اند، بعدها آشكار مى  كه شروع كرده گفتند نتايج كارى خودشان مشغول بودند و مى
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  كارشان چه بود؟محصول

 
هاى آموزش دينى براى آموزش و پرورش  ضمناً ايشان و آقاى باهنر در كار تدوين كتاب. كه آقاى بهشتى تدوين كردند" خدا در قرآن" شد باعنوان  كتاب منتشريك

گيرى مبارزات و  ان و اوج دانشجويهيجاندر سفر به اروپا و امريكا و مشاهده شور و . دانستند شركت داشتند و آن را هم در مسير و هدف همان كار درازمدت فرهنگى مى
پس از بازگشت به ايران، . تأثير قرار گرفتند دادند، تحت هاى آقاى خمينى با رژيم نشان مى هاى دكترشريعتى و مخالفت اى كه آنها به فعاليت مجاهدين و انديشه عالقه

ها و نيروهاى مبارز سياسى ملى و مذهبى  هايشان با شخصيت  شدند و تماس دست به كارد،شود در كنار ايستا ايشان ديدند كه جامعه در حال تغييرات جدى است و نمى
دست  طور كه پيش از اين گفتم در اين زمينه توفيقى به ملى و  ما را در يك جبهه متحد كنند كه همان آزادى، جبهه خواستند همه اين نيروها، نهضت اول مى. افزايش يافت

وجود نداشته باشد، رهبرى انقالب در  كه بهتر است  مقدمات تشكيل يك حزب را فراهم كنيم، چون اگر انقالب پيروز شود و حزبى  رسيدند نتيجهبعد از آن به اين . نيامد
 .شود رو مى هايى روبه اداره كشور با دشوارى

 
  حزب از طرف ايشان در چه سالى بود؟پيشنهاد

 
 هم استقبال كرديم و وجود حزبى فراگير كه در آن همه نيروهاى انقالبى و مسلمان حضور داشته باشند را  ـ دقيقاً به خاطر ندارم ـ ما1357 يا اوايل 1356 سال اواخر

اصولى كه براى همه . كرديم  اوليه آن همكارى اصولوگو و در تهيه و تدوين اساسنامه و  آقايان بهشتى، باهنر، دكترسامى و من در اين زمينه گفت. ضرورى و مفيد ديديم
ها داشتند كه در آن  ها در منزل خودشان داشتند، يك جلسه هم با بازارى اى كه براى جوان آقاى بهشتى عالوه بر جلسه. مسلمان روشنفكر هم قابل قبول باشدهاى  گروه

به هرحال پس از تدوين . ارتباط بودنداى با فعاالن بازار و حوزه داشتند، عناصرى از موتلفه هم در اين  ايشان از قبل ارتباطات عميق و پيوسته. شد قرآن تفسير مى
ديديم كه در اين فهرست اغلب افراد بازارى . عنوان هيئت موسس دعوت شوند كه قرار است به اساسنامه ـ پيش از آن كه نهايى شود ـ فهرستى آوردند از اسامى كسانى

آن اهداف مترقى، . كرديم، تفاوت دارد اين تركيب با آنچه كه ما فكر مىمن و دكترسامى گفتيم كه .  روشنفكر تعداد بسيار كمى هستندىها هستند و از چهره
 گرفت و اهداين حزب در اختيار آن جريان قرار خو. شناسيم محقق شدنى نيستند عدالتخواهانه و دموكراتيكى كه مورد نظر است با تفكرى كه ما از اين آقايان  مى

نظر ما اين بود كه با آن . گذاريم چنين شود مرحوم بهشتى گفتند  اشكالى ندارد همه هستند، شما هم بياييد، نمى. هاى راست و ارتجاعى بر آن غلبه خواهد كرد گرايش
 . همكارى روشنفكران ترجيح دادندجلبايشان حفظ آن جريان و همكارى حزبى با آنها را بر . توانيم همكارى حزبى كنيم و نپذيرفتيم مجموعه نمى

 
  اين اتفاق افتاد؟چرا

 
دانستند،  كه روشنفكران مسلمان تابع محض روحانيت نبودند و خود را در زمينه عقايد دينى صاحب انديشه و نظر مى نخست اين: كنم چند دليل داشت  مىفكر

ع مالى روحانيت بودند و به اين دليل هم نزد كننده مناب كه بازاريان تأمين دوم اين. كه بازاريان همواره تابع و مقلد روحانيت بودند و استقالل فكرى دينى نداشتند درحالى
كه برخى مسائل مهم يا مواضع فكرى روشنفكران مسلمان با روحانيون، اختالف داشت، از آن جمله ما روى اصول  سوم اين. آنان بر روشنفكران ترجيح داشتند

اما . اى براى فرد، صنف و يا جريانى قائل نبوديم  قائل بوديم و حق ويژهاركتشطور مساوى حق م گيرى براى همه به دموكراسى و شورا تأكيد داشتيم و در نظام تصميم
نگرى را در عرصه  توانستند چنين يكسان  و نوع نگاهشان به مسئله مرجعيت و رهبرى نمى هاى فكرى زمينه گفتند ولى پيدا بود كه در پس آنان هرچند اين را صريحاً نمى

قبل از آن بر سر دوراهى بودند و به نظر . ها را به روشنفكران ترجيح دادند شايد اين سه عامل باعث شد كه در انتخاب نهايى، بازارى. گيرى بپذيرند نظام شورايى و تصميم
 .من انتخابشان را آن لحظه كردند و اين انتخاب هم تصادفى نبود

 مدتى كه اينها با روشنفكران ارتباط نزديك داشتند و شرايط بيرونى هم هنوز تا آن. جمهورى اسالمى را از همان زمان مشخص نمود   اين انتخاب جهت آينده حزب
شد و باز  داديم و تمام مى  گوش مىرشد همگى به همديگ اگر هم در جلساتمان بحثى مى. وجود نياورده بود ما درگيرى و تضادى نداشتيم تفكيك و تضاد جديدى را به

سو در درون زندان و بين مجاهدين و روحانيون و ازسوى ديگر در بيرون بين شريعتى و روحانيون  تشكيل شد كه از يكاما اين حزب در مقطعى . همراهى وجود داشت
 .شان را به ميزان زيادى تعيين كردند  مسير آيندهند،داد بنابراين در اين شكاف وقتى بازار را بر روشنفكران ترجيح . شكافى شكل گرفته بود

 
كرد در   درمجموع شريعتى را تأييد مى1352اما مرحوم بهشتى در سال . گيرى خيلى نقش داشت يدئولوژى سازمان مجاهدين خلق در اين سمت معتقديد كه تغيير اشما
، مجاهدين  فرمول خمينى، شريعتىتىهاى نزديك به پيروزى انقالب، آقاى بهش بعد هم در سال. موقع درگيرى روحانيت با شريعتى به اوج خود رسيده بود كه آن حالى

 رود؟ گيرى ناگهان به سمت بازار مى شود كه جهت چگونه مى. كرد را تأييد مى) خشم(
 

عامل مبنايى در گرايش روحانيون در پاسخ به اين پرسش بود كه سرانجام چه جريانى بايد انقالب . شد  سه عامل را مطرح كردم كه فقط يكى به مجاهدين  مربوط مىمن
 كه بقيه درنهايت امر تابع روحانيون باشند، شد مىده نظارت عاليه داشته باشد؟ نگرانى آنها نسبت به وقوع هرگونه انحراف از اسالم زمانى مرتفع را رهبرى و بر نظام آين

 .شناختند ترى نسبت به روشنفكران مى لذا بازاريان را متحدين مطمئن
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البالغه براى ديدگاه روشنفكران مسلمان  طور كه گفتيد روحانيت از قرآن و نهج حتى همان.  بودند از اين پرسش اين بود كه تا آن مقطع به لحاظ فكرى مشتركمنظور
. كه اصالً خودشان با ماركسيسم التقاط دارند بندى رسيدند كه روشنفكرها توانايى برخورد با ماركسيسم را ندارند، يا اين اما در اين مرحله به اين جمع. آوردند تأييديه مى

 آيا از اين موضع بود يا عمدتاً منافع طبقاتى بود؟. كه روشنفكران بتوانند قرص و محكم روى اسالم بايستند را نداشتند نان كافى براى اينلذا اطمي
 
اى هم  راه با آن حوادث، عدههاى پيروزى و سقوط رژيم و هم شدن نشانه با نزديك. گذاشت ها تأثير مى ها كمتر در همكارى  وقتى پيروزى دور از دسترس بود، اين نگرانىتا

 نورى را پيش كشيدند و از خيانت متجددين و اهللا ضلف هاى خفته را بيدار و پررنگ كردند، قضاياى مشروطه و شيخ ها و خصومت سوابق را از تاريخ بيرون كشيدند، كينه
تحت اين شرايط، همان مقدار اختالف فكرى و روشى كه قبالً . دار دادندروشنفكران به روحانيون صحبت كردند و آنها را نسبت به تجديد آن وقايع ترساندند و هش

خواهند حوادث مشروطه تكرار نشود بايد رهبرى و نظارت عاليه با روحانيون باشد   كه اگر مىداين فكر در ميان آنها تقويت ش. شد اهميت چندانى نداشت، عمده و جدى 
شدن مجاهدين عذر و  ماركسيست. شد كردند و به روشنفكران مستقل اعتماد نمى شد و مسئوليت واگذار مى  اعتماد مىپذيرفتند، و به روشنفكرانى كه اين اصل را مى

افتاد، باز هم با  هم اتفاق نمى) 54انشعاب ماركسيستى سال (ولى به نظر من اگر آن حادثه . اعتمادى محق جلوه دهند  خود را در اين بىتادست آنها داد  دليل خوبى به
 هم،هايى  و دستشد  شدن بحث در چگونگى ماهيت حكومت آينده، اختالفات ميان روشنفكران و رهبران مذهبى تشديد مى شدن لحظه سقوط رژيم و جدى زديكن

شنفكران مسلمان نبود كه موجب تنها تغيير ايدئولوژى مجاهدين و اختالف فكرى با شريعتى و ديگرروبنابراين، . كردند ها را تشديد مى ها و نگرانى ها، بدبينى  سوءظن
كه آثار پيروزى انقالب مشاهده شد و  به محض اين. تر، نگرانى نسبت به ماهيت نظام سياسى آينده بود به نظر من  عامل مهم. شد اعتمادى و بدبينى نسبت به آنان مى بى

دند كه روشنفكران يك بار ديگر مانند  عصر مشروطيت در برابر روحانيت قرار هاى فكرى درون زندان تشديد شد،  خاطرات تاريخى دوران مشروطيت را زنده كر درگيرى
رود چنانچه  گفتند روشنفكران آبشان با روحانيت در يك جوى نمى مى.  بيرون خواهند آوردچنگشزعم آنها، محصول كوشش و تالش روحانيت را از  خواهند گرفت و به
 .دانم كه چه كسانى آن را دامن زدند و تقويت كردند درست نمى د و اينمتأسفانه اين ايده تقويت ش. در مشروطيت نرفت

ها داشتند، ايشان در قضاياى مشروطه حق را به شيخ    ببينيد، نگاه آقاى خمينى هم نسبت به روشنفكران حتى مسلمان توأم با آن اعتمادى نبود كه نسبت به بازارى
 داورى روشنفكران كه كاشانى را محكوم و از باملى،  اهللا كاشانى و بعضى از روحانيون با دكترمصدق و نهضت خالفت آيتدادند، يا قضاوتشان درباره م اهللا نورى مى فضل

 .ها وجود داشت، قبل و بعد از پيروزى انقالب هم اين خاطره را تقويت كرد و  بدبينى و سوءظن را تشديد نمود اين ذهنيت. كردند، فرق داشت دكترمصدق دفاع مى
 
 كنيد؟ كه صرفاً براساس يك پيشينه تاريخى تحليل مى  خبرهايى هم در اين زمينه داشتيد يا اينآيا
 

شد مگر روشنفكران نبودند كه در مشروطه روحانيت را كنار گذاشتند، آن يكى را اعدام كردند، اين يكى را ترور  شنيديم كه گفته مى شد و ما مى  همه اينها بحث مىبله،
تغيير ايدئولوژى سازمان كل قضيه نبود، بلكه تنها يك عامل بنابراين . كرد شد و آنگاه در جامعه انعكاس پيدا مى  در بين خودشان مطرح و دامن زده مىاينها... كردند و

 . اى از عوامل باعث جدايى و مرزبندى روحانيت از روشنفكران مسلمان شد بود، مجموعه
آنان خود را در آستانه پيروزى انقالبى يافتند كه سكان رهبرى آن در دست يك رهبر روحانى است و روحانيت در . د  حزب جمهورى اسالمى با اين وضعيت تشكيل ش

آنها . دادند  را در حاشيه قرار مىىهاى روشنفكر كردند و گروه آنها اين پيروزى را محصول رهبرى روحانيت و رهبرى مذهبى قلمداد مى. كند آن نقش اساسى ايفا مى
 مشخصاً در سايه جاذبه رهبرى مذهبى و شبكه تشكيالت سراسرى روحانيت ميسر شده 57 و 56هاى   در سال هاى مقاومت ند كه بسيج ميليونى مردم در صحنهديد مى

. شان كمرنگ شده بود نقشبردند و  سر مى ها به  بسيارى درون زندانوهاى سخت خورده و متالشى شده بودند و برخى كشته  هاى مبارز روشنفكرى ضربه سازمان. است
مجاهدين هم  در تظاهرات ميليونى مردم .  كردند آنهايى هم كه بيرون بودند به لحاظ رهبرى حركت مردم در حاشيه جنبش بودند و به تقويت آن سيل خروشان كمك مى

البته تصاوير بنيانگذاران سازمان و شريعتى هم حمل . كردند مى و رهبرى كاريزماتيك ايشان را ستايش حمايتكردند در شعارهايشان از رهبرى آقاى خمينى  شركت مى
هاى درون  هاى تاريخى و درگيرى اينجاست كه آن خاطره! ايم چرا بايد به ديگران واگذار شود؟ وجود آورده كردند اين عظمتى كه ما به خوب، روحانيون  فكر مى. شد مى

اما امثال . پذيرفتند ها بودند، تأثير منفى بيشترى  قاى هاشمى رفسنجانى كه در زندان مستقيماً درگيرى آن نزاعطبيعى است كسانى مثل آ.  و تأثيرگذار شددهزندان زن
هايش هم بيشتر از   درگير است حساسيتشطور طبيعى انسانى كه خود به. ها نشدند، كمتر هم حساس بودند آقاى بهشتى يا آقاى باهنر كه در بيرون بودند و درگير نزاع

 . اند ى است كه مستقيماً درگير حادثه نبودهكسان
 
هاى روشنى  كرد اينها آدم ايم كه تعريف مى  و اساسنامه حزب هم نمود داشت؟ از مهندس عبدالعلى بازرگان شنيده نامه فرماييد در مرام هايى كه مى  اين حساسيتآيا

 .نع آن شدبودند و ما دوست داشتيم كه با هم كار كنيم، ولى حق وتوى روحانيت ما
 
طور كه يادآور شدم خواست آنها اين بود كه نظارت  ولى همان. اى صريحاً در آن گنجانده شده باشد  تنظيم اساسنامه ما هم نقش داشتيم، به خاطر ندارم كه چنين مادهدر

فراموش نكنيم كه هسته مركزى را . كردند داشتند و به آن عمل ها ذهن آنان را به خود مشغول كرده بود و تلويحاً بر آن تأكيد  و رهبرى اصلى با آنها باشد و دغدغه
كه از ما براى تشكيل  ها با روشنفكران دوستى و همكارى داشتند و تا آن موقع آمادگى براى همكارى را حفظ كرده بودند، چنان دادند كه سال روحانيونى تشكيل مى

شدن پيروزى به صحنه آمدند، همين اندازه از اعتماد و سنخيت و آمادگى   با نزديكوصخص ون كه بهترى از روحاني كردند، اما طيف وسيع حزب دعوت به همكارى 
خواستند نه به صورتى  روحانيون حزب، همكارى ما را بيشتر در نقش مشاور و يا تابع مى. همكارى با روشنفكران را نداشتند و بيشتر بزرگان حوزه جزو اين دسته بودند

 .گيرى يمهمطراز در نظام تصم
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گويد برويد در  كند، ايشان مى شود وقتى عباس داورى از طرف مجاهدين خلق با امام ديدار مى  اتفاقى هم كه در پاريس افتاد در راستاى چنين هدفى بود؟ گفته مىآيا

اى بود كه به  گويد يك اجماع نانوشته  نشريه مىباصاحبه خود از طرف ديگر آقاى موسوى تبريزى در م. كنم ها كار كنيد، من هم دعا و حمايتتان مى ها و دانشگاه كارخانه
 هاى كليدى ندهند؟ اينها ـ مجاهدين ـ پست

 
خواست و رد  طور كه خودتان هم در پرسش گفتيد ـ  هسته روحانيت مبارز اين همكارى را مى ن رسد ـ هما تر بفهميم چطورى  وضعيت به اينجا مى كه دقيق  اينبراى
شد كه طرف، مخالف و يا   مىمسجلكردند كه برايشان به لحاظ خبرى  ايشان حذف را زمانى مطرح مى. خمينى هم در ابتدا درصدد حذف كسى نبودندآقاى . كرد نمى

اگر . گرفت امل قرار مىپذيرفت، مورد اعتماد ك شناختند و در ضمن مرجعيت و روحانيت را مى پذيرفتند منتها اگر طرف را مى ايشان كمك و همراهى را مى. گر است توطئه
از مجاهدين كه بگذريم، اسامى امثال بنده هم در ليست اوليه . شد  داده نمىيصهاى كليدى، مناسب تشخ توانست همراهى و كمك كند ولى براى پست غير از اين بود مى

 . با افكار خاص وجود داشته استهايى نسبت به افرادى  دهد كه از آغاز يك نوع مرزبندى اين نشان مى. شوراى انقالب وجود نداشت
. ازجمله آقاى ميرحسين موسوى كه پيش از انقالب مدتى با ما همكارى داشتند.   البته مرحوم بهشتى تعدادى روشنفكر جوان را هم در حزب با خود همراه كرده بود

 زمانى بعد از پيروزى انقالب، در نهضت اهتا كوت. حانيون را انتخاب كردندآقاى مهندس موسوى بعد از مسافرت به امريكا، در بازگشت، همكارى استراتژيك با حزب و رو
 فرهنگ  جمهورى تدريجاً همكارى در امور فرهنگى را رها كردند و نهضت فرهنگى اسالمى با ايشان و آقاى باهنر همكارى داشتيم كه با تشديد فعاليتشان در حزب

 اسالمى وجود داشت، يكى مربوط به معدود روشنفكران جوان مثل آقاى ىجمهور ن داد كه دو گرايش در حزبحوادث بعدى هم نشا. اسالمى خود به خود منحل شد
رفته اين دو در حزب درمقابل يكديگر قرار گرفتند و در زمان دولت مهندس موسوى  زحمتكشان بقايى، كه رفته موسوى و ديگرى جريان بازار و موتلفه و عناصرى از حزب

 .شكاف مزبور  درنهايت منجر به انحالل حزب شد. دد و اختالف ميان اين دو بروز كرطور شفاف تضا به
 
 گرا و يا غيرفعال در انقالب نيز در حزب حضور و يا تأثيرگذارى داشت يا خير؟  روحانيت سنتآيا
 

 با روشنفكران نبودند كه در حزب يا بيرون تأثيرگذار بودند، بلكه  يك نكته قابل توجه همين است كه بعد از پيروزى، ديگر تنها آن معدود عناصر روحانى همراهاتفاقاً
 شده، داوطلب قبول پست و مقام و دخالت و لگرا بودند، اكنون در عرصه سياست فعا نشين كه قبالً فعاليتى نداشتند و اساساً سنت طيف وسيعى از روحانيت حاشيه

 .نمود  تر  هاى اينها، وزن جريان بازدارنده را در مجموعه حزب و حاكميت سنگين  گرايشها، مطالبات و طبيعى است كه خواسته. تأثيرگذارى شدند
 
 .هاى جارى ازجمله حوزه علميه نشده بود  مواضع اعالم شده حزب جمهورى هم نقدى بر آموزشدر
 
 با روحانيت سنتى در حوزه داشتند، آن اختالفات را نديده بگيرند و رغم اختالف نظرهايى كه شود آن تعداد روحانيون مبارز، به  تأييد صحبت شما، عاملى كه باعث مىدر

. ها بيشتر ماهيت سياسى پيدا كرد تا فكرى و نظرى بندى با آنها بيشتر همسويى نشان بدهند تا روشنفكران، اين بود كه در آستانه پيروزى انقالب و بعد از آن، صف
درنتيجه آنها همه در صف واحدى در دفاع از كل . بندى ميان روحانيت و روشنفكر داد ى خود را به شكاف و قطببندى ميان مبارزين و قاعدين حوزه جا شكاف و قطب

كه  وقتى.  عمده سنتى حوزه ناديده گرفتند و اختالفات خود را با روشنفكران عمده كردنديانروحانيت در برابر روشنفكران قرار گرفتند و اختالفات اساسى خود را با جر
 . تبديل شد، اين تبديل، تضادهاى فرعى را عمده و تضادهاى عمده را فرعى كرد" روحانيت و روشنفكر"بندى  به صف" مبارز و غيرمبارز"دى بن صف

 
 مشى مجاهدين هم در اين كار تأثيرى داشت؟  خطآيا
 

عملكرد متقابل جريان مقابل ـ روحانيون و بازار ـ نيز . هميت را آشكار ساختا هاى تند و افراطى مجاهدين در زندان، اختالفات نهفته و بعضاً كم گيرى موضع!  زيادبسيار
" شرط" ماهيت فكرى و اجتماعى و اخالقى ديگرى وزرفتار اين دو روى هم تأثير متقابل و تشديدكننده داشت؛ يعنى هركدام براى بر. به اين تضاد عمق بيشترى بخشيد

سو واكنش منفى روحانيون و حزب  هاى روشنفكرستيزى در ميان روحانيون، و از آن شود براى تشديد گرايش دى مىسو اقدامات مجاهدين شرط مساع از يك. شدند
طلبانه مجاهدين و دفاع از موجوديتشان در برابر جريانى كه فكر   برترىهاى شود براى تشديد گرايش طور مشخص شرطى مى نسبت به مجاهدين خلق و روشنفكران به

خواهم نتيجه بگيرم كه با توجه به  مى. شد تر مى روز امكان مدارا و سازش ميان آنها كمتر و ضعيف به اين ترتيب بود كه روزبه. تر از سازمان هستند حيتصال كردند كم مى
خواهند نوك پيكان  كه هر دو مى وقتى. داد با هم به سازگارى  برسند  در مناسبات درونى و در تفكرشان داشتند كه اجازه نمىاصرىاين دو عامل مبنايى، هر دو طرف عن

 تشكيالتىبه لحاظ ايدئولوژيك و مناسبات . شود ناپذير مى گنجد، تضادها آشتى رهبرى باشند و پيكان هم يك نوك بيشتر ندارد و دو جريان كنار هم در آن نقطه نمى
 .تشابهات ماهوى زيادى ميان دو جريان وجود داشت

 
 شكست خورد، تحليل آقاى رجوى از علل شكست اين بود كه اعضا و كادرها با تمام وجود تسليم و ذوب در رهبرى نبودند و گفت آنها   وقتى سازمان در عمليات مرصاد

 در پيشگاه رهبرى ها ها و اعترافات و ابراز عبوديت دنبال آن ماجراى توبه بايد در استحكام ايمان خود شك كنند و با توبه و تسليم با رهبرى تجديد پيمان نمايند، كه به
 .گشتند" حل"بعد از آن بود كه همه كادرها، از همسران خود قطع عالقه و ارتباط كردند و در عالقه و عشق به رهبر . پيش آمد
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نند با هم كنار بيايند؟ به نظر توا اند، مى  حق انحصارى و صالحيت انحصارى رهبرى ملت گونه با هم تشابه جدى دارد و هر دو هم مدعى  دو جريانى كه نوع نگاهشان اينآيا
 .ناپذير شده بود من تضاد اين دو در آن مقطع آشتى

 
 ها غيرقابل پيشگيرى شد؟ از چه زمانى درگيرى. شود  مى1360هاى بعد از   كه گفتيد مربوط به سالاى تجربه

 
اگر انسان بخواهد . ه حوادث  ندارم و از درون آنها اطالعات كافى در اختيار ندارمتوان تاريخ تعيين كرد، چون اين فرايند تدريجى رشد كرد و من اشراف الزم ب  نمىدقيقاً

توانستم به مالقات آقاى خمينى بروم،   مىخواستم ىدر پاريس من هر وقت م. هاى زيادى بايد گردآورى شود كه من در اختيار ندارم مقاطع حساس را تعيين كند داده
دليل شلوغى، من  بعد هم كه به ايران برگشتند و در مدرسه رفاه ساكن شدند، به. دادند دادند و جواب مى يم و ايشان گوش مىكرد پذيرفتند، ما صحبت مى ايشان مى

 هاشمى را بار آقايان بهشتى، باهنر و  بهمن، يك22قبل از پيروزى . وگو كردم بعدها در قم چندبار با ايشان ديدار و گفت. اصرارى براى مالقات خصوصى با ايشان نداشتم
خواستم بدانم پروژه آنها براى ساماندهى  كردم، مى انداز آينده را ابراز  هايى كه داشتيم نگرانى خودم در برخى مسائل و چشم وگو در گفت. در مدرسه رفاه مالقات كردم

ساماندهى آن تحوالت عظيم نياز به يك پشتوانه نظرى و . اشيماى با آن عظمت در حال وقوع بود و طبيعى بود كه امثال من نگران آينده ب  حادثهاالخرهامور چيست؟ ب
 به آن مسائل كالن چطور نگاه دان خواستم بدانم آنها كه كارگردان امور شده ما اصالً انگيزه گرفتن پست و مقام نداشتيم ولى مى. يك نگاه استراتژيك و كالن داشت

ها و مسائل مهم ديگر را چگونه  مسائل عمده سياسى مثل ساختار حكومت، مناسبات اقتصادى، جايگاه گروهخواهند انقالب را ساماندهى كنند و  كنند و چطور مى مى
 خيالتان راحت باشد، مشغول حل مسائل و اداره امور هستيم، بسنده كه اينوگوى جدى در اين زمينه اجتناب كردند و تنها به  خواهند حل كنند؟ اما آنان از يك گفت مى

بعد از مدتى از من دعوت كردند كه به شوراى انقالب بروم كه ابتدا نزد آقاى خمينى . خواهم پس سراغ آقايان نرفتم كه مبادا فكر كنند سهمى از قدرت مىاز آن . كردند
تصاد را به من دادند ـ مخصوصاً آقايان بعدها در شوراى انقالب پيشنهاد وزارت دو وزارتخانه علوم و اق. به قم رفتم و آن پيشنهاد را كه برايتان گفتم، به ايشان دادم

 كمسيدجوادى كه وزيركشور بودند ح البته پيش از آن، در زمان دولت موقت، آقاى صدر حاج. كدام را نپذيرفتم بهشتى و باهنر اصرار زيادى كردند ـ كه من هيچ
 .نها را قبول داشتند، نپذيرفتماستاندارى خوزستان را به من دادند كه به داليلى كه برايشان توضيح دادم و ايشان آ

 
 جمهورى اسالمى تأثير گذاشتند؟ هايى روى حزب  مشخص چه جريانطور به
 

هايى مثل انجمن حجتيه در كنار حزب تأثيرات منفى  كردم كه حضور پررنگ بازار و روحانيت سنتى و جريان هايى كه با مرحوم بهشتى داشتم اشاره مى  در بحثمن
 شد ـ و البته به ياد ندارم كه چرا شكيلاى كه قبل از انقالب ت براى نمونه به نقش جريان آقاى آيت اشاره كردم؛ در جلسه. گذارد عملكرد حزب مىخودش را در مواضع و 

نه شاهد بودم كه اينها در آن من به عي. مرا به آن جلسه دعوت كردند ـ در آنجا من براى اولين بار آقاى آيت و يكى از دوستانشان را كه اسرافيليان نام داشت، ديدم
هاى ناروايى درباره دكترمصدق و  دادند و در عين حال قضاوت عنوان نيروهاى مبارز و همسو با انقالب نشان مى جلسه چگونه فضا را در دست داشتند، خودشان را به

ها  ها و كينه  و به درون حزب و مجموعه روحانيون تسرى داد و حساسيتكرد ملى و انقالب مشروطه پنهان نمى جريان آيت، دشمنى خود را با نهضت. ملى داشتند نهضت
بعد از انقالب هم اين . ملى آوردند ها هستند كه آن بال را بر سر روحانيت در مشروطيت و در نهضت اينها همان:  نمود و گفتعمدهرا زنده كرد و خطر روشنفكران را 

 . وپرورش دست آوردند، ازجمله در آموزش نظام بههاى حساسى در بدنه  ها پست اى  جريان و حجتيه
اى از بيرون آمدند و فضا را مسموم كردند و اصالت را به  بندى كنيم؛ نه همه آنچه را كه اتفاق افتاد عارضى بدانيم و بگوييم عده   تأكيد من اين است كه ما عوامل را طبقه

 .  بگيريمناديدهها فراهم كردند   كه زمينه را براى بروز درگيرىكه شرايط و محيطى شرايط و عوامل بيرونى بدهيم و نه اين
 يك  وقتى. اين منطق يكى از كليدهاى تحليل و تبيين مسائل جامعه ايران است". دشمنى و ستيز"نام منطق  اى اشاره كنم؛ منطقى هست به دانم به نكته  در پايان الزم مى

" تبعيت"پذيرند و از آنها   فرودست را مىقعيتكه مو كسانى: كند را به دو دسته تقسيم مى" غير خود"داند  حيت مىجريانى خود را حق مطلق و دارنده بيشترين صال
اما آنهايى كه پيرو و مطيع نيستند، خود به خود رقيب و دشمن تلقى . شوند پيروان و تابعين به كار گرفته مى. شوند كنند و رقيب مى كه مخالفت مى كنند و كسانى مى
رقابت حقيقى و سالم زمانى است كه ! كه تابع نيست اگرنه امروز، فردا دشمن خواهد بود  آنان كسىنگاهدر اين نگاه رقيب هم يعنى دشمن؛ در . شوند، بالفعل و يا بالقوه مى

در اين منطق، پذيرش . ادامه حضور و زندگى داشته باشندها حق مساوى براى  ها و بازنده تكثر و تنوع را بپذيريم و ميدان براى حضور و مسابقه همگان باز باشد و برنده
گوييم  فقط يك  كه مى اما وقتى. ها رقابت كنيد ، در نيكى"فاستبقواالخيرات"گويد  كه قرآن مى درحالى.  نفى خويش است، پس بايد حذف و نفى شودمساوىحضور دشمن 

 خواهند شد و ايجاد خطر شمناند، پس بايد حذف بشوند و اگر امروز حذف نكنيم فردا د  يا منافقگروه رستگار و مومن حقيقى است و بقيه منحرف، كافر، التقاطى و
اين منطق، وجود . آيد، با دشمن هم راهى جز ستيز و نابودى آن وجود ندارد درمى" دشمن و دوست و سياه و سفيد"كشى  گرا، خط از درون اين نگاه مطلق! خواهند كرد

 به هر وسيله ممكن آن فضا را هم در اختيار بگيرد، در غير خواهد مىپندارد كه از سيطره حاكميت او خارج است و  ش را درواقع فضايى مىحتى يك مخالف و دگراندي
 .دوطرف درگيرى بود، غلبه چنين منطقى بر ذهن 60خرداد  اى مثل سى ترين عامل، اما يكى از عوامل اصلى بروز پديده اگر نگوييم اصلى. اين صورت بايد آن را حذف كند
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 اهللا پيمان وگو با دكتر حبيب گفت
 

  1383آذرماه 

  

 
  
 

با توجه به ارتباط . يمرسد بايد بيشتر به آن بپرداز كه مجدداً وقت خود را به اين موضوع اختصاص داديد، پرسشى مطرح است كه به نظر مى  دكتر، با تشكر از اينآقاى
هايى براى پيشگيرى  ازسوى ديگر، چه تالش)  مسلحانهازقبل از آغاز ف(سو و مراوده و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق در قبل و بعد از پيروزى انقالب  شما با نظام از يك

 از اين واقعه صورت گرفت؟ و چه كارهايى ممكن بود انجام شود كه نشد؟
 

هايى كه سنخيت و تشابهات بيشترى روى مبانى نظرى دارند،  گويد جريان اى مى نظريه. كه به اين پرسش بپردازم، يك بحث مقدماتى را مطرح كنم  از اين دهيد قبلاجازه
سو و جناحى  ين خلق از يك ـ مجاهد60 دادكنم مصداق اين نظريه را روى دو سوى درگيرى خر من سعى مى. گيرند بيشتر در معرض تضاد و درگيرى با همديگر قرار مى

با . وگوى قبلى عنوان كردم اى است از مباحث نظرى كه در گفت بندى فشرده جمهورى اسالمى از سوى ديگر ـ به اجمال توضيح دهم كه درضمن جمع از روحانيت و حزب
كنم كه در ايجاد اين تضاد خصمانه و آنتاگونيستى موثر بوده   عرض مىدمتتانهاى ميان اين دو جريان را در هفت عنوان خ مطالعه و دقت روى اين موضوع، مشابهت

 .  ويژه در رويكرد به امور اجتماعى و اقتصادى و مسئله عدالت نيست به) بينى جهان(معناى انكار وجود برخى تضادهاى ديگر ايدئولوژيك و نظرى  است؛ البته اين به
 
هر دو يك سيستم نسبتاً بسته دارند كه تمام جزييات زندگى يك فرد را . يك آن، با يك ايدئولوژى بستهـ هر دو جريان مذهبى هستند، آن هم از نوع ايدئولوژ1 

چيز بايد از   معتقد است كه همهگرجريان دي. هاى دقيق و جز به جز را براى فرد تعيين كرده است العمل يك جريان در سيستم فقه و رساله دستور. مشخص كرده است
كند؛ براى مثال، از صبح  نامه دقيق تشكيالتى، حتى رفتار شخصى هر فرد را تعيين مى كنند ـ استخراج شود و با يك آيين اى كه آنها تعريف مى وژىايدئولوژى ـ ايدئول

د با خودش، با ديگران، پدر، نامه تشكيالتى همه جزييات رفتار فر  طرف هم در آييننخوابيد همه برنامه زندگى شما تعيين شده است، اي شويد تا شب كه مى كه بلند مى
 . هر دو معتقدند حقيقت مطلق به تمامى و منحصراً نزد آنهاست و آنچه كه نزد ديگران است يا حقيقت نيست يا ناقص است. كند همه را تعيين مى... مادر، همسر و

 
 . ها متفاوت است دانند، فقط عنوان  ايمان و عمل صالح مىترين جريان در مسير تكامل، ـ خودبرتربينى؛ يعنى هر دو خودشان را پيشتاز، پيشرو و نخبه2
 

 داند و ديگرى براى خودش حق وتو قائل است؟  گفت يكى از اين دو جريان خودش را پيشتاز مىتوان مى
 

گونه  عنوان نمونه روحانيت اين به. ندكن هر يك از اين دو جريان سلسله مراتبى را براى خود تعريف مى.  تعبير تا حدى درست است، ولى نتيجه هر دو يكى استاين
ترين فرد است كه به   غيبت امام چه كسى صالحرد. گيرند ترين انسان است و پس از پيامبر امامان در همان رديف قرار مى كند، از خدا كه بگذريم، پيامبر كامل تعريف مى
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گويند نوك پيكان تكامل  مجاهدين هم مى. آيد ترين هستيم، حق انحصارى حكومت درمى  صالحهمين دليل نيابت هم دارد؟ از همين باور كه بعد از پيامبر و امامان، ما
توانند  بنابراين، اين دو نمى. آيد از اين نگاه هم حق انحصارى حكومت درمى. آورند  كامل درمىانسانهستيم و آنها هم اين نتيجه را از ترتيب نزديكى به خداوند، پيامبر و 

ترين  ترين و داراى ناب ترين، انقالبى يافته گويد ما تكامل ترين جريان و نايب امام هستيم، ما بايد حكومت كنيم اين مى گويد ما صالح ند؛ آن مىهمديگر را تحمل كن
 .ايم، ما بايد حكومت كنيم  و شهيد دادهستيمايدئولوژى ه

 
گونه نبود ولى عمالً در سير استحاله به اينجا رسيد، عمالً يك فرد شاخص شد، آنقدر  يندر ابتدا، سازمان ا. ـ نكته بعدى اعتقاد هر دو طرف به رهبرى فردى است3

ترين سخنگوى   خدا روى زمين و صالحيندهعنوان نما در طرف مقابل هم يك فرد به. تواند به پاى او برسد و حق و حقوق ويژه دارد كس نمى شاخص كه گويى ديگر هيچ
 . انجامد نظر از مصاديق، پروسه اين تفكر به حاكميت فردى مى صرف. گيرد ىمكتب و ايدئولوژى در رأس قرار م

 
 . چون و چرا از مرجع، مشابهت دارد ـ نكته ديگر اطاعت تشكيالتى و سانتراليزمى است كه با تقليد محض و اطاعت بى4
 
كه در دفاع از يك امر ضرورى  ت ذاتاً يك امر مقدس نيست و تنها جايىكه بعضى معتقدند خشون درحالى. دانند ـ هر دو جريان خشونت را يك امر ذاتاً مقدس مى5

 استثنا كرده، آنجايى كه جا يكبينش قرآن همين است كه خشونتى نبايد عليه كسى اعمال بشود، تنها . گيريم اى جز اعمال خشونت نيست، آن را به كار مى چاره
نفسه يك  اما در نگاه اين دو جريان گويى خشونت خود فى. تم قرار گرفتيد و مجبور شديد از خودتان دفاع كنيداگر مورد س" اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا"گويد  مى

 . شود كينه كه مقدس نمى. كند ياد مى" مقدسكينه "عنوان  دهد و ديگرى به  مى" جهاد مقدس"عنوان  يكى به آن . وسيله مشروع است
 
هر دو .  است، گويى كه بين اين دو هيچ سلسله مراتبى و نسبيتى وجود ندارد؛ تنها حق مطلق و باطل مطلق وجود داردبندى ميان حق و باطل ـ ويژگى بعدى قطب6

ار  فقط نسبتى از حقيقت را در اختيمعموالًها هريك  توانند باور كنند كه انسان پذيرند و نمى كردن مقوالت معتقدند و وجود نيروهاى بينابينى را نمى جريان به دوقطبى
كنند، بنابراين ميان  تشكيك و مراتبى بودن را نفى مى. اند و قابليت هدايت دارند طور نسبى از حق منحرف كه به دارند و همه حقيقت نزد يك فرد نيست و هستند كسانى

   .توان از آن عبور كرد سادگى نمى  بهكهكشند  آنچنان ديوار بلندى مى" ضدخلق"و " خلق"يا " غيرخودى"و " خودى"
  
شان تقليد  دانند كه تنها وظيفه يك جريان افراد را مقلدينى مى. رسد، استفاده ابزارى از پيروان، هواداران و مقلدين است ـ آخرين مورد مشابهتى كه به نظر من مى7. 

هايى   بايد در تشكيالت حل بشود؛ براى نمونه در تحليلطرف هم معتقد است كه فرد آن. اند هبرد كار  را براى مردم به" كردن مصرف"ام كه اصطالح  است و من خود شنيده
شما تسليم كامل نبوديد، بنابراين بياييد در پيشگاه رهبرى از خود انتقاد بكنيد و به "كه راجع به علل شكست عمليات فروغ جاودان دادند، خطاب به اعضا گفته بودند 

 . شان را قربانى اطالعت محض كنند يعنى تمام اراده و وجدان مستقل."  در اين صورت اميد موفقيت هستد،هايتان اعتراف كني ضعف
 

كه فاقد  اى كه با هم دارند، به شرط اين نظر و سليقه رغم اختالف توانند به ها مى انسان. كند وگو ميان دو طرف را سلب مى هايى است كه امكان برقرارى گفت   اينها مشابهت
ولى وقتى اين .  كنند و در مواردى به تفاهم برسندمكارىو تعامل برقرار كنند كه شايد منجر به اين شود كه در وجوهى با هم هوگو  هاى فوق باشند با هم گفت ويژگى
است، راه رابطه فقط رابطه حذف يا تسليم . توانند ارتباط برقرار و چيزى مبادله كنند هاى اخالقى ـ ذهنى هر دو طرف بسته شده و اصالً نمى ها باشد، سيستم  ويژگى

 . سومى وجود ندارد
 
 60اى كه در سال  گونه ـ اين دو جريان هنوز خود را به58 و 57هاى  كنيم؛ در اوايل پيروزى انقالب ـ سال گونه مطرح مى اى كه فرموديد، پرسش را اين  توجه به مبانىبا

تر، متعادل و   مقطع باالخره افراد و نيروهاى پختهآندر . ناپذيرى نرسيده بودند ملهايى كه فرموديد هنوز به آستانه تح بروز پيدا كرد، نشان نداده بودند و مشابهت
افرادى مثل مهندس بازرگان، مهندس سحابى، شخص شما، آقاى ميثمى و ديگرانى . توانستند ايفاى نقش كنند روترى حضور داشتند كه با توجه به تجربيات خود مى ميانه

تر و با  هاى پخته به هرحال اگر معتقد باشيم كه جريان. شناختند  اينها را بيشتر از شخص مسعود رجوى و ديگر افراد سازمان مىحضور داشتند كه حتى مردم بعضى از
 كند؟ و چرا  اين نقش گم است؟ چرا نتوانست عمل60اند ـ چرا در مقطع سال  توانند در مقاطع حساس تاريخى ايفاى نقش كنند ـ كه در تاريخ اين كار را كرده  تجربه مى

 گونه نشان داد؟  جايى رسيد كه اين تضاد خودش را اين كار به
 

ها و اشخاص   گروه هاى سخت اين دو جريان هستند و معنايش اين نيست كه در ميان اين دو طيف  دو طرف درگيرى را تشريح كردم كه درواقع هسته" تيپ ايدئال "من
گاه بتوان يك تبيين درست از آن استخراج  ها را دارد تا آن  را در نظر گرفت كه تمام ويژگى" تيپ ايدئال" درست هميشه بايد ولى براى تبيين نظرى و. اند ترى نبوده معتدل
 اما آنچه كه در .شوند تر مى شوند، نهايتاً روز به روز آن دو تيپ ايدئال برجسته اثر مى ، نيروهاى بينابينى خود به خود حذف و بى كه در اثر تندروى و خشونت وقتى. كرد

وگوى پيش به تفصيل  اى بگذارند؛ در گفت كننده اى، تأثير تعيين  در جلوگيرى از بروز چنين فاجعهنستندكه چرا اينها نتوا اين. پرسش مطرح كرديد كامالً درست است
كه اوايل تأسيس حزب يك هسته روشنفكرى هم جذب آن جمهورى اسالمى ـ كه درواقع يكى از طرفين جدى درگيرى بود ـ صحبت كردم و گفتم  درباره ساختار حزب

 اسالمى تمركز داشت كه با فاصله كمى از تأسيس، اين جريان از حزب فاصله گرفت و همان هم منجر به اين شد كه حزب ديگر نتواند جمهورىشد كه عمدتأً در روزنامه 
كرد، اتحاد جناحى از روحانيت حوزه با جناحى قوى از بازار بود كه  د و خشونت را رهبرى مىگردان حوادث تند بو ولى بخش ديگر حزب كه صحنه. دوام چندانى بياورد

اينها با همين اتحاد ديرينه در جريان انقالب هم با يكديگر همكارى كردند و نقش موثرى هم در پيروزى . اينها پيوندهاى شرعى، تشكيالتى و اجتماعى ديرينه داشتند
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هايى كه نيروهاى  لذا يكى از علت. وجود آوردند  خود بهلطد كه براى خود يك حقى قائل شدند و جبهه محكمى را براى دفاع از برترى و تسطبيعى بو. انقالب داشتند
كنم  من فكر مى. كردند ور مىگردان و تأثيرگذار در انقالب تص كه تنها خود را صحنه ميانه و معتدل نتوانستند تأثيرگذار باشند، انحصارطلبى و خودبرتر بينى آنها بود و اين

  . گرفت كه همين ذهنيات و تمايالت جلوى اثرگذارى بعضى روحانيون مبارز و معتدل  درون حزب را نيز مى
، پيرامون اين 60وگوهاى خرداد  البته دوستان ديگرى كه اشراف بيشترى به اين مسئله دارند در سلسله گفت. المللى است هاى بين  يكى ديگر از عوامل موثر نقش قدرت

 با انقالب را   از حاكميت امريكا مقابلهاحىها مشهود است اين است كه جن آنچه در اين تحليل. اند قضيه و آنچه كه در مذاكرات گوادلوپ گذشت، به تفصيل سخن گفته
گروهى كه معتقد به بكارگيرى خشونت . كار برود يا نه ونت بهنظر پيش آمد كه آيا خش در اين مورد  اختالف. دانستند پذير مى فقط با يك خشونت بسيار گسترده امكان

استدالل مخالفان خشونت گسترده اين بود كه اين كار منجر به . افتد كلى به خطر مى  بهغربگسترده بود استداللشان اين بود كه اگر اين انقالب پيروز شود، منافع 
در نهايت، اين استدالل پذيرفته . كند  هاى ميانه و رهبران معتدل را تضعيف مى گردد و جايگاه جريان ايران مىهاى چپ در  شدن انقالب و تقويت بيشتر جريان راديكاليزه

هاى ارتش را راضى كند كه كودتا نكنند و يكى از اهداف اصلى اين بود كه كل سيستم و همچنين ساختار ارتش   ژنرال هايزر به ايران آمد تا ژنرالكهشد و بعد از آن بود 
 جريان صادرات نفت به مينهدف ديگر تض. سيب نبيند تا اين امكان را داشته باشند كه بتوانند مسير تحوالت انقالب را در جهت احياى مناسبات پيشين هدايت كنندآ

بندى رسيده بودند كه حاال كه  ها به اين جمع كنم وراى اين اهداف، غربى اما من فكر مى. غرب بود كه اين هم داده شد و هر دوى اين موارد در مذاكرات پذيرفته شده بود
 با آن همراه شده، با اقداماتى در درازمدت آن را مهار و از مسير خود منحرف رروجاى مقابله رود اثركردن آن به  و بى شود بهتر است براى خنثى انقالب دارد پيروز مى

هايى دارند مثالً با مالكيت  دارى غربى سنخيت هاى اقتصاد سرمايه هايى كه با تفكر، فرهنگ و سياست  هاى جريان براى اين منظور احتماالً روى تفكر و گرايش. گردانند
گرا و موثر كمونيسم ندارند، در ميان روحانيت و در ميان   مخالفت ندارند و در ضمن ميانه خوبى با روشنفكران و احزاب چپدارى سرمايهخصوصى نامحدود و اصوالً نظام 

 چون رهبرى شوداينها وجوه مثبتى بود كه استدالل مخالفان خشونت و كودتا را تقويت كرد به اين معنى كه اگر هم انقالب پيروز . ال حساب باز كردندنيروهاى ليبر
ها به آن اشراف داشتند،  بىكه بين نيروهاى انقالب وجود داشت و غر  در همين راستا روى تضادهايى. ها خواهد بود، جاى نگرانى زيادى وجود ندارد دست اين جريان

 وجود داشت، يا اختالفاتى كه بين روشنفكران و نيروهاى يبرالريزى كردند، مثل اختالفاتى كه بين روحانيت و نيروهاى ل حساب بازكرده و براساس آن براى آينده برنامه
ها و تضادها بر سرنوشت انقالب تأثير  يل نبودند كه با دستكارى و تعميق اين شكافم ها بى هرحال، غربى به... رو وجود داشت و چپ و راديكال با نيروهاى معتدل و ميانه

دانيم كه  مى. اما يك چيز آشكار است و آن حمايت از صدام در جنگ عليه ايران بود.  دارد كه در دسترس ما نيستندبارىچگونه؟ اين ديگر نياز به اطالعات و اخ. بگذارند
هاى زيرمجموعه  هاى ميليتاريستى و تضعيف موقعيت و جايگاه جريان ها، رشد جريان ، عامل بسيار مهم در انحراف انقالب، تضعيف آرمانتحميل جنگ به يك انقالب نوپا

اند اثر داشته تو آنها چندان نمى با همه اينها ما معتقد هستيم كه اگر عوامل داخلى درست و منسجم و عقالنى عمل كنند، مداخالت خارجى و تحريكات .   باشد  مىآن
اش در اين زمينه   كردند شاه و سيستمحساسخصوص كه ا توانند انقالب را كنترل كنند ـ به ها وقتى احساس كردند بدون اعمال خشونت بسيار گسترده نمى غربى. باشد

 شهريور كه 17خصوص بعد از  به. ها نيز در اين زمينه فعال شدند ىها كه حتى امريكاي تنها اروپايى هايى با رهبران و فعاالن انقالب برقرار كردند، نه ناتوان است ـ تماس
طور جدى در مسير مصالحه با رهبران  شود گفت به ها بيشتر شد و مى  كنترل كند قطع شد، تماسراكه يك حكومت و دولت نظامى بتواند اوضاع  كلى اميدشان از اين به

 .انقالب قرار گرفتند
 
  ترى بدهيد؟ مورد علل داخلى توضيح بيشدر
 

شدند، بخشى كه در  اند؛ نيروهايى كه زيرمجموعه روحانيت بودند كه خود اينها به دو بخش تقسيم مى هايى ايفا كرده  داخلى چند دسته هستند كه هركدام نقشعوامل
هاى  مجموعه نيروهاى چپ و گروه. كرد  مىهبرىداد و ر م مىريزى و سازماندهى اينها را انجا اهللا بود و بخشى كه برنامه كرد و موسوم به حزب ها حضور پيدا مى خيابان

. صدر هايى مثل حجتيه، بقايى وآيت و يا شخص آقاى بنى وگوى قبلى صحبت شد ـ و نيز جريان ماركسيستى، سازمان مجاهدين خلق هم بودند ـ كه به تفصيل در گفت
 جوان باعنوان مجاهدين انقالب اسالمى شكل گرفت، اينها طيف نيروهاىى، تشكلى از جمهورى اسالم هاى همسو با روحانيت و حزب همچنين درمجموعه جريان

ها تأثير گذاشت و باالخره جايگاه و نقش  اينها هم به نظر من نقش مهمى داشتند و مواضعى كه در پيش گرفتند، در تشديد خصومت. روشنفكر جناح روحانيت بودند
 . خواهم قبل از اينها به يك  نكته پيرامون مجاهدين خلق بپردازم تها مىمن. هايى كه پيش گرفت دولت موقت و سياست

 
 . وگوى قبلى وجوه ايدئولوژيك، استراتژيك و تشكيالتى سازمان مجاهدين خلق را تحليل كرديد  گفتدر
 
كه آيا اينها اسلحه را فقط براى  ديد يا خير؟ اين مقابل، مسلحانه مىكه آيا مجاهدين خلق در استراتژى، نهايتاً حل تضاد خود را با جريان   يك نكته باقى ماند و آن ايناما

از آنجا .  ناممكن است، بايد ميان اين دو تميز داده شودمسلحانهكه اساساً معقتد بودند كه حل نهايى اين تضاد جز با مشى  دفاع از موجوديت خود حفظ كرده بودند، يا اين
وقوع پيوسته محك  هايى كه به كنم و آن را با واقعيت اى را طرح مى ازمانى آنها ندارم براى پرداختن به اين پرسش ناچار فرضيهس هاى درون بندى كه من اطالعى از جمع

عناى م. عنوان يك ارتش غيررسمى، با هدف دفاع از موجوديت سازمان صورت گرفت گيريم كه نگهدارى سالح و اصرار بر حفظ آن و تشكيل ميليشيا به فرض مى. زنم مى
گونه فرض كنيم كه براى رهبرى سازمان مسجل بود جريانى كه قدرت را به دست گرفته به حذف سياسى اينها قانع نيست و تنها هدفش اين  اين رفتار اين است كه اين

مثل دو . ل خشونت براى نابودى كامل آنهاستدنبال اعما  به قدرت نرسند، بلكه حذف فيزيكى و  تشكيالتى كامل آنها را هم در دستور كار دارد و بههانيست كه اين
  براى يك نبرد مسلحانه و گرشاين رفتار و  ن. شوند كه يكى بايد ديگرى را حذف كند تا بتواند به حيات خود ادامه بدهد رو مى جريانى كه در جبهه جنگ با هم روبه

ممكن است حذف به اين معنا باشد كه اجازه . هاى زيادى وجود دارد امكانات و موقعيت" دننمان"و " ماندن"اما در عرصه سياست بين . عيار قابل تبيين است جنگ تمام
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اما بايد . طلبان در ساختار قدرت حضور موثر داشته باشند  كه اصالحدهند همين االن اقتدارگرايان اجازه نمى. ندهند كه يك جريان در راس قدرت سياسى حضور بيابد
؟ تفاوت اين دو هدف بسيار ظريف ولى حساس و "طوركلى از صحنه سياسى ايران حذف آنها به"بود يا " حذف سازمان از قدرت"اح حاكم پرسيد آيا در آن مقطع هدف جن

كردند  نه فكر مىگو رسد كه رهبران سازمان اين نظر نمى به. آيد  خاص خود را دارد، درمقابل هم دو نوع دفاع الزم مىازماين دو، هركدام تمهيدات و لو! ببينيد. مهم است
 يناگر سازمان ا. كه اگر مقابله مسلحانه نكنند  هيچ جايگاهى در صحنه سياسى ايران نخواهند داشت طورى كنند به كه منحصراً دارند از جان و موجوديتشان دفاع مى

گذاشت و اين  كنار مى" يد به زور هم كه شده كنار گذاشته شونداند و حق حكومت ندارند و با فقط ما صالحيت داريم حكومت كنيم و حاكميت يكپارچه مرتجع"ادعا را كه 
آميز در عرصه   ما،  ماندن و فعاليت قانونى و مسالمتستخواهيم با هر شيوه ممكن و ازجمله با زور، قدرت را از آنان بگيريم و تنها خوا ما نمى"گرفت كه  نظر را پيش مى

ها و  گونه كه بخشى از ماركسيست همان. گذراندند گرفتند و اين خطر را از سر مى ى ـ تشكيالتى كامل قرار نمى، در برابر يك حذف فيزيك"اجتماعى ـ سياسى است
جمهورى مخالفت جدى داشتند، ولى در برابر  هاى حزب  مسلمانان مبارز و ديگران كه با سياستبشآزادى، جن ها تحمل شدند يا نيروهايى مثل نهضت  توده تا مدت حزب

بار غارت  كه داعيه كسب قدرت نداشتيم، دفاترمان را چندين طور مشخص با وجودى به] جنبش مسلمانان مبارز[ما . زيكى ـ تشكيالتى كامل قرار نگرفتنديك حذف في
گونه برخوردها،  اين. زدند ولى چون مدعى كسب قدرت نبوديم، حذف كامل فيزيكى ـ تشكيالتى نشديم گرفتند و كتك مى  را مىمندان كردند، درهم شكستند، عالقه

 و العملى كسطور ع ها را تميز بدهند يا با هر جريان دگرانديش به توانستند تفاوت ديدند و نمى اهللا بود كه ما را با مجاهدين يكى مى هايى از حزب بيشتر ازسوى طيف
كم برخى از  كنم كه دست البته اين احتمال را رد نمى.  را حذف فيزيكى كننداما در تحليل و تصميمات حاكميت  نبود كه ما و امثال ما. كردند احساسى برخورد خصمانه مى

اما حتى در مجموعه حاكميت، تعادل . كردند سازى مى هاى روشنفكرى بودند و براى اين منظور جوسازى و زمينه هاى راست افراطى خواهان حذف كامل همه گروه جريان
وگو و حل  طور جدى خواهان گفت برخى روحانيون مبارز پرسابقه به. آوردند قادر به انجام طرح خود نبودند دست نمى افى بهقوا به سود آنها نبود و اگر بهانه و دليل ك

 .آميز اختالفات بودند مسالمت
 
فيزيكى ـ تشكيالتى مجاهدين خلق هاى سنتى آنها نيز قصد حذف  كه معتقديد حتى جناح گردد به روحانيون مبارز مثل مرحوم بهشتى، يا اين  اين فرضيه شما برمىآيا

 را نداشتند؟ 
 

انديشيد،  اما اگر سازمان به تمهيداتى كه گفتم مى. كلى حذف شود  مهمى است، شايد جناح  راست افراطى دوست داشتند كه تشكيالت سازمان از صحنه بهپرسش
اى براى اين كار  زيرا هيچ دليل و بهانه. كردند ان حذف فيزيكى سازمان را پيدا نمىريزى منسجم و امك خاطر فقدان يكپارچگى در حاكميت، اينها هرگز توان برنامه به

شدند و  افراطى تفكيك قائل مى كار و راست هاى محافظه گرا در ميان روحانيت كه با سلطنت مبارزه كرده بودند، با جناح هاى مبارز و عقل بايد ميان بعضى جريان. نداشتند
ها  بندى كرد و به طيف ناپذير و مرتجع معرفى مى عنوان دشمن آشتى  مجموعه نظام را بهناما سازما. كردند  ضدانقالب و ضدخلق معرفى نمىهمگى را دربست ارتجاعى و

 . توجهى نداشت
 
گونه  توانست شعار خود را اين  مىاهللا شود؟ حزب هاى سياسى ـ فكرى ديگر نتيجه نمى حذف همه احزاب و جريان" اهللا اهللا، رهبر فقط روح حزب فقط حزب" از شعار آيا

 ؟ "اهللا اهللا، رهبر ما روح حزب ما حزب"مطرح كند 
 

ماهيت . كردند طور فكر و عمل نمى خواه بودند، اما همه اين آنها كه اين شعار را در دهان آن افراد گذاشته بودند تماميت. شد  از اين شعار، چنين چيزى استنتاج مىقطعاً
رو تحت آن شرايط اگر بهانه  ازاين. داد ردگى نيروهاى فعال در آن نيز اجازه حذف كامل همگان و حاكميت مطلقه يك جريان را در آن روزها نمىانقالب و تنوع و گست

كه عمالً  چنان. داد  نها نمى آ وضعيت نيروهاى جامعه در آن مقطع اجازه چنين چيزى را به. توانستند با خشونت كامل عمل كنند شد نمى مقاومت مسلحانه به آنها داده نمى
طوركلى تشكيالت  ، را بسيار محدود كردند، اما نتوانستند به...آزادى و  مثل جنبش مسلمانان مبارز، نهضتروهايىكه فعاليت ني مثالً با وجودى. نداد و بعداً متوقف كردند

 .آنها را منحل و يا همه را از دم، بازداشت و محاكمه كنند
 

 .هاى راست افراطى حاكميت بيشترى پيدا كردند كه فاز مسلحانه شروع شد، جناح  هم در نظر گرفت كه بعد از اين اين عامل رابايد
 

حل نهايى مجاهدين خلق اين بود كه اگر با  رسيد كه خط استراتژيك و راه به نظر مى. كه پيش از آن چنين امكان و مشروعيتى نداشتند طور است، درحالى  هميندقيقاً
كه  كنم در آن مقطع آنان احتمال اين فكر مى. رندى متعارف سياسى ـ مثالً انتخابات ـ نتوانند به قدرت دست يابند، ناگزير براى دستيابى به آن دست به اسلحه ببها روش
هاى سياسى  خواهم بگويم كه كسب قدرت از راه نمى. دانستند رو امكان وقوع برخورد مسلحانه را منتفى نمى ديدند، از اين هاى دموكراتيك پيروز شوند را ضعيف مى از راه

دست بياورند ولى به   انجام دادند تا بتوانند با حمايت افكارعمومى سهم خود را از حاكميت بهاى ستردههاى دموكراتيك و سياسى گ دانستند، آنان فعاليت را  منتفى مى
پنداشتند برسند و طرف مقابل مانع شود،   گذاشتند كه اگر از اين راه نتوانند به آنچه حق خود مىرسد ضمن حركت با  همين رويكرد سياسى اين راه را هم باز نظر مى

تواند با نيروهايى كه در اختيار  تدريج مطمئن شده بود كه مى  شوندگان قبلى نشريه نيز عنوان كرده بودند كه سازمان به بعضى از مصاحبه.  اسلحه ببرندهناگزير دست ب
.  كار نظام را دوماهه تمام كنداصطالحاًنمود، حذف كند و  زعم سازمان، به لحاظ تشكيالتى و قدرت عمل ضعيف مى شيا و قدرت تشكيالتى، روحانيت را كه بهدارد، با ميلي

يك قرينه ديگر در تأييد . خود نبودرسد سازمان در محاسبات استراتژيك خود، برخورد مسلحانه را لحاظ كرده بود و هدف، تنها دفاع از موجوديت  بنابراين به نظر مى
معناى آن اين ." ها فعاليت بكنيد ها و كارخانه برويد در مدارس، دانشگاه" و به آنها گفتند د با رهبران سازمان مالقات كردن58كه وقتى آقاى خمينى در سال  اين نظر اين
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كه تمام حواستان به گرفتن قدرت و حكومت باشد، برويد در  جاى اين ثالثاً به. ن قدرت را بگيريدبود كه اوالً مشى مسلحانه را كنار بگذاريد، ثانياً نخواهيد كه همين اال
 .به عبارت ديگر شما هم حق موجوديت، حضور، مشاركت و فعاليت سياسى و اجتماعى داريد. جامعه فعاليت كنيد

 
  نظر شما در اين توصيه، هويت سازمان به رسميت شناخته شده بود؟به
 

اگر فرض كنيم سازمان به اين ." تك جدا بشويد و برويد كه تك شما، به صفت سازمان مجاهدين برويد، نه اين"يعنى " برويد"گويند  طور باشد؛ وقتى مى  بايد اينمنطقاً
افتاد؟ حفظ   اين كار را بكند، چه اتفاقى مىاسلحهبايست با زور  پذيرفت كه نمى پذيرفت كه االن شرايطى نيست كه بتواند به قدرت برسد يا مى كرد و مى توصيه عمل مى

اى  ماده رسد اعالميه ده به نظر مى. خواهيم توانست اين باشد كه ما براى حفظ موجوديت خود تضمين مى پيام مى. سالح از طرف سازمان براى طرف مقابل يك پيام داشت
بنابراين، اين دو مورد، يكى شخص آقاى خمينى و . كرد  فعاليت سياسى بكنند تضمين مىندخواست هايى را كه مى دادستانى پاسخى بود به اين پيام و موجوديت گروه

عدم پذيرش . كنند به شرطى كه سالح را كنار بگذارند شناسند و تضمين مى نحوى موجوديت و هويت سازمان را به رسميت مى اى دادستانى، به ماده ديگرى اطالعيه ده
در آن مقطع، وفاق عمومى در مورد مشروعيت حكومت . ونه برخوردى با حكومت ـ حكومتى كه مشروعيت مردمى هم داشت ـ هستند هرگهكه آماد اين شرط، يعنى اين

 ن،جاهديكم اعتماد را نيز در طرفين از بين برد و جناح حاكميت، هر رفتارى را ازجانب م چنين برخوردى، دست. كه با يك رفراندوم گسترده تأييد شده بود، وجود داشت
هايى كه انقالب را پديد آورد تأمين  عالوه فراموش نكنيم كه يكى از ضرورت به. گونه نبود واقع اين نگريست، حتى اگر به با بدبينى و نگاه اقدام مسلحانه و قهرآميز مى

 دوران قاجار عبور كردند و درصدد ايجاد يك مليت و اى فهاى و طاي مردم ايران از نظام قبيله. امنيت و همبستگى ملى تحت لواى يك حكومت ملى و منتخب مردم بود
هاى مسلح و خودمختار و خودسر را در كنار يك حكومت مركزى كه با انقالب به قدرت رسيده  رو وجدان و خرد جمعى جامعه هم حضور گروه از اين. يك دولت ملى بودند

 .پذيرفت بود، نمى
 

هاى كليدى ندهند و  آزادى، وجود داشت كه به مجاهدين پست اى بين همه نيروها حتى نهضت گفتند اجماع نانوشتهكه آقاى موسوى تبريزى  طورى  معتقديد، همانشما
 آيا. توانيد در قدرت سياسى سهيم باشيد، برويد ميان اقشار جامعه كار كنيد بينانه به مجاهدين گفت شما االن نمى امام با توجه به جوى كه در  اطرافيان ايشان بود، واقع

 مشى پيش پاى سازمان گذاشت؟ منظور شما اين است كه ايشان يك خط
 
كه مجاهدين را فرزندان خود  رغم اين حل را جلوى پاى مجاهدين گذاشت كه حتى شخصى مثل مرحوم مهندس بازرگان على ايشان در شرايطى اين راه.  نظر من بلهبه
آزادى هم   از نيروها كه حتى نهضتگرتنها سازمان مجاهدين خلق و بسيارى دي   حتى برخى معتقد بودند نه.دانست، در عين حال انتقادهاى جدى نسبت به آنان داشت مى

آزادى داشت، مخالفت و كارشكنى اين جريان كامالً  رغم اعتمادى كه آقاى خمينى به مرحوم مهندس بازرگان و نهضت نبايد در قدرت سياسى حضور داشته باشد و به
با همه اين شواهد و فرضيات اگر مجموعه نيروهايى كه راهى به ساختار . بدهنداز آنها حاضر نبودند نيروهايى مثل ما را هم به ساختار قدرت راه يك  هيچ. مشهود بود

د به ساختار قدرت ـ به هر عنوان نيروهاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى فعال بمانند و اصرارى به ورو پذيرفتند كه در آن شرايط در عرصه عمومى به قدرت نداشتند، مى
هاى وسيع اجتماعى داشتند و  قيمتى ـ نداشته باشند، آيا باز هم اين امكان وجود داشت كه جريان مقابل بتواند چنين جريان بزرگى از مجموعه نيروهايى كه پايگاه

كردند، سركوب كند؟ به نظر من اين خيلى    و تاريخى مردم تكيه مىهاى فراگير ملى كردند و روى خواسته كه فقط كار سياسى، فكرى، اجتماعى و فرهنگى مى درحالى
پذيرفت  آميز و دموكراتيك را ـ نه الزاماً شركت در  قدرت ـ  مى بنابراين اگر سازمان شركت در يك جبهه متحد براى كار سياسى مسالمت.  و درواقع ناممكن بودمشكل

 . ماند شد و مى  سياسى، فكرى و تشكيالتى تضمين مىعنوان يك نيروى موجوديتش در كنار ديگر نيروها به
 
هاى خط امام به كلى رد صالحيت شدند و براى دو   اين مقايسه درست است كه بگوييم اين الگو بعد از انتخابات مجلس چهارم و خبرگان دوم رهبرى كه همه جناحآيا

  كه دوباره اينها به قدرت رسيدند؟1376اى شد براى جنبش دوم خرداد   كردند و اين، زمينهمجلس راه نيافتند، گرد هم آمدند و كار سياسى و فرهنگى و تشكيالتى
 

توانيد با برخورد خصمانه و حذفى قدرت را به دست بياوريد  گفتم كه شما نمى هاى سازمان مى  من به بچه. توانست فرصتى در آينده پيش بياورد گونه كار كردن مى  اينبله،
 واقعى خود حساب كند نه صرفاً روى حق بودن انها و تو ها، ضرورت تان هم بدانيد، يك نيروى سياسى بايد روى واقعيت به فرض كه حق خود. يدچون توانش را ندار

 . ادعاهايش
 

ان در شوراى انقالب نبود؟ به اين معنا كه بندى و درك شرايط نتيجه حضورت آيا اين جمع. ايد انداز آينده را براى آنان به خوبى ترسيم كرده گوييد چشم  كه شما مىطور اين
. توانيد در قدرت سياسى جايگاهى داشته باشيد  نمىشبا حضور در شوراى انقالب كه در آن مقطع از نهادهاى اصلى حاكميت بود، تست كرديد كه با آن تركيب و آن بين

انداز بقاى يك رزمنده است براى كار  انداز حاكميت شما نيست، بلكه چشم انداز، چشم توانستيد به سازمان قاطع بگوييد كه چشم اگر اين تست را نكرده بوديد نمى
 .سياسى

 
 ـ دو ماه پس از پيروزى انقالب اسالمى ـ منتشر شد، 58كه در فروردين  اى در بيانيه. كه به شوراى انقالب بروم هم تا حدود زيادى همين تحليل را داشتم  از اينقبل

 جريان تحوالت اثر بگذاريم را از دست نداده وىاين اميد را كه بتوان ر. امكانات محدود انقالب و تضادهاى درون حاكميت جديد ارائه شده بودتحليلى از پتانسيل و 
هاى آن   عمومى و ضرورتهاى بوديم و معتقد بوديم كه شايد در يك تعامل نزديك با همه نيروها ازجمله حاكميت و كار در عرصه عمومى بتوان تحول اوضاع را با خواسته
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آقاى خمينى ضمن . ها توجهى به منش آقاى خمينى هم نداشتند اين جريان. دادند  را نمىرىهاى راست افراطى، اجازه چنين تأثيرگذا اما جريان. دوره هماهنگ كرد
كردند، وجود دولت موقت به  تر نگاه مى ئله را با ديدى وسيعكه اعتمادى را كه به روحانيت طرفدار خودشان داشتند نسبت به روشنفكران نداشتند، ولى چون مس اين

كردند اگر افرادى مثل مهندس بازرگان و آقاى  ايشان فكر مى. ديدند صدر در رأس قدرت را براى روحانيت و مذهب خطرناك نمى رياست مهندس بازرگان و يا حضور بنى
هاى موثر و پشت پرده حزب،  هاى ايشان پيدا بود، ولى جريان اين در روش. بهتر است آنها كشور را اداره كنندصدر بتوانند به يك تعادلى با روحانيت برسند ترجيحاً  بنى
اما جريان بازار و به احتمال زياد موتلفه الاقل در آن شرايط . مثل آقاى ميرحسين موسوى و يكى دو چهره روحانى. كردند، جز معدود روشنفكران حزب گونه فكر نمى اين

 .اند و بايد از قدرت حذف شوند كرد كه اينها رقيب جدى ىفكر م
 
 . انداز ايران انعكاس يافت زاده با چشم وگوى آقاى تاج اين بينش به نوعى در گفت. تنها حزب، كه مجاهدين انقالب اسالمى هم موافق حضور اين نيروها در قدرت نبودند  نه
 

توانند حكومت را اداره كنند و نيازى به  كردند با حمايت روحانيت مى دانستند و فكر مى يدئولوژِى پشتوانه انقالب مىمجاهدين انقالب خود را صاحب ا.  درست استكامالً
له  بودند، همه روشنفكران مستقل و منتقد ازجمورداركه از حمايت دو نهاد مهم يعنى سپاه پاسداران و روحانيت برخ آنها در آن زمان ضمن آن. حضور ديگر نيروها نيست
  .كردند مى ها را هم نقد و رد  مجاهدين خلق و ليبرال

عنوان يك امكان  كنم كه تحليل سازمان مجاهدين خلق تنها دفاع از موجوديت خودشان نبود بلكه روى استفاده از سالح به بندى مى گونه جمع  بحث را ايناين
جريان راست افراطى هم از اين . خبر نبود اطالع و بى  حاكميت هم نسبت به اين تحليل، بى.كردند استراتژيك براى حل نهايى تضاد بين خود و ارتجاع هم حساب مى

مجاهدين داشتن سالح و امكان استفاده از آن را گهگاه  و آشكارا به رخ . داد كرد و با تحركات خود آنان را به آن سمت و سو سوق مى موضع سازمان استقبال مى
معناى يك لشكركشى بود و پيامى  اين به. گذاريم  را در اختيار شما مىمان  حدشدن فرزندان آقاى طالقانى اعالم كردند كه ما نيرو و سالمثالً در قضيه ناپدي. كشيدند مى

 .براى طرف مقابل
 

  ؟"استفاده از اسلحه براى حل يك تضاد" رفتار يعنى اين
 

كند در صورت لزوم از قدرت اسلحه  ند، همه بيانگر اين بود كه اين جريان دارد خودش را آماده مىداد  و مسائلى مثل سازماندهى و آموزش ميليشيا و شعارهايى كه بله،
وقتى مسعود رجوى در . دهم ام مالك قرار مى  بودهدهاى درونى آنها اطالعى ندارم و آنچه را كه در رفتارهاى بيرونى شاه طور كه گفتم من از تحليل همان. استفاده كند

كه نيروهايى كه مشى سياسى  درحالى. كار بردن سالح را دارند كه آنجا كه الزم باشد اراده به ، يعنى اين"مشت در برابر مشت، گلوله در برابر گلوله"فت ميتينگ امجديه گ
ى هم كه در مبارزات ملى و سنتى ايران فعال كردند، حتى مبارزين تنها در نهضت هند به رهبرى گاندى كه بسيار مدارگرانه رفتار مى نه. كنند دارند معموالً اين كار را نمى

مردم شهيد دادند، .  كمك گلوله در مقابل گلوله پيروز نشد  هم به57انقالب . دادند شد، گلوله را با گلوله جواب نمى گاه، جز در مواردى كه مسير عوض مى بودند هيچ
حضور چشمگير و استمرار مقاومت مردم باعث تزلزل روحيه و بروز شكاف . سربازها شليك نكردنداى به سمت  طور پراكنده و خودانگيخته گلوله  كردند اما جز بهاومتمق

 . نوعى مثل انتفاضه مردم فلسطين  بهد،اش براى قربانى دادن بود كه پيروز ش بنابراين انقالب از طريق حضور مستمر جامعه و آمادگى.  در صفوف نيروهاى حاكم شد
 

 اى را به ارمغان آورد ولى نيروها به آن مشى توجه نكردند؟  آن، يك مشى ب و پيروزى معتقديد كه خود انقالشما
 

اما . اى خود را نشان داد  به صورت بسيار گسترده57 خرداد امتحان شده بود و در انقالب 15 تير و 30در مشروطه، نهضت ملى، قيام .  مشى به نظر من جديد نبوداين
كه  بدون اين.  نيروى نظامى خود،  تكرار كنندازسازىخواستند با ب كار برده بودند ـ و به اعتقاد من موفق نبود ـ مى در مقابله با شاه بهاى كه  مجاهدين همان مشى چريكى

زامات و اقتضائات دوران ال. اى از شرايط و وزن نيروى اجتماعى و سياسى تشكيالتى خود و نيروهاى مقابل خود و اقتضائات دوران داشته باشند بينانه درك درست و واقع
عنوان يكى از نيروهاى سياسى موجود در  شد اين البته براى آنها مهم بود كه بدانند آيا حكومت، مجاهدين را به بعد از انقالب بايد در محاسبات مجاهدين خلق لحاظ مى

ه به اعضاى سازمان احساس امنيت بدهد و نسبت به اصل موجوديت خود نگران نحوى نبود ك پذيرد يا نه؟ ترديد نيست كه رفتار جناح مقابل از آغاز به جامعه ايران مى
اما سازمان مدعى بود . در برابر تهديد عليه امنيت و موجوديت يا فرار است يا آمادگى براى حمله پيشگيرانه و متقابل) و نه عقالنى و دورانديشانه( طبيعى شواكن. نباشند

شود، نيروهاى اجتماعى مخالفت   قدرت نكرد كه اگر با زور موفق به گرفت راسى و حقوق برابر براى همگان است، پس بايد فكر مىكه يك نيروى مردمى و معتقد به دموك
كشور برگزار شود، در آن مقطع از شواهد پيدا بود كه اگر انتخاباتى در سراسر . آيد كند و  اين كار اساساً با اعتقاد به دموكراسى جور  نمى خودش را بايد با زور  سركوب 

رو مذهبى انقالب بتوانند حاكم شوند  اساسى مشاهده شد، به دشوارى  ممكن بود حتى ديگر نيروهاى آزاديخواه و ميانه كه در مورد انتخابات مجلس خبرگان قانون چنان
 بـود كـه جامعـه هنوز  ر انتخـابـات را دادم؛  استـدالل من ايندقيقاً و با توجه به همين شواهد بود كه به آقاى خمينى پيشنهاد تأخير د. چه رسد به مجاهدين خلق

   از روستاييان، اى مدهمتحول نشده و بخش ع
گرا و غير  در اين صورت روحانيت سنت. جز نيروهاى انقالب اعتماد دارند و  به آنها رأى خواهند داد هاى ديگرى به  و نيروهاى سنتى جامعه ايران به مرجعيتكشاورزان

اساسى تصويب شود، ولى مدت زيادى روشنگرى و كار  نظر من اين بود كه قانون. بى كه اصل انقالب را قبول ندارند ممكن است اكثريت آرا را به دست بياورندانقال
آن زمان اين تشخيص دشوار . وداجتماعى و فرهنگى و نهادسازى بشود، تحوالت اجتماعى رخ دهد، شوراها تشكيل بشود، آنگاه انتخابات عمومى براى مجلس برگزار ش

ها  در مجلس هفدهم نيروهاى ارتجاعى دربارى و فئودال.  تكرار خواهد شدهمنبود كه اگر انتخابات عمومى شود، تجربه دوران دكترمصدق در انتخابات مجلس هفد
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 تشخيص اين امر كه در يك انتخابات عمومى پيروز نخواهند شد، دشوار طبعاً براى مجاهدين فهم و. دست آوردند زيرا مالكين نفوذ اجتماعى زيادى داشتند اكثريت را به
  . نبود
اوالً، اين حمايت در شرايط دموكراتيك و .ها ريخته شد سعود رجوى به صندوقجمهورى يك ميليون رأى به نام م  رد صالحيت در نخستين دور انتخابات رياسترغم به

 ميليون رأى 5/10صدر  كه بنى توانست اكثريت را كسب كند درحالى د مسلحانه و قهرآميز، ثانياً تحت آن شرايط نمىصرفاً حمايت سياسى بود نه پشتيبانى از برخور
كند مذهبى معتدلى است كه در كنار امام  دهد كه فكر مى معلوم بود كه جامعه به جريانى رأى مى. كردند به اين دليل كه روحانيت و آقاى خمينى از وى حمايت مى. آورد

 . كرد  طراحى مىتماعىمن معتقدم سازمان بايد استراتژى خود را بر پايه اين واقعيت اج. رار داردق
 

اگر . صدر از نيرويى كه او را  روى كار آورد، غافل شد بنى"گويد  صدر معروف بود، در كتاب خاطراتش ـ كه به چاپ پنجم رسيده ـ مى  احسان نراقى كه به استاد بنىآقاى
 ."اى نبود تا رأى بياورد شده كرد، او كه آدم شناخته نى او را تأييد نمىاهللا خمي آيت

 
كرد آنها در هر شرايطى حتى در جريان درگيرى با روحانيون و آقاى خمينى از وى  ميليون رأى خود دچار توهم بود و تصور مى صدر هم نسبت به ده  آقاى بنىآرى،

تواند قدرت را قبضه   كه در آن مقطع نمىتپذيرف گرفت سازمان قطعاً مى بينانه در سازمان مبناى يك استراتژى قرار مى كنند و اگر يك درك و تحليل واقع پشتيبانى مى
ت پس بايد در عرصه عمومى فعاليت كند تا پايگاه اجتماعى وسيع به دست بياورد و به ميزان محبوبيت و مشروعي. رو خواهد شد كند و در اين راه  با مشكالت جدى روبه

اين كه چرا اين توهم در سازمان دامن زده شد و پا گرفت، بايد .  دچار توهم شدناى بود كه از آن غفلت جدى شد و سازما اين نكته. مردمى در قدرت سهيم شود
اى از شرايط تاريخى ايران و  ك ذهنى و اسطورهترين علل آن اوالً ايدئولوژيك و سپس در كنم اصلى االن آمادگى پرداختن به اين بحث را ندارم اما فكر مى. يابى شود ريشه

  .وگوى قبلى به آن اشاره شد كند و ساير عواملى كه در گفت  سازمان ربط پيدا مىبرىباالخره بخشى هم به شخصيت ره
هاى  دليل حضور فعال در عرصه فكران به نكته را بگويم كه شتابزدگى و ناپختگى رفتار، مختص مجاهدين خلق نبوده، بلكه مشكل كل جامعه ايران است و در روشناين

 تركمن صحرا و جاهاى ديگر نشان دادند ن،ها بالفاصله پس از پيروزى انقالب در كردستا نمونه آن رفتارهايى است كه بعضى گروه. سياسى ـ اجتماعى نمود بيشترى دارد
هاى جامعه  كه در مواجهه با واقعيت شود بدون اين طور ذهنى پذيرفته مى ه يك آرمان، بهتواند اين باشد ك علت آن مى. هاى ماركسيستى از آن جمله بودند  و برخى گروه

  . در آن لحاظ شده باشدجتماعىايران آزمون و تطبيق داده شود و تحليلى از عوامل تأثيرگذار در تحول ا
كند، آن يكى تحول مدرنيته را در انقالب  گوارا را مطالعه مى آن ديگرى چه. ندخوا خواند، ديگرى نظريه مائو را مى  كنيد كسى مثالً كتاب تئورى انقالب لنين را مىفرض

كه به تجربه تاريخى جامعه و  كند، بدون اين  مىسيممشى تر شود و با همان ذهنيت خط خواند، درنهايت آن محفوظات تبديل به يك ذهنيت مى فرانسه، امريكا و اروپا مى
از شرايط و الزامات آن مرحله از تحول جامعه داشته باشند، معيارى در دست ندارند كه در كجا بايد مقاومت كرد، كجا بايد نرمش مردم خود توجه كنند و تحليل درستى 

بدتر عمل شود و به همين جهت اغلب در مقايسه با توده مردم  مشى لحاظ نمى كدام از اينها در طراحى يك خط هيچ... اى كرد و جويى هزينه نشان داد، كجا بايد صرفه
 . كنند مى

 
هاى حزب بودند، به تعادلى با روحانيت و  هاى ديگرى كه مخالف ديدگاه صدر و يا جريان كرد تا خود آقاى بنى هايتان به اين نكته اشاره كرديد كه امام تالش مى  صحبتدر

 آيا شما هم در اين زمينه تالش كرديد؟. سران حزب برسند
 
بيشتر بحث من با ايشان متوجه رفتار انحصارطلبانه . مالقاتى با آقاى خمينى داشتم جمهور بود ـ  صدر هنوز رئيس  ـ كه آقاى بنى59ر سال  آنجا كه به خاطر دارم، اواختا

اينها را وادار كنيد كه  بيايد و برقرار بماند بايد ودخواهيد تعادل و تفاهم به وج اگر مى"به ايشان گفتم . هاى وابسته به آن بود و مداخالت خودسرانه حزب و جريان
كردم به افرادى مثل مسعود رجوى توصيه كنم راه خشونت را پيش  گونه كه سعى مى من همان." آميز را نسبت به مخالفان و روشنفكران كنار بگذارند  رفتارهاى خشونت
دهيد  به ايشان گفتم شما به كرات اينها را با هم آشتى مى.  كنار بگذارد درگيرى هم چنين رفتارى راديگركردم تا سوى  ها را در نظر بگيرند، تالش مى نگيرند و واقعيت

لذا حزب بايد دست  از انحصارطلبى بردارد و اگر شما اينها را تعديل نكنيد، اين وضعيت درست . شود ولى پس از چندى اين تضاد حتى بيشتر از گذشته تشديد مى
 .  داشت آقاى احمدخمينى هم حضورمالقاتدر اين . شود نمى

 
  د؟ ننظرات شما داشت  چه نظرى در مورد نقطهامام

 
صدر  بنى[ايشان گفتند پس چرا اينها . صدر هم خيلى تند شده بود هاى بنى  بود كه برخورد1359طور كه گفتم اين مالقات اواخر سال  همان. هاى من گوش كردند  حرفبه

شود گفت تا حدى  در اين مالقات ايشان متقابالً از روشنفكران گاليه كردند و مى. م از دست اينها چه كار كنمدان كنند؟ من نمى گونه رفتار مى اين] و جناح مقابل حزب
  . عصبانى بودند

  
روانه  اين حركت ما چپ"هزار نيروى فلسطينى به شهادت رسيدند، تحليل انقالبيون فلسطينى اين بود كه 20 كه در آن حدود 1970پس از حادثه سپتامبر سياه در سال 

هاى فلسطينى بودند در  هاى سازمان مجاهدين خلق كه در آن زمان در پايگاه روى اين تحليل اجماع وجود داشت و بچه." بود و ارزيابى درستى از معادله نيروها نداشتيم
مشى  و خط" روى كرديم ما چپ"گويد  ر كتاب فلسطينى آواره مىابواياد نيز د.  كردند و يك تجربه مهم براى آنها بود بندى قرار داشتند و آن را تأييد مى جريان اين جمع
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پرسش اين است كه چرا مسعود رجوى با آن ضريب هوشى باال و آن همه مطالعات و با از سرگذراندن تجربه . داند روى و اشتباه مى  ملك حسين را چپكردن اقطس
 جامعه ايران تا چه حد به اين انقالب كهتوانست تحليل كند   اين تجربه تاريخى توجه نكرد؟ آيا او نمىهاى فلسطين بود ـ به سپتامبر سياه ـ خودش در آن زمان در پايگاه

رسيد كه  كرد، به اين نتيجه مى حسين مقايسه مى دلبستگى دارد؟ كارى به حق و باطل نداريم، حتى اگر امام را با ملك" اسالمى، مردمى، توحيدى"به قول مرحوم طالقانى 
چه عواملى باعث شد كه حتى اين مقايسه ساده هم صورت .  مردمى سربرآورده بودنقالبحسين به مراتب بيشتر است، عالوه بر آن كه  از يك ا ش از ملكامام قدرت

 نگيرد؟ و چرا نتوانست ارزيابى درستى از معادله نيروها داشته باشد؟
 

 مرداد خودش را نقد كرد و به اين 28توده بعد از  حزب. شد توده همواره همين سوال برايم طرح مى حزبها در ايران پرسابقه است، پيش از آن در مورد  روى  نوع چپاين
توان  گونه مى دليلش را اين.  جامعه اصالح شودئلطور اصولى در رويارويى با مسا ولى اين باعث نشد كه رفتارش به. نتيجه رسيد كه با مصدق رفتار مناسبى نداشته است

اما همين نيرو يا جريان سوال بعدى را از ." در فالن مقطع فالن عمل ما اشتباه بوده و باعث شكست ما شده است"تواند بگويد   يك فرد يا يك جريان مىتبيين كرد كه
شود لذا مسئله اساساً حل  ى نمىياب   اين خطا را كردند؟ چرايى اين خطاهاى استراتژيك ريشهينىهاى فلسط چرا الفتح و گروه" چرا اشتباه كرديم؟"پرسد كه  خود نمى

ها اين است كه به سنت تفكر و دورانديشى و كاربرد خرد در  كنم يكى از علت من فكر مى. شود ممكن است عين آن خطاها تكرار نشود ولى مشابه آن مى. شود نمى
بله، . ايم، نيست محفوظات و آنچه ياد گرفته" خرد"منظور من از . رهنگ ما بشود و اين در ما نهادينه نشده است اين بايد جزو رفتار و فنيستيمبند  ها پاى ارزيابى واقعيت

. عنوان درس بازگو كنيم، اما به آن معنا نيست كه متدلوژى علمى در ما نهادينه شده است ايم، به هاى علمى را كه در دانشگاه آموخته ممكن است مثالً بتوانيم تمام روش
جمهور شد فراموش كرد  كه رئيس صدر پس از آن زنم؛ آقاى بنى براى توضيح بيشتر مثالى مى. ضعيت خود و تمرين در پروسه عمل استالزمه اين، خودآگاهى نسبت به و

.  تنها نتيجه عمل و شخصيت خود اوست و روى آن حساب كردموقعيتكه بخش اصلى آراى او مربوط به ارتباط ايشان با آقاى خمينى و انقالب است، فكر كرد اين 
هاى جلو را پر كردند و   صف59 اسفند 14در ميتينگ امجديه در . كند صدر هم بعدها به اين اشاره مى صدر استفاده كردند و خود بنى مجاهدين خلق از اين توهم بنى

شعار به نفع . هاى جلو را پر كنند تند آن روز صفام كه مأموريت داش هاى مجاهد كه در ايران ماندند شنيده  بچهزمن اين را ا. سر دادند" كنيم صدر حمايتت مى بنى"شعار 
تواند در برابر جريان ديگر  صدر باور كند كه مى گويند آن ميتينگ خيلى موثر بود كه بنى مى. صدر بدهند كه او فكر كند از حمايت مردمى زياد برخوردار است بنى

تواند دستور  جا احساس كرد كه مى يعنى همان" دهم شما را بيرون بريزند دستور مى"ون گفت جا مطلبى به اين مضم  بايستد و حتماً به خاطر داريد كه همانتحاكمي
شناسى مردم ايران   از جامعه ايران و رواننهبينا ورزى وفادار مانده بود و شناختى واقع صدر اگر واقعاً به سنت تفكر و خرد بنى. اعمال خشونت عليه مخالفان را صادر كند

زند كماً و كيفاً چقدر است؟ كسان ديگرى هم در  كشد و كف مى ها در كجاست؟ واقعيت اين نيرويى كه هورا مى انديشيد كه منشأ حمايت  بيشتر مىداشت به اين نكته
ن به لحاظ مسائل كرد چو صدر فكر مى آقاى بنى...  حضورشان را نشان دهند؟ ويگرىجامعه هستند كه در اين ميتينگ حضور نداشته باشند و در وقت ديگر و جاى د

نظرى و دينى از خيلى از روحانيون جلوتر است ـ و اين درست بود كه اطالعات بيشترى از بسيارى از آنها داشت ـ ولى آيا اين كافى بود كه او در صحنه عمل اجتماعى 
طبقه  كرد كه به جامعه بى  و آزادى اعتقاد دارد، آقاى رجوى فكر مىكرد كه به دموكراسى صدر فكر مى  بتواند موفق باشد؟ آقاى بنى،كه بسيارى عوامل ديگر تأثير گذارند

 توجه جامعهصدر اگر به مناسبات حاكم بر  بنى.  ميليون رأى هيچ خبرى نيست5/10اما در شرايط حساس ديدند كه از آن . كند توحيدى اعتقاد دارد و همين كفايت مى
اى ايفا كند، يعنى به برقرارى ثبات و امنيت كمك كند تا نهادهاى دموكراتيك و دولت ملى  كننده ازنده و تعديلجمهورى نقش مثبت، س توانست درمقام رئيس كرد مى مى

، هاشمى رفسنجانى و موسوى  شد كه آقايان بهشتى  مىتقدر حماي اين. خصوص كه تا آخرين لحظات از حمايت جدى آقاى خمينى برخوردار بود و قانونى شكل گيرند، به
راستى  كنند كه اگر به آميزى به اين مضمون مطرح مى كنند و پرسش گاليه ها به نوعى ابراز نگرانى مى نويسند از اين حمايت اى كه براى آقاى خمينى مى ر نامهاردبيلى د
. منتشر شده است" عبور از بحران"فسنجانى اين نامه در كتاب خاطرات آقاى هاشمى ر.  خودمان را بدانيمليفايد ما تك صدر هستيد و روحانيت را كنار گذاشته حامى بنى

كه روحانيت را به حاشيه برانند يك هماهنگى بين نيروهاى وفادار به اسالم و انقالب ايجاد كنند كه هم آنها بپذيرند و هم آقاى  كردند بدون اين ايشان دائم سعى مى
نوعى با خودتان همراه كنيد، من هم بخواهم  شما اينها را به"صدر اين بود كه   امثال آقاى بنىبه نظر من انتظار آقاى خمينى از .  با آنان همكارى كندبتواندصدر  بنى
يعنى جريان اصلى . رو شد  با آنها روبهسادگى بهشود  اى است كه نمى گونه مقدسان به كرات گفته بودند كه مشكل خشكه  آقاى خمينى به." توانم آنان را ناديده بگيرم نمى
 . شود به سادگى با آن مقابله كرد لعاده قوى است و نمىا گرا فوق سنت

 
دانست كه در آن شرايط در يك انتخابات   مجلس موسسان، محدود به مجلس خبرگان شد به خاطر همين تحليلى بود كه امام از جريان اصلى روحانيت داشت و مىكه اين

اهللا طالقانى، يعنى   پيشنهاد آيتدليلبه همين . شناسى بازرگان گفته بود كه تو روحانيت را نمىايشان به مهندس . سراسرى، اكثريت آرا از آن روحانيت خواهد بود
 .  نفر بود پذيرفته شد70ـ80تشكيل مجلس خبرگان كه تعداد آن محدود به 

 
نويس اول  ه در آن شرايط انتخابات برگزار نشود و تنها پيشاند و معتقد بودم ك گرا و ارتدوكس روحانيت برنده  نظر من نيز همين بود كه هر انتخاباتى بشود بخش سنتبله،

 كه ما بايد هر چه زودتر مشروعيت جهانى كسب كنيم ودمنتها استداللى كه آقاى خمينى داشتند اين ب. آورد اساسى به رفراندوم گذاشته شود كه حتماً هم رأى مى قانون
كند و ديگر دنيا  د با برگزارى انتخابات و تشكيل نهادهاى منتخب، نظام جديد مشروعيت حقوقى و جهانى پيدا مىكردن فكر مى. و نگران اين بودند كه انقالب آسيب ببيند

 از موقعيت، پايگاه اجتماعى گسترده رهبرى در آن زمان داشت، ماندنش در قدرت براى تعديل و ستىصدر درك در اگر آقاى بنى. تواند با انقالب برخورد كند نمى
هاى  خواسته. اند با تعديل رفتار خود، همراه با جامعه جلو بروند و به اهدافشان برسند اند كه توانسته رهبران موفق آنهايى بوده. كردن جامعه بسيار مفيد بود  دموكراتيزه
راسى ليبرال آماده بود و نه براى استقرار يك نظام شرايط نه براى استقرار يك دموك. ها و اقتضائات آن آن روز جامعه ايران بود  روشنفكرى فراتر از واقعيتهاى اكثر گروه
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 و انتقاد مردمى، باالترين دستاوردى بود نظارتگرا، سالم و پاسخگو در برابر قانون و پذيراى  امنيت و ثبات پايدار در ظل يك دولت منتخب، قانون. سوسيال دموكراتيك
 .شد پذير مى نى و دموكراتيك همراه با توسعه اقتصادى ـ اجتماعى امكانكرد، توسعه تدريجى فرهنگ و نهادهاى مد كه اگر تحقق پيدا مى

 
 سال كار 50گفتند مابايد  نيروهايى كه اصالتاً فرهنگى بودند و مى. ، ضعف روشنفكرى جامعه ايران كه به آن اشاره كرديد باز خود را نشان داد76خرداد   از دومبعد

 شدند، حتى از فاز سياسى هم عبور كردند و فلگيرخرداد غا ملى و اوايل انقالب اسالمى تكرار نشود، بعد از دوم طيت، نهضتفرهنگى بكنيم تا تجربيات تلخ انقالب مشرو
 . كه جنبش دوم خرداد و آقاى خاتمى در كادر قانون رأى آورده بود درحالى. اساسى عبور كردند وارد فاز استراتژيك شده و از قانون

  
. شود كنيم، چون سطحى است، باعث تغيير رفتار نمى ها و انتقاداتى هم كه از گذشته مى بندى شتابزدگى در هر مرحله تكرار شده است و جمع همان نپختگى و متأسفانه

 . پذير درك نشد هاى تحقق اى و هدف هاى مرحله اين بار نيز ضرورت
 

   شما از بدنه اجتماعى جريان راست در آن زمان، چيست؟تحليل
 

توانست هويت مشخصى در ساختار  اين بدنه در دوران قبل از انقالب، نمى. ناختى بدنه جريان راست بسيار مهم بود كه متأسفانه اين كار انجام نگرفتش  روانمطالعه
توانستند  كه مى ىتنها جاي. دندسياسى جامعه براى خود تعريف كند، تحصيالت دانشگاهى هم نداشتند، در بخش اقتصادى هم صاحب تجارت و مالكيت و ثروت نبو

اين بدنه پيروزى انقالب و رهبرى روحانيت را ـ كه . هاى موثر در ايام عزادارى و مراسم مذهبى بود هاى مذهبى و تكيه خويشتن را تعريف و كسب هويت كنند در هيئت
هاى جنگ  و در صحنه" ضدانقالب"هاى خيابانى براى سركوب   درگيرى وها اهپيمايىاش به همين نهادها بود ـ مغتنم شمرد تا هويت خود را در رابطه با انقالب در ر تكيه

كار كه  بنابراين هرگاه جريان راست و محافظه. ديده است از آن زمان به بعد همواره هويت خود را در گرو حفظ وضع موجود مى. تثبيت كند" دشمن"راندن  براى بيرون
توانست آنها را به صحنه  هاى اين بدنه، مى كرد با برانگيختن حساسيت ى، مادى و اقتصادى هم بود، احساس نياز مى طبقاتهاى يزهاش با راديكاليزم آكنده از انگ دشمنى

شان را  كه هويترمانىها حاضر شدند و براى آ بسيارى از اينها در جبهه. شان را تهديد كند برخورد كنند اند تا با هر جريانى كه امنيت اينها همواره آماده بوده. فرابخواند
دارند،  دارى ايران هم كميت گسترده  مانده سرمايه هاى اين نيرو كه در ساختار اقتصاد عقب توجه به ماهيت، خاستگاه اجتماعى و حساسيت. كرد، جان باختند تعريف مى

براى احراز هويت و زندگى در ساختارهاى نو، يعنى صنعت  الزم هاى ليتكه بتوانند قاب چون جامعه ايران هنوز صنعتى نشده است، اينها قبل از اين. كامالً ضرورى است
خواهد موقعيت  پيشرفته، دانشگاه، مدارس، تكنولوژى نوين و مناسبات اقتصادى نو به دست بياورند، نياز به احساس امنيت دارند و با هر جريانى كه احساس كنند مى

انستند اين هويت و امنيت را در پناه فضاى مذهبى انقالب و محوربودن روحانيت و مذهب سنتى به دست كه تو خصوص بعد از اين به. كنند آنها را تهديد كند برخورد مى
ناگفته نماند كه . طلبى ضرورى است بنابراين درك موقعيت و جايگاه اجتماعى اين بدنه و برخورد علمى و مناسب با آن ازجانب هر جريان روشنفكرى و اصالح. بياورند

به مخالفان خود، اين بدنه را عليه آنان بسيج ... دينى، غربزدگى و هاى اين جريان استفاده ابزارى كرده و با دادن نسبت بى كار از انگيزه ن محافظهبرخى از سران جريا
 . آنها متأثر بود" گرايى و راديكاليزم چپ"هايى نظير مجاهدين تا حدود زيادى از تضادهاى ايدئولوژيك با  كه خصومت آنها با گروه درحالى. كنند مى

 
روحيه "شود با خشونت حاكم شد؟ رجوى در پاسخ گفته بود  پرسد مگر مى شود وقتى على زركش به پاريس رفت ـ بعد از شروع فاز نظامى ـ از مسعود رجوى مى  مىگفته

آيا . ها و پول نفت هم دست ما باشد، مردم در كنار ما خواهند بود نهمعناى اين حرف اين است كه فرضاً اگر تهران را بگيريم و رسا" اند مردم ايران اين است كه تابع قدرت
 كه نيازى به تأييد مردم باشد؟ توان حاكم شد و قدرت را در دست گرفت بدون اين معناى اين بينش اين نيست كه مى

 
زاى تاريخ ايران دارد، به شرطى كه داوطلب قدرت موازنه قوا را به سود  از منطق و سالح زور و غلبه براى دستيابى به قدرت و تشكيل دولت، سابقه طوالنى به درااستفاده

اى وسيعى باشد يك نيروى نظامى، بدون پايگاه گسترده  هاى انقالبى كه بسيج توده اما در برهه. خود تغيير دهد و صحنه نبرد فقط با نظاميان و جنگجويان اشغال شود
خورد و كودتاى رضاشاه بعد از  طور زودرس شكست مى اى در انقالب مشروطه، كودتاى محمدعلى شاه به ى بسيج تودهكه در روزها چنان. مردمى شانس پيروزى ندارد

مردم ايران در . توانند حمايت و همكارى جامعه را جلب كنند آورند نمى  را به چنگ مىدرتپس اگر هم به زور ق. كند كردن كامل انقالب و بسيج توفيق پيدا مى فروكش
معناى  كنند، نه به خوردن، به ظاهر سكوت مى كنند و در صورت نابرابرى قوا و شكست يك تهاجم ـ  داخلى يا خارجى ـ در ابتداى امر مقاومت فيزيكى و نظامى مىبرابر 
كنند، آنگاه  ن به لحاظ فرهنگى مقاومت هم مىاالمكا كنند كه حتى تنها همكارى نمى مردم با قدرتى كه با زور و خشونت حاكم شده نه. اند كه در برابر آن تسليم شده اين

 براى ماندگارى يك راينبناب. كنند همكارى در درازمدت، فرساينده برخورد مى و با اين عدم... كنند و كنند، وقت تلف مى كارى مى كنند، كم غيرمستقيم كارشكنى مى
مردم مقاومت نظامى در مقابل كودتا .  مرداد است28نمونه آن برخورد مردم با كودتاى . ستناپذير ا سيستم و يا يك نظام حمايت و همكارى مردم در درازمدت، اجتناب
. زعم خودش با آن رفاهى كه به مردم داده بود، با او همكارى نكردند  بهكه كرد از اين شاه تعجب مى. نكردند اما تا پيروزى انقالب، با نظام شاهنشاهى همكارى هم نكردند

 . اى نداشتند اما مردم به او عالقه...  بود ودانشگاه تأسيس كرده
 
   . وقتى كه در اختيار نشريه و خوانندگان آن قرار داديد سپاسگزاريماز
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