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 زندان در زندان در زندان:  60ها سی خرداد  زمينه

 ت و گو با دكتر محمدمحّمدی گرگانی

 اهللا ميثمی گو گرلطف

يابى مى كند، ولى ما  هر كس از منظر خود آن واقعه را ريشه. ايم  آغاز كرده60خرداد  هايى را دربارة فاجعة سى نداز ايران، گفت و گوا  چشم12دانيد از شماره  مان طور كه مى
ز چنين حوادثى در آينده كه چگونه ا مان از اين بررسى در نشريه اين است كه ببينيم آيا امكان داشت گفتمان جاى اسلحه را بگيرد؟ آيا راهى براى پيشگيرى بود؟ و اين

 ريشة اين واقعه را به ايدئولوژى  بعضى. يابى خودش يك مبدأ تاريخى خاص را در نظر بگيرد و از آنجا شروع كند طبعاً هر صاحب نظرى حق دارد در ريشه. گيرى كنيم
ها   در زندان كه به بيانيه و جداشدن سفره54هاى بعد از ضربه سال  ى به درگيرى پاسخى نداد و اعتماد سازى نكرد، بعضازمان كه س54كنند، بعضى به ضربه  ان منتسب مى

دادستان وقت (آقاى موسوى تبريزى .  سازمان در قبال انقالب و نيروهاى انقالب در قبال سازمان پيش گرفتند اى كه بعضى هم به بعد از آزادى از زندان و خط مشى. يد
 . گردد هايش هم به مسائل زندان برمى هاى كليدى ندهند كه خيلى اى بود كه به مجاهدين پست ب اجماع نانوشتهگفت ابتداى انقال مى) ب

 خرداد و پيام آن را 15هاى اسالمى و مسجد هدايت بود و قيام ملى  هاى جبهه ملى، نهضت آزادى، انجمن  كه شما به دانشكدة حقوق دانشگاه تهران آمديد، اوج فعاليت41 
 به سازمان ـ كه عده 50 و اين ارتباط تا ضربه شهريور دنژاد ارتباط داشتي بعد از قيام هم با بنيان گذران سازمان بخصوص حنيف. در دوران دانشجويى خود درك كرديد

يادم . ، با او بوديد1350 بهمن 12شهادت احمد رضايى، گذاران و احمد رضايى تنگاتنگ شد و تا روز  پس از آن هم ارتباط شما با بنيان. ى دستگير شدند ـ ادامه داشت
كرد و مقاومتى كه كرديد كه اين مقاومت شما به او خيلى روحيه داده    نژاد بودم، از دستگيرى شما تعريف مىيفت كه من چند ساعتى در سلول زندان اوين با مرحوم حن

. ف سازماندهى بوده، ولى آقاى محمدى توانست مقاومت كند و راه را ببندد و به دستگيرى ديگرى منجر نشود، ضع50هاى ما در سال  گفت علت دستگيرى حنيف نژاد مى
انفرادى كميته، انفرادى اوين، . هاى مختلف به سر برديد بعد از دستگيرى و محكوميت هم در زندان.  خود را تغيير داد كه خط مشى طورى  هست خيلى روحيه پيدا كرد، به

 را طراحى كرد و نيروها را با چه هدفى از زندان انممكن است بگوييد چه مسائلى در زندان اوين گذشت، ساواك چگونه آن چيدم. ن قصر و مجدداً كميته و زندان اوين
هاى مختلف  يدئولوژى دادند، خط مشى جناح زندان مشهد و زندان شيراز به زندان اوين برد؟ خط مشى ساواك، خط مشى مجاهدين مذهبى مانده، آنهايى كه تغيير ا

 . پس از انتشار بيانية تغيير ايدئولوژى قرار گيريمزهاىدانيد توضيح دهيد تا در فضاى آن رو نيت و هر آنچه كه صالح مى
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كنم در اين مورد به  احساس مى. از حسن نيت شما متشكرم و من هم از اين كه اين بحث را باز و عمومى كرديد به سهم خود ممنون هستم. بسم اهللا الرحمن الرحيم□  
عبرتى باشد و راهنمايى براى همة كسانى كه هاى بسيار خوبى كه شما گفتيد  عهده هر كس دينى است كه ديدگاه و تجربه خودش را بگويد تا ان شاءاهللا با آن حرف

ها،   كه ديدگاه توانيم در سه حوزه از هم جدا كنيم؛ نخست نقشى كنم كه بحث را مى من فكر مى. خواهند در اين باره كار كنند، مطالعه كنند و در جامعه عمل كنند مى
من قبل از . هايشان قائل بشويم توانيم براى افراد و ويژگى  و سوم نقشى كه مىداشتزمان دوم نقشى كه خط مشى يا استراتژى در آن . ها داشت جهان بينى يا تئورى

كه ما براى تحليل هر واقعه تاريخى بايد در آن شرايط و مختصات تاريخى  اى كه شما هم اشاره كرديد و آن اين كنم به قاعده  مى كه اين سه محور را جدا كنم، اشاره اين
ببينيم ما در كدام شرايط تاريخى بوديم و چه مسائلى وجود . بنابراين ديدن آن شرايط شرط تحليل صحيح است.  را در نظر داشته باشيمحوالع و اقرار گيريم و آن اوضا
برخالف شعار . ى جهانويژگى بارز آن مقطع جنگ سرد بود، يعنى جنگى بين  دو ابرقدرت.  كه در آن اوضاع و احوال و شرايط چه مسائلى شكل گرفت داشت، بعد بگوييم

 .شد است، آن موقع جنگ، جنگ سياه و سفيد تلقى مى» توزيع قدرت، تقسيم منافع، پس نه برنده، نه بازنده«امروزى كه 
هاى جهانى  قدرتدر آن دوره . ها جلوگيرى كنيم، چون هزينه جنگ بيشتر از هزينه گفت و گوست گو از فاجعه و  آن روز، شعار امروز اين است كه ما با گفتبرخالف

ما عربستان سعودى را پمپ بنزين : "نويسد شما خوانديد كه سرمقاله نويس نيويورك تايمز، فريدمن مى. خواستند منافع معدنى كشورهاى مشابه خاور ميانه را ببرند مى
و بعد اين تمثيل خيلى جالب را مطرح كرد كه ما سى " زنيم كرديم كه چه موجى از نفرت و خشونت را عليه آمريكا دامن مى كرديم و ديگر فكر نمى خودمان محسوب مى

هاى ما در خاورميانه بود، اما تمام رهبران اصلى و كادرهاى القاعده در همان   سياستهسال در حاكميت عربستان بهترين دوست و ياور را داشتيم و عربستان بهترين همرا
هاى  گويد در ايران نزديك بيست و چند سال موج حركت رسانه در مقابل، فريدمن مى. ن ضد آمريكايى استعربستان جوشيدند و امروز هم جنبش اصلى جوانان عربستا

در واقع بحث اين است كه آن . عمومى و دولتى عليه آمريكا بود ولى حتى يك نفر از اعضاى القاعده ايرانى نبود و موج موجود جوانان ايرانى هم گرايش به آمريكا دارد
 كه آمريكا ىهاي در آن دوره مى بينيم حكومت. خواستند منافع حداكثرى خودشان را ببرند مى. گذرد ها مهم نبود كه در بطن فرهنگ و افكار عمومى چه مىموقع براى آن

در مصاحبه دربارة احمد . دم نداشتندهايى بودند كه فقط منافع آنها را تأمين مى كردند و ديگر كارى به منافع مر كردند، حكومت و يا كشورهاى غربى از آنها حمايت مى
 مخير بودند يا كامالً در مناسبات حاكم حل شوند و عين آنها ادو همين حرف را آنجا زدم كه در واقع افر) 36، ص 12انداز ايران شماره  چشم(رضايى هم من بحثى كردم 

نابينى هم باشد تا افراد بتوانند در جايگاه خودشان قرار بگيرند، كار خودشان را بكنند و دادند كه يك وضعيت بي اجازه نمى. برخورد كنند يا درست در برابر آنها باشند
 . جهت گيرى انتقادى متقابل داشته باشند

 
 يعنى روابط خشك و فرموله شده بود؛ رابطه ما با امپرياليزم يا اسارت بود يا نبرد، و شكل سومى نداشت؟■ 
 
 مرداد 28كودتاى . شد  در ايران، جريان روشنفكرى در تمام منطقه خاورميانه ضد آمريكايى 32 مرداد 28اشد، بلكه بعد از كودتاى اى نبود كه ساختة ذهن ب اين مقوله□ 

ازه هيچ گونه شود براى اين كه اج  زيرزمينى مىاها به ظاهر آرام شده ام  يكباره امواج حركت در دانشگاه42 خرداد 15چرا بعد از قيام . ئى براى اين حركت بودامبد
گذاشتند اين نسل  نمى. كرد گويى را فراهم نمى و شرايط، امكان هيچ گونه گفت. دادند و در عمل همان شد كه مرحوم بازرگان در آخرين دادگاه خودش گفت فعاليت را نمى

اين فضا به .  برنده، يا من ـ يا تو و يا عليه منى يا با منى بوددر واقع فضاى دو قطبى آن زمان فضاى سياه ـ سفيدى، بازنده ـ. حرف بزند و فضاى خودش را داشته باشد
هيچ وقت شما در يك جامعه باز و فضاى . كند كه اين دو جريان مقابل با هم يك رابطه كامالً ارگانيك داشتند طور طبيعى در مقابل خودش يك واكنش ضدى ايجاد مى

گرفت،  شد، جنبش مسلحانه در ايران  شكل نمى  آن گونه برخورد نمى42ر با مرحوم بازرگان و مرحوم طالقانى در سال اگ. بينيد هايى را نمى  و تقابلها آزاد، چنين واكنش
 به طور طبيعى در درون خود ستههاى ب رسيم و آن اين كه جامعه از اينجا به اولين دستاورد مهم مى. گيرد كه فضا بسته باشد انه در شرايطى شكل مىحچون جنبش مسل

روند و در محيط  گيرند، در كيست خودشان مى يعنى وقتى نيروهاى مبارز در چنين فضايى قرار مى. كنند هاى بسته ديگرى درست مى ها و جريان ابل خود محيطو مق
 جريان مسلحانه 22كل گرفتند، بيش از  كه در اين دوره تاريخى شهايى زمانها و سا همه تئورى. اين، هم به آنها تحميل شد، هم آن را انتخاب كردند. كنند بسته كار مى

 سران نهضت آزادى و جبهه ملى 42تا پيش از سال . اند همة اينها در دوره تاريخى بسيار سخت جنگ سرد و فضاهاى بسته شكل گرفته. مخفى زيرزمينى در دنيا بود
كردند كه اساساً بعدها  ها كارهايى مى سربازها و پاسبان. با زندانيان بسيار باز بود مسلحانه، رابطه مأموران هاى رگيرىكنند، حتى در زندان تا پيش از د مبارزه علنى مى

 ها اندر بخش دوم بحثم خواهم گفت كه چگونه اين فضايى كه به آن اشاره شد، در تشكيالت و روابط اين سازم. شد، چرا كه نگاه ديگرى حاكم بود برايشان جرم تلقى مى
 . اثر گذاشت

  
 .هاى مسلحانه شكل گرفت ، فضا و بستر آن زمان را ترسيم كرديد كه در اين فضا چگونه فعاليتشما در مقدمه■ 
 
جلوى حسينيه ارشاد يك عده ايستاده . كرد، بعد آمدند حسينيه را بستند  مرحوم شريعتى در حسينيه ارشاد صحبت مى1347 يا 1348رود كه در سال من يادم نمى□ 

تر   مطمئن باشيد اين رفتار خشنيد،گذار خطاب به مأموران پليس گفت شما زبان شريعتى را بستيد، ولى چون چيزى در دست ديگران نمىيك نفر رفت آن باال و . بودند
  .خواهد شد، مخفى خواهد شد، زير خواهد رفت
اولين ويژگى . ها خودش در حوادث بعد مؤثر بوده  ويژگىها وجود دارد كه اين هايى در اين تئورى بينيم كه ويژگى ما مى.   نخستين محورى كه عرض كردم، تئورى است

در آن دوره تاريخى . شد  تقويت مىتىهاى ماركسيس دومين ويژگى اين است كه اين تضاد و رويارويى توسط تئورى. همان فضاى سياه و سفيدى است كه توضيح دادم
گفت هيچ راه وسطى بين اين دو وجود  دانست ومى ها مى رط حيات و بقاى طبقه كارگر يا ملتدارى را ش كرد و نفى مطلق سرمايه دارى را عمده مى ماركسيسم سرمايه

دارى ـ كه آن موقع به صورتى كامالً  اين دو تئورى ماركسيسم و سرمايه. اى  كردهتدارى سازش كنى، عمالً به طبقه كارگر و محروم خيان گفتند اگر با سرمايه مى. ندارد
دارى، مالكيت خصوصى،  هاى نظرى آن دوران را به خاطر داريد؛ سرمايه بحث.   ناپذير مطرح بود ـ خودش يكى از عوامل تغذيه تشكيالت بودمطلق و به قول ما سازش

ديگر است، اين هاى   ، حيات جريان ها حق و يك طرف باطل است و نفى يك نفر، يك گروه يا يك جريان  طرف به تعبير مذهبىكاين كه راهى وجود ندارد، جز اينها؛ ي
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آن زنده است كه از خون طبقات محروم بمكد، . دارى در حيات ماست دارى است و مرگ سرمايه اين جمله معروف بود كه حيات ما در مرگ سرمايه. شعارها مطرح بود
اين . دو جريان كامالً متضاد در برابر هم. ت آنهاستپس حيات ما مرگ آنهاست و مرگ ما حيا.  كند و حيات ما هم به حيات محرومان است و طبقات كارگر و بدبختيهتغذ

بنابراين .  حيات براى ديگران بارور شودااى بايد فدا شوند ت براساس اين تئورى، در مسير تحول تاريخ، عده. خودش به لحاظ نظرى كار عظيم و پشتوانة تئوريك داشت
هاى  شما از نمونه. ناپذير و از سوى ديگر هم نابرابر است دا شدن در چنين تضادى كامالً سازشف. حيات ديگران شرطش فدا شدن ماست و فدا شدن ما هم كمال ماست

هر كجا كه . وقوع پيوست آميزى لومومبا را از بين بردند و يا كودتاهايى كه به  فاجعهضعمثالً ديديم با چه و. فراوانى كه در اين راستاى تئوريك پيش آمد، آگاه هستيد
  .بردند ها خيلى خشن و وحشيانه نيروها را از بين مى هاى مردمى بود، قدرت نبشبرخوردى ازطرف ج

در فلسطين، ويتنام و كشورهاى ديگر ديديم كه براى سركوب . شد كه در دوران ما هر روز ديده مى هايى شاهد مثال.   پس اين نظريه به دنبال خودش شاهد مثال داشت
ها مبارزان ايران را  اين جنايت.  كردندكوبترين شكل سر شان همراهى ندارد را به وحشيانه شان كه با منافع ارتى طرف مقابل گونه تأملى نداشتند و به عب كردن هيچ
چون . شوند روند تا سيستم را حل كنند، خودشان حل مى اى مى گفت كه عده  احمد مى در آن فضا مرحوم آل. كرد كه راهى براى سازش و گفت و گو وجود ندارد تقويت مى

چنين شرايطى به لحاظ استراتژيك، فضا، بستر و تئورى .  مبنايى ـ اعتقادى بحث بودضاين نظريه فر. كند اش را نپذيرد تحمل نمى سيستم كسى را كه خط مشى مطلق
هاى سياسى در آن زمان به آن نياز  ه گروهتشكيالت بسته و تشكيالت آهنينى ك. شود با يك تشكيالت باز عمل كرد در چنين فضايى نمى. طلبد تشكيالتى خودش را مى

ترين مسئله  مثالً در تشكيالت سازمان مجاهدين، الزم بود براى كوچك. شد  موقع بود، هم خودش مؤثر و تاريخ ساز مىآنداشتند، هم معلول شرايط خاص تاريخى 
 يندر ع. يافت ها سر اين چيزها افزايش مى ناگزير حساسيت. شد تر مى افراد خطرناكامنيتى بيشترين وقت را بگذاريم، در نتيجه وابستگى و اطاعت افراد بيشتر و تخلف 

گذاشت و از سوى ديگر خود اين  گيرى تشكيالت اثر مى از يك سو آن تئورى و  مناسبات در شكل. گذارند  حال نگاه كنيد كه دو عامل به صورت ديالتيكى روى هم اثر مى
بنابراين حساسيت . شد كرد، گاهى خطا به قيمت جان ديگران تمام مى اگر فردى در تشكيالت مسلحانه خطا مى. كرد ات جديدى مىجبرها تشكيالت را وادار به مناسب

ه داشت، ب اش نمى اگر فرد اعتقاد به مطلق خوب بودن و حق بودن موضع. طلبيد طلبى و فداكارى را مى چنين مناسباتى، ايثار و  شهادت. شد نسبت به آن بيشتر مى
خواهد با همة  گيرد، مى پس فرد نياز دارد هرچه بيشتر راه خودش را قطعى و يقينى بداند، چون موقعى كه انسان در برابر مرگ قرار مى. شد داد و فدا نمى راحتى جان نمى

در اين . ، تا بتواند جانش را بر سر باورش بگذاردتر باشد و هم ايمانش صداقت وجودش عمل كند و مطمئن باشد كه راهش درست است، بنابراين بايد هم محاسباتش قوى
  .  كه اين فرهنگ موضوع بحث ماستشد شرايط تشكل آهنين فرهنگ مى

ف ها بسته است، براى يك قدم راه رفتن بايد انرژى زيادى مصر اند، راه بينيم افرادى كه در يك فضاى يخبندان و برفى گرفتار شده  به قضايا تاريخى نگاه كنيم، مىاگر
خواهم  من مى. آورد  خودش نتايجى را به بار مىشكالتكند و آن م كنند، عرق بريزند و با سرما و بوران بجنگند، بديهى است كه اين جبرها برايشان مشكالتى را ايجاد مى

كرد و  هاى سياسى آن موقع برخورد سركوبگرانه نمى نبشگرفت و با نهضت آزادى و با ج هاى سياسى را نمى  آزادى1342اگر شاه از سال . از اين مقدمه به آن نتايج برسم
هاى آنچنانى به وجود  هاى مسلحانه و حركت  را داشته باشند، جايى براى شكل گيرى جنبشدشانداد روشنفكران و افكار عمومى جامعه گردش طبيعى خو اجازه مى

هاى عمومى وجود دارد جايى براى  همان گونه كه در كشورهايى كه آزادى. اش نبود  كه زمينه توانست فراگير بشود، براى اين آمد نمى آمد يا اگر هم به وجود مى نمى
اگر افراد قادر باشند كه گام به گام . رود آيد اوالً بسيار محدود است و خيلى زود هم در آن فضا مهار و سپس از بين مى  هم كه به وجود مىتىوق. گيرى اينها نيست شكل

توزانه   يا كينهها ىجهان سوم«گويد  اين حرف كيسينجر درست است كه مى. انجامد ها به يك پرخاش عظيم نمى ا بگويند، جمع شدن اين خواستهشان ر دردها و مسائل
 .، ولى بايد گفت خود اين فضاى جهان سوم معلول رفتار سركوبگرانه امثال كيسنجرهاست».كنند وار سكوت مى زنند يا عقده فرياد مى

  
كنند كه مبارزه مسلحانه در آن شرايط كار قداره بندها و يك مشت جوان احساساتى بوده، در حالى كه بزرگانى مثل مرحوم بازرگان، مرحوم طالقانى،   مى فكر بعضى ■

ه پرويز ثابتى ـ مدير ادارة  ك51 سال درحتى . كردند اهللا سحابى، احمد حاج على بابايى، دكتر شيبانى و رادنيا از اين حركت حمايت مى دكتر سحابى، مهندس عزت
كنيد؟ بازرگان گفته بود شما برگرديد به قانون  عمليات ساواك ـ با دكتر سحابى و مهندس بازرگان مالقاتى داشت، گفته بود چرا شما مبارزه مسلحانه را محكوم نمى

هاى سازمان براى نجات زندانيان خود هواپيماربايى كردند، بازرگان گفته  بچهآن وقت هم كه . رود شود و از بين مى رنگ مى  اساسى، اين مشى خودش تدريجاً كمرنگ و بى
آقاى طالقانى مفسر قرآن را ده سال به زندان محكوم . يك مرجع تقليد را زندان و سپس تبعيد كردند. كردم فروختم و خرج اينها مى ام را مى بودكه اى كاش من خانه

 . نبود مات در آن شرايط، سركوب كمى خرداد و اين اقدا15كردند، سركوب قيام 
 
اهللا منتظرى، آيت اهللا مهدوى كنى، آقاى هاشمى و تمام روحانيت مبارز كه بعداً آمدند و به قدرت رسيدند،  انداز ايران عرض كردم كه ما با آيت در مصاحبه قبلى با چشم□ 

ديدم همة اينها سازمان را   و از اين موضع وصل شدم كه مىداهللا طالقانى و اين آقايان بو به آيتاصالً وصل شدن من به سازمان مجاهدين بااعتماد . ارتباط نزديك داشتيم
اى كه من فرارى بودم، مردم اين قدر احترام  در دوره. رفتيد مورد احترام و عزت بوديد موجى بود كه شما هر كجا مى. يك موج عمومى وجود داشت. كنند حمايت مى

 . دادند به طورى كه ما اصالً مشكلى به نام مشكل خانه يا ماشين نداشتيم، از بس هم چيز به ما مى. افتاديم  مىهكردند كه ما بارها و بارها به گري مىكردند و به ما كمك  مى
  
گويم خودتان برويد آنها را پيدا   مىكنند كه به مجاهدين كمك كنند، گفتند كه وقتى به من رجوع مى  كه از زندان شيراز آزاد شده بودم، مرحوم طالقانى مى52سال ■ 

 خواهد بود، و اين در حالى بود كه در فاز دنبالشدانم وقتى مجاهدين را پيدا كردند، عالوه بر كمك مالى، ارتباط تشكيالتى هم به  كنيد و به آنها بدهيد، چرا كه مى
 .مسلحانه بوديم

 
هزاران .  كيلومتر به استقبال آمدند50-60براى نمونه در منطقه ما شايد مردم .  نگاه نكردند كه اينها كه هستندها از زندان بيرون آمدند، مردم سال اول انقالب كه بچه□ 

 1354هاى پيش از   داد كه چه فضاى عجيبى در سالخواهمتوضيح . ها را روى سر خودشان گرفتند هاى مختلف و مردم، همه آمدند و زندانى نفر اعم از روحانيان باگرايش
 است 51مالحظه كنيد كه سال . آيت اهللا انوارى كه خدمتشان بوديم با ايشان مالقات داشت.  قصر آمد3رود كه مرحوم مطهرى به مالقات در بند  از خاطرم نمى. م بودحاك
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آن موقع قبل از حوادث ." هاى ما هستند اينها ابوذرهاى مجاهد را داشته باشيد،  شما هواى اين بچه" بود كه هاهللا انوارى گفت آقاى مطهرى به آيت. و اوج مبارزه مسلحانه
در زندان آيت اهللا ربانى شيرازى كه شصت ساله بود، پشت سر على رضا زمرديان كه كمتر از سى سال . كردند  روحانيت مبارز سياسى از مجاهدين حمايت مى54سال 

 .  اشتاين قدر اعتماد، رابطه متقابل و احترام وجود د. خواند ىداشت، نماز م
 
 .اى عليه جنبش مسلحانه حرفى نزد و مخالفتى نكرد آبادى، هيچ روحانى اهللا شمس  ترور آيت تا قضيه■ 
 
درباره استفاده از كپسول سيانور براى خودكشى در موقع خطر و به منظور حفظ تشكيالت و جلوگيرى از لو رفتن هم موافقت روحانيت . بلكه عكس آن صادق بود□ 

 . كسب شد
 
وى مى گفت شهيد بهشتى در جلسة خودمان گفت كه تقيه . قاى درخشان ـ كه بعدها در انفجار حزب جمهورى شهيد شد ـ در دورة مخفى بودن با من ارتباط داشتآ■ 

 .قيه براى خود ما هم جالب بود تزدر آن زمان اين برداشت ا. رود تا بقيه نيروها را حفظ كند يعنى حفظ نيروها، يعنى آن مجاهدى كه زير شكنجه تا پاى شهادت مى
 
اينها مستقيم و غيرمستقيم كمك . هاى اين آقايان روحانى مثل مرحوم الهوتى يا خود آقاى هاشمى و مهدوى كنى در رابطه با جنبش مسلحانه بود بيشتر دستگيرى□ 

  .گذاشتند خانه، پول و امكانات در اختيار ما مى. كردند مى
. اما فضاى تشكيالت بسته بود و فضاى بسته احتياج به روابط خاص داشت. اى پيدا كرد  طور طبيعى خودش  فضاسازى كرد و ابعاد توده بنابراين خط مشى مسلحانه به
ثر و مهم بود  كه به نظر من خيلى مؤمسائلىيكى از  . شويم كه با آن فضا و معضالت آن، رابطه مستقيم دارد شويم با مسائلى رو به رو مى وقتى وارد اين تشكيالت مى

كردند اين اعتقاد را چنان قرص و محكم كنند كه  ها سعى مى جان دادن احتياج به ايمان و اعتقاد دارد و همة جريان. بحث ايمان، اعتقاد و آمادگى براى جانفشانى بود
االن به .  به تفصيل بيان كردم59-60ا در نشريه امت در سال البته اين بحث ر.  داردوارضىتشكيالت مخفى، جبرها و ع. بتوانند در برابر شرايط سخت مقاومت نمايند

آنچه در دست . كند توانيم اين را در نظر بگيريم، آنچه در اختيار ما نيست، فضاى عمومى است كه به طور طبيعى تشكيالت بسته را ايجاد مى عنوان يك تجربه ما مى
  . شويم، حساب كار و كنترل شرايط از دست ما خارج است رد تشكيالت بسته مى باشد اين است كه وقتى وابرتتواند براى ما ع ماست و مى

 
 بندى كنونى شماست يا تحليل شما در آن فضاست؟ اين جمع■ 
 
شكيالتى و چيزهايى ما در زندان با مسعود رجوى، موسى خيابانى و ديگران بوديم و من عمالً اصطكاك بين روابط ت. ها را به شكل ديگرى داشتيم آن موقع ما اين بحث□ 

درسى كه براى خودم گرفتم اين بود كه از اول . كنند ديدم كه اينها مدام با هم درگيرى و برخورد پيدا مى مى. ديدم شد مى را كه به حيات، آبرو و اعتبار بقيه مربوط مى
شود و  شود كنترل كمتر مى در چنين فضايى هر قدر گسترش بيشتر مى. داردها را در پى   چون كار مخفى، بستن رابطه. انقالب به دام جبرهاى تشكيالت كار مخفى نيفتم

 . يابد شود، خطر افزايش مى هر چه كنترل كمتر مى
 
فرقى هست، به طورى كه علنى باشيد ولى روابط مخفى باشد؟ در آن » تشكيالت مبتنى بر مخفى كارى«در فاز علنى و » روابط مخفى«بندى شما بين  آيا در جمع■ 

 . ها اصل بر روابط مخفى بود نه مخفى كارى و مخفى شدن لسا
 
اگر مشكل تا اين حد باشد كه براى حرف زدن به طرف مقابلت تلفن نكنى و كيلومترها بروى و او هم بيايد تا بنشينى و حرف بزنى و برگردى، اين براى . بايد فضا را ديد□ 

  . هم داردضىسازد و آثار و عوار برد، هم انرژى، هم ذهنيت مى م وقت مىاين جبر خودش ه. كند خودش جبر و الزاماتى ايجاد مى
  
  آيا روابط مخفى در فضاى باز هم اين گونه است؟■ 
 
ضت مقاومت اند اعم از نه تمام جرياناتى كه بسته. كند، منتها اگر مخفى كارى در چيزهاى خيلى ساده باشد روابط مخفى در فضاى باز هم به طور طبيعى اين كار را مى□ 

فضاى بسته به .  اخالقى درون آن سازمان آوردندسائلها چه خبرهايى از برخى از م  الفتح هم شنيديد كه بچه ملى فرانسه تاگروه مثالً شين فين ايرلند و حتى در سازمان
 . كند طور طبيعى نقد و نظارت را كم مى

 
  ف نيرو وجود ندارد؟ در تشكيالت باز مثل احزاب بزرگ دنيا باند بازى و حذآيا ■
 
در يك فضاى باز . آيد اما در يك فضاى بسته به ريه فشار مى. ماند تان سالم مى فرق اينجاست كه در فضاى سالم ريه. اش ديگر نيست يا كمرنگ است آن عوامل جبرى□ 

 شرايط نيست، عوامل ديگر هم هست كه به نبينجامد فقط بسته بودتواند به فساد  عاملى كه مى. هاى ديگر وجود دارد هاى عمومى آن چيزها كم است ولى زمينه زمينه
امروزه رابطة احزاب سوسياليست . انجامد خواهيد نقد و نظارت كنيد و رابطه داشته باشيد، خود رابطه متقابل با جريانات ديگر به رشد مى وقتى شما مى. انجامد فساد مى

اما در فضاى بسته . اند چرا كه  روى هم اثر گذاشته. شود  از يكديگر مشكل مىرهايشانشده كه گاه تشخيص شعااروپا و احزاب محافظه كار اين قدر به هم نزديك 
نمونة مثبت آن . كنند ها در فضاى بسته نقش مهمى ايفا مى شخصيت. گيرند كنند و كمتر در معرض نقد و گفت و گو قرار مى هاى خودشان را تكرار مى هميشه افراد حرف

 .كند كه آثار و عوارض خودش را دارد ولى شرايط فضاى بسته، جبرى ايجاد مى.  بود كه توانست در آن شرايط با آن قدرت بماندحنيف نژاد
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هاى حزب توده و دموكرات كردستان بود و همچنين آقاى شهيد زند  حوم پاك نژاد و مرحوم عزيز يوسفى كه از بچهدر يك اتاق زندان، من بودم، مرحوم بيژن جزنى، مر□ 
رو  هاى فدايى با هزار فشار روبه  چريكتبيژن جزنى به عنوان رهبر تشكيال.  سال زندان بود20ـ25عزيز يوسفى .  سال زندان كشيد25ـ كه خدا رحمتش كند ـ ايشان 

اين . يعنى در يك اتاق كوچك شش نفر را گذاشته بودند. خورد كرد، به كله بغلى مى تر مى اش را اين طرف ت ما در اتاقى بوديم كه اگر كسى دو سانتى متر كلهآن وق. بود
كند كه هوا خوب است، پنجره  فر دوم فكر مىن. كرده و خودش رفته بود دستشويى  پنجره را باز ها بار  يكى از اين زندانى كنم، گوياى اين فضاست؛ يك  كه عرض مى نمونه
دانستم ولى فكر  بله، مى: "گفت " دانستى من باز كردم؟ مى: "پرسيد." ببخشيد من بستم: " گفت"  كى پنجره را بست؟: "پرسيد آمد،   وقتى آن آقا از دستشويى . بندد را مى

گفت كه بابا من فقط پنجره را  حاال اين بيچاره هر چقدر مى."  خوب است يا بد است؟ يعنى من نفهممفهميدم كه هوا يعنى من نمى: "آن زندانى گفت." كردم هوا خوب است

 زندان در زندان در زندان

 

اى در حزب كمونيست روسيه صورت گرفت ـ كه به استالينيزم موسوم شد ـ و اين در حالى بود كه حزب سر تاسرى بود، دبيركل،  رحمانه هاى چشمگير و بى حذف■ 
 با توجه به اين كه مخفى كارى نداشتند، چرا اين گونه شد؟. لنوم و دفتر سياسى و كنگره ساليانه هم داشتندپ
 
 . حزب كمونيست شوروى و استالينيزم هم دقيقاً يك فضاى بسته بود□ 
 
 !  است بگوييم ايدئولوژى بسته است، ولى فضا باز و علنى بود و ارتباطات برقرار؟ممكن■
 
 . لوژى بسته بود ايدئوبله،□
 
هاى زياد،  در تشكيالت فرهنگى باز نيز ممكن است همين مسائل به وجود بيايد، چرا كه ممكن است ديگر اعضا نسبت به رهبر تشكيالت كه به لحاظ مطالعة كتاب■ 

هاى  ديدگاه. هايشان بسته بود  كه حتى در آن فضا هم ديدگاهآمدند هايى در فضاى باز به وجود مى فرقه. توانمند است، خود كم بين شوند و زمينه ديكتاتورى فراهم شود
 . بسته در هر شرايط، چه مخفى و چه علنى همين طور خواهند شد

 
شما حزب كمونيست چين را نگاه كنيد كه با حزب كمونيست شوروى متفاوت . هاى ايدئولوژيك و بسته است، يك عامل هم تشكيالت بسته است يك عامل، ديدگاه□ 

 است به شكل ديگرى عمل ممكنولى . در يك فضاى باز و عمومى اين كار امكان پذير نيست.  نفر را حذف كند51 نفر كميته مركزى خودش 53 استالين توانست از .است
از لوازم اين . ضع فجيع آتش بزندبه اين بحث خواهيم پرداخت كه چطور ممكن است كسى مجيد شريف واقفى را با آن و. شود اگر اين عامل نباشد، زمينه كمتر مى. كند

من به عنوان . در مسائل اجتماعى عوامل بسيارى مؤثرند.  شكل بگيردتىتوانست چنين جناي اگر فضا مطبوعاتى، عمومى و آزاد بود، نمى. كار تئورى و فضاى بسته است
دهد، فرد را در جايگاه و اعتقادات  كند، نقدپذيرى را كاهش مى ها را مطلق مى تئورىبندد،  بينم كه اصوالً فضاى بسته، ذهن را مى يك عبرت و تجربه براى خودم اين را مى

در حالى كه در . مانند شوند و در همان ذهنيت خودشان بسته مى برد، ناچار افراد به ذهنيتى دچار مى  و گو را از بين مىفتگفت و گو و فضاى گ. كند خودش متعصب مى
است » شرايط بسته«هر چند ممكن است باز هم آن حادثه پيش بيايد ولى از عواملش كه يكى از آنها . شود عامل خودش موجب رشد مىيك گفت و گوى باز و آزاد اين ت

  .اين هم مسئله دوم است. توانيم عبرت بگيريم و جلوگيرى كنيم ما مى
بيند كه عمرى ذخيره  يك فرد مى. اند  شرايط سخت تعيين كنندهها در توانيم حدس بزنيم كه چقدر آدم ما مى. هاست ها و شخصيت   مسئله سوم نقش چهره

من . شود  مىلومهاى وجودى اشخاص مع  هاى بزرگ تاريخى است كه عظمت شود، فقط سر بزنگاه هاى خودش به طور عادى مشخص نمى ها و خصلت اش، ارزش شخصيت
آيند، مثل ابراهيم در آتش هم  هاى بزرگ سرفراز بيرون مى كنند و آدم ى قوى مقاومت مىها كنم، يكى اين كه در شرايط سخت معموالً آدم موضوع را دو قسمت مى

 خداى نكرده در برابر شهوت، شهرت و موقعيت قرار ردتعبير من اين است كه اگر آتش براى ابراهيم گلستان شد ـ آزمايشى كه ف. شود روند و برايشان گلستان مى مى
هاى بزرگ زندگى است،  ها كه همان آزمايش هاى متعالى در اين آتش  بيفكند ـ يك فرد در مقام خصلت  را بسوزاند و او را به ورطه سقوطتواند آتش بشود و او گيرد مى مى

در بزرگانى مثل من خواهم گفت كه چق. ها اينجا نقش دارند چهره. برد  خودش و نردبان صعود بهره مىشدعنوان عامل ر كند و از آن به همان را براى خودش گلستان مى
  .هاى متوسط هم بتوانند خوب باشند اين آرزوى ماست كه شرايطى داشته باشيم كه آدم. هاى بزرگ داشتند مرحوم حنيف و مرحوم طالقانى در شرايط حساس نقش

اگر . كنند اى است كه همه تبعيت مى ستم به گونهكنند، شرايط و سي هايى با اخالق متعالى نيستند كه از مقررات ترافيكى تبعيت مى   فرض كنيد در ترافيك فقط آدم
گذاريم،   وقتى چراغ قرمز و چهار تا مأمور مىاماتوانند رانندگى خوب بكنند،  هاى خوب مى چراغ قرمز و مأمور راهنمايى را برداريم و مسئله را اخالقى بكنيم، فقط آدم

گذاريم، همة افراد حتى افرادى كه ممكن است به لحاظ روحى و اخالقى عالى نباشند   و اتوبان مىگذاريم، تابلوى يك طرفه كنيم، عبور ممنوع مى خيابان درست مى
هايى هم  هاى سخت بخورند، ولى آدم  كه فقر و ترس هست، ممكن است افراد عادى ضربهاى گوييم در جامعه ما مى. نقش مسائل اجتماعى هم اينجاست. كنند تبعيت مى

ايم، ما  ها احتياج داريم، ما كارى نكرده كرد كه ما به مطهرى حنيف نژاد در چنين شرايطى، بارها متواضعانه تكرار مى. ايط سخت  مقاومت كنندتوانند در شر هستند كه مى
 كه يك نوع تعصب جمعى،   آن نگاهىايم و اهللا منتظرى داشته ما بهترين رابطه را با امثال آقاى مهدوى كنى، آقاى هاشمى و با روحانيونى مثل آيت. ايم قدم اول را برداشته

 قضيه هستند و در زندان به نبينيم متوجه اي مى. كند در افرادى مثل مرحوم طالقانى يا مرحوم حنيف اين تأثير را ندارد غرور و مطلق بينى نسبت به خود ايجاد مى
 مرداد شده، قيام ملى سال 28جامعه بسته مثل ايران زندگى كرده، كودتاى يعنى شما در نظر بگيريد كه يك فرد در درون يك . خصوص يك فضاى بسيار متفاوتى است

ها وجود دارد،  اند، در تشكيالت مخفى آن همه فداكارى  كردهرستاند تشكيالت مخفى د اى رفته عده. اند  سركوب شده، به تعبيرى خاك گورستان بر جامعه ريخته42
جبرش ايجاد محيط بسته تشكيالت را .  در واقع فكر كنيد كه زندان در زندان در زندان درست شده، شرايط بسته زندان است.اند اند و به زندان برده حاال اينها را گرفته

 شرايط هايى كه در اين توانيم تصور كنيم كه آدم ما اگر با اين ديد وارد بشويم به خوبى مى. گيرد  زندان هم قرار مىررود د اين مى. كند، اين خودش  مشكل دوم است مى
 .  شود مالقات را هم كه قطع كنند، زندان چهارم و پنجم مى. اى باشند كه روى آنها است العاده اند چقدر بايد متوجه فشار فوق قرار گرفته

 
 . كند كه همه به جان هم بيفتند حتماً ساواك هم چيدمان را طورى تنظيم مى■ 
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در حالى كه "  ديگر بگويد خر؟اسىدرست است كه يك زندانى سياسى به يك زندانى سي"زد كه  بعد داد مى." من نفهمم يعنى من خرم: "گفت كرد و مى بستم، او قبول نمى
  . جره را بسته بوداين زندانى فقط پن

 زندان در زندان در زندان

 

شود كسى كه زندان است، زير باز جويى است، مالقات ندارد، روى او فشار است، در يك فضاى بسته است، خودش قربانى يك  كند متوجه مى    انسان از باال كه نگاه مى
ر زندان هواى آلوده تهران، در  زندان ترافيك واقعاً خسته گويم اين آدم االن خودش د شود، مى شوم، وقتى راننده عصبانى مى من هر وقت تاكسى سوار مى. فضاست

اش  اگر همين آدم در يك فضاى خوب كنار يك چشمه و يك درخت با خانواده. نام ماشين نشسته و نبايد او را سرزنش كرد اى به كننده تهران، در زندان آهن و شيشه
ها و مشكالت را هم ببينيم،  ها، خصلت ضعف اند، نقطه  در درون يك زندان رفتهرايطىه افرادى با چنين شما در نظر بگيريم ك. كند باشد، طبيعى است كه اخالقش فرق مى

توانست چنين فشارهايى را خنثى  عظمتى داشت كه مى. هاى امثال مرحوم طالقانى را هم ببينيم كه او در واقع در شرايط خودش مرد بزرگى بود همزمان از خودگذشتگى
توانيم حدس بزنيم كه مسائل  حاال اگر وارد زندان بشويم، با اين زمينه مى. بقيه هم هر كدام به سهم خودشان ايثارهايى داشتند. ندار آتش را گلستان كو كند و ابراهيم

 ثابت تجربهعاده سخت بود و به ال ها فوق  شدند، بازجويى آن وقتى كه بچه ها وارد زندان مى. تر عرض كنم خواهد خالصه اين توضيح خيلى مفصل است دلم مى. چيست
توانست افراد معمولى و عادى  از يك طرف اطالعات شما اطالعاتى بود كه مى. از يك طرف جان افراد زير زبانتان بود. تواند مقاومت كند شده بود كه تقريباً هيچ كس نمى

ها وحشتناك  اين يك دوره تازه بود؛ شكنجه. العاده بود فشار هم فوق. زندان بكشاندرا گرفتار كند، كسانى مانند آقاى روحانى، آقاى مهدوى كنى، آقاى منتظرى را به 
شدند و زير شكنجه در  اولين مشكلى كه ما در داخل زندان با آن مواجه بوديم اين بود كه افرادى وارد زندان مى. مثالً برق گذاشتن، آويزان كردن و شالق زدن. بود

بحث مفصلى بود كه آيا ما بايد اين فرد را به عنوان يك فرد . شدند  بعد در داخل زندان دچارنوعى شرمندگى مىوت خودشان را بدهند شدند كه اطالعا مواردى مجبور مى
ايد كادر تجربيات مرحوم رضايى اين بود كه ما هميشه ب. منزوى و يا فرض كنيد نجس ببينيم، حتى اگر كسى با دادن اطالعاتش موجب شده كه كسى از بين رفته باشد

هميشه بايد . ام توانى بگويى كه هشت ماه روى هوا بوده اى، نمى مثالً اگر زير زبان شما نامى از احمد رضايى هست و شما هشت ماه فرارى بوده.  باشيماشتهجايگزين د
يا مثالً تجربه ما اين بود كه كليد در جيب . داى ندار  هيچ فايدهخواهى احمد رضايى را لو ندهى، يكى ديگر باشد كه نام او را بگويى، اگر نه جايگزين داشته باشى، اگر مى

شما بايد هميشه فكر كنى يا كليد را در جيب نگذارى يا كليد جايى را بگذارى كه بتوانى لو بدهى و آن جاى خطرناكى . يك مجاهد دستگير شده يعنى يا مرگ يا اعتراف
اى كه من بودم، منزل خانمم بود كه وقتى ديدند آنجا  مثالً خانه.  ماه به زندان بيايد5ـ6ثالً يك چيزى در حد يك فرد عادى باشد خودش هم قبول كند كه م. نباشد

مثالً با يك فردى كه . ها نتوانستند مقاومت كنند تجربياتى كه مرحوم رضايى از زندان بيرون آورد اين بود كه بعضى از بچه. خانواده است،  گفتند آنجا مشكلى نيست
زمانى سپرى شد تا همه پذيرفتند كه اين فرد در راهى كه آمده، . كردند ها خيلى بد برخورد مى داد، بچه شد و اطالعات مى  زندان و شكنجه مىآمد بريد يا فردى كه مى مى

 بگذاريم بين اين فرد با آن كسى كه قبايد فر. درست كنيمها را تحمل كرده، حاال كه در اين راه آمده، ديگر نبايد ما در زندان، زندان ديگرى برايش  مبارزه كرده، گرفتارى
خواهم بگويم كه چقدر اين مسائل در روابط ما اثر  مى. اين فرد فداكارى هم كرده، اما ظرفيتش همين قدر بوده است. خالف اين عمل كرده و با زندگى سازش كرده است

شد، اطالعات در ذهنش دائم مزاحم وجدانش بود كه من چگونه آنها   شكنجه هم مىند،ما سلول انفرادى مىمثالً شما فكر كنيد فرد پنج، شش يا هشت ماه در . گذاشت مى
همة اينها . هاى مذهبى هاى فدايى، هم بچه هاى چريك كردند، هم بچه هاى سازمان تحمل مى فشار را هم بچه.  آمد را حفظ كنم؟ چكار كنم؟  با اين فشار به بند عمومى مى

 . كشيديم  شده بود كه واقعاً ما از او خجالت مى نجهرجايى چنان شك. دندش شكنجه مى
 
شود؟  داند، اگر او را بگيرند چه مى گفت كه آقاى رجايى اسم و رسم و آدرس پنج نفر از كادرهاى علنى سازمان را مى موقعى كه من بيرون بودم، بهرام آرام به من مى■ 

 .هاى سازمان هم نگفته بود و حتى در درون زندان به بچه. دولى ايشان يكى از اينها را هم لو ندا
 
كنم؛ يك جريان آمده با تئورى خاص سازمان  هايش را عرض مى نمونه. تواند عامل اختالف باشد اى كه مى اند در فضاى بسته شما تصور كنيد كه همة اينها آمده□ 

هاى امام حسين، حضرت   با انگيزهلىداند و هاى مذهبى كه تئورى تشكيالت سازمان را نمى با تئورىهاى فدايى خلق، يك جريان  مجاهدين، يك جريان با تئورى چريك
ها و تشكيالت را ببينيم، بعد  هاى عينى و بسترها، تئورى در واقع نخست زمينه. هاى كامالً متفاوتى داشتند ها تئورى اين جريان. ابوالفضل و حضرت زينب به زندان آمده

اهللا ربانى شيرازى ـ كه بعدها عضو شوراى نگهبان شد و در تصادف جاده شيراز فوت   مرحوم آيت1350در سال . اند كتورها و عوامل چه تأثيراتى گذاشتهبگوييم اين فا
ا نيست، درست است كه آنها ه گفت االن موقع اين حرف كرد و مى دانستند، خنثى مى  مى ها را نجس شد ـ حساسيت بعضى از روحانيون را كه به لحاظ فقهى ماركسيست

  . فعالً به اين مسائل دامن نزنيدابه نظر ما اعتقاد ندارند، ولى شم
ها يكى مرحوم كاظم ذواالنوار بود و يكى هم مرحوم  مذهبى. هاى اوين به رگبار ببندند، هفت نفر اينها غير مذهبى بودند برند پشت تپه  وقتى آن نه نفر را مى1354 سال

  . نفر در حوزه علميه قم مراسم ترحيم گذاشتندهبينيم كه در آن سال براى مجموع ن بعد مى... رمذهبى؛ بيژن جزنى، چوپان زاده، سرمدى، كالنترى وخوشدل و هفت غي
 
 كردند و گفتند به هيچ وجه از آيت اهللا العظمى بهاءالدين محالتى در شيراز كه از مراجع تقليد بود، آقاى حاجى طغا و مهندس طاهرى كه در زندان بودند استفتا■ 

 .هاى در بند جدا نكنيد، حكم اصلى وحدت است هايتان را از ماركسيست سفره
 
حتى برايش تئورى نيز . گويد به اين مسائل دامن نزنيد كند و مى  كه اشاره خواهم كرد، حتى روحانيت روشنفكر و مبارز همراهى و كمك مى54تا قبل از حوادث سال □ 

 . به قضيه كمك كنندساختند كه  مى
 
  
 
توان  گفت در مراسم حج مى امام خمينى در زمان شاه نيز مى. دادند كه وحدت، حكم اجتماعى اوليه است من يادم هست احكام اجتماعى را به احكام فردى اولويت مى■ 

 .اساس استنباط ايشان هم حكم وحدت بود. پشت سر علماى وهابى نماز خواند و اعاده هم نكرد
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. توده و سازمان مجاهدين هم بودند هاى ساكا و حزب هاى فدايى خلق، هم گروه وقتى وارد زندان قصر شدم، هم مرحوم عراقى و هم آيت اهللا انوارى بودند، هم چريك□ 
توانست   به شكل ديگرى حل بشود و مىنستوات ها مى درگيرى. توانستند خيلى نقش داشته باشند ها مى اينجا ديگر جايى بود كه باز به دليل فشار بيش از حد، شخصيت

بايد منصفانه همه را درك كرد و افراد را در . من مايلم يك مقدار اينجا بايستم، چون خودم به طور ملموس و عينى در جريان بودم. به شكل تندتر باشد و تفرقه ايجاد كند
اينها . به اين معنا به لحاظ نظرى نگذارد و توقع نداشته باشد كه او مثل خودش برخورد كند ىهيچ كس خودش را به جاى ديگر. جايگاه و ديدگاه اعتقادى خودشان ديد

در درون زندان، . ها استفاده كرد و عبرت گرفت توان از اين تجربه هايى مى را ببينيم بعد بگوييم كه به عنوان يك تجربه نه به عنوان سرزنش و محكوم كردن، به چه شيوه
در اين . ها به طور قطعى در دست اين چند گروه بود اما تصميم گيرى. هاى مذهبى گروه نهاوند هم بودند كه زير اعدام بودند هايى مثل بچه  گروهشد؛ مىچهار جريان ديده 

هم نقش و ) ساواك(و پليس سياسى ) زندان(پليس حفاظتى . خواهد با مبانى اعتقادى خودش و با خط مشى خودش عمل كند شرايط طبيعى است كه هر كس دلش مى
حساب پليس اين است كه هر كدام از اينها را با هم درگير كند، بين اينها اختالف بيندازد و تضادهايشان . دقت درنظر بگيريم اين تضادها را به. برنامه خودشان را داشتند

كرد و كار   بيرون را رهبرى كنند، سازمانى كه در بيرون عمل مىكيالتتشخواهند در همان زمانى كه در داخل زندان هستند، هم  اينها هم هر كدام مى. را دامن بزند
هاى فدايى هم همين  چريك. هاى زندان بود كه كادرهاى اصلى سازمان شهيد شده يا آنها را گرفته بودند، بار اصلى به دوش بچه دليل اين در زندان نيز به. وحشتناكى بود

اختالفى . در چنان شرايطى شاهد اختالفاتى بوديم.  سال زندان و مشكالت زندانى طوالنى همراه بودند7ـ8يت اهللا انوارى با هاى مذهبى هم مثل آ گروه. مشكل را داشتند
 نمن بدو. هاى مذهبى غير تشكيالت سازمان با خود سازمان آمد، هم در بين بچه هاى فدايى و مجاهدين خلق پيش مى هاى گروه ها و چريك كه هم در بين ماركسيست

خواستند نماز  گفتند و مى هاى مذهبى اذان مى سر اذان ظهر يا اذان غروب بچه. انداز را روشن كند كنم، فقط براى اين كه بتواند چشم  ها را ذكر مى داورى اين نمونه
 باشد كه شما اذان بگوييد يا نماز جماعت بخوانيد، رراكنيد، چون اگر ق گفتند شما داريد اينجا تبليغ اعتقادى و فلسفى مى هاى غير مذهبى مى از آن طرف بچه. بخوانند

.  كه مبناى وحدت زندان، وحدت استراتژيك، آن هم ضد امپرياليستى و ضد سلطنتى آن بود كنيد، در حالى هاى خودتان را تبليغ مى به معناى اين است كه داريد انديشه
هاى فدايى خلق  هاى سازمان مجاهدين و چريك درگيرى. اشتند يك كمون يا يك جمع درست كردندنتيجه اين كه تمام كسانى كه خط مشى مبارزه مسلحانه را قبول د

گروه . اى داشتند توده كمون جداگانه گروه ساكا و حزب. اينها يك گروه شدند و يك كمون درست كردند. دليل اين كه هر دو معتقد به مشى مسلحانه بودند كمتر بود، به
من اينجا به هر دو نقش استراتژى و . كردند ولى از اين كمون به طور طبيعى خارج بودند آيت اهللا انوارى با اين كه نفى جنبش مسلحانه نمى ومرحوم حاج مهدى عراقى 

در . ها  بگوييم  با فدايىنهاوتتوانيم با هم در ميان بگذاريم  كرد كه ما مسائل امنيتى خاصى داريم كه فقط مى كنم؛ استراتژى ما به ما تحميل مى ها اشاره مى نقش شخصيت
پس ناگزير بايد هر چريك فدايى كه به . مشى ساواك در بيرون خبر داشته باشيم ها در بيرون دارند و از خط ها، از نقشى كه گروه زندان ما احتياج داشتيم كه از بازجويى

رسيد  اگر چريك فدايى به اين مقوله مى. سازمان بيرون خبر بدهيم تا تلفات كمتر شود هداشتيم تا فورى ب هاى جديد بازجويى و مسائلش اطالع مى آمد از شيوه زندان مى
شديم، چون اين براى ما هم  ها را بگيرد، ما بايد مطلع مى كه ساواك نوع جديدى از شكنجه را راه انداخته يا فالن فرد همكار ساواك يك تور پليسى راه انداخته كه بچه

دم به دم هم بايد با هم صحبت . هاى فدايى نه فقط بحث اعتقادى  بلكه بحث استراتژى هم بود بين تشكيالت مجاهدين و تشكيالت چريك طناگزير ارتبا. حياتى بود
ها   و انديشهبينى نهاايدئولوژى آن موقع به معنى مجموعه باورها، ج. در اين فضا ناچار اولويت با بحث استراتژيك نسبت به بحث ايدئولوژى بود. دادند كردند و خبر مى مى

تان چيست، خط  گفتند ايدئولوژى شما چيست، يعنى جهان بينى وقتى مى. اند شد، نه آنچه كه امروزه به عنوان تعصب ورزيدن بر يك مفهوم ذهنى رايج كرده تلقى مى
  . تان چيست مشى اعتقادى

 
 .دكر در آن فضا دكتر شريعتى از ايدئولوژى، بيشتر جهان بينى را تعريف مى■ 
 
هاى سازمان در زندان به طور خاص روى وحدت ايدئولوژيك كار كردند و گفتند كه وحدت  بچه. اينها وحدت ايدئولوژيك نداشتند، ولى وحدت استراتژيك داشتند□ 

 است كه اعتقاد به خط مشى هايى هبىا مذهمچنين وحدت ايدئولوژيك ما با اينها بيشتر از وحدت ايدئولوژيك ما ب. هاى فدايى كامالً يكى است استراتژيك ما با چريك
ها و هم نقش تشكيالت و شرايط را  ها و جهان بينى توانيد هم نقش تئورى شما اينجا خيلى خوب مى. مسلحانه ندارند و يا به لحاظ اعتقادى، نفى استثمار را باور ندارند

ناگزير اينها به . شود شان با هم يكى مى كند، هم استراتژى شان را نزديك مى وژيك و جهان بينىهاى فدايى هم معتقدات ايدئول بنابراين نزديكى سازمان با چريك. ببينيد
رقيب به معناى اين كه اين دلش . تضاد ما چه بود؟ به هر حال دو تئورى رقيب بوديم. داشتيم ها در عين تضاد بايد وحدت هم مى ما با اين گروه. كنند هم احساس نياز مى

وقتى . اين تضادها هم به طور طبيعى حاصل آن اعتقادها بود. ترين جريان بشود خواست خودش قوى ترين جريان بشود، او هم دلش مى  قوىدشت خوخواست درنهاي مى
 يك تضاد جديد به بترتيبه اين . ايم كه تبليغ اعتقادى نكنيم خوانيد اين تبليغ اعتقادى است و ما با هم قرار گذاشته بيژن جزنى آمد،  گفت چون شما نماز جماعت مى

هاى  هاى بسيار سنتى و مذهبى مثل بچه هاى مذهبى سازمان از تشكل هاى مذهبى و حتى بيشتر بچه سو بچه از يك. كرديم آمد كه آن را تضاد فلسفى تلقى مى وجود مى
هايى مثل  ديگر هم جبر زندان و وحدت و كمون استراتژيك گروهاز سوى . هاى متدين و مذهبى بودند هاى انجمن ضد بهائيت  آمده بودند كه بچه مدرسه علوى و بچه

هاى فدايى وحدت  خواست بپذيرد كه نمازش را بايد به خاطر اين كه با يك گروه فرضاً چريك جوان مذهبى نمى. كرد اى را مطرح مى هاى تازه هاى فدايى  بحث چريك
در حالى كه ! خواهيد براى مبارزه از نماز مايه بگذاريد شدند كه شما مى  انوارى به شدت ناراحت مىهللا يتافرادى مثل حاج مهدى عراقى و آ. استراتژيك دارد محدود كند

نماز ابزار است يا خودش هدف است؟ ظاهر قضيه مهم نبود ولى به رگ و پى . »خدا براى مبارزه يا مبارزه براى خدا«: اين عبارت بعدها شعار شد. مبارزه براى خداست
  . گشت  اعتقادات افراد برمىومان شخصيت، اي

داديم  ها اطالعاتى بود كه از داخل زندان به بيرون مى اين جزوه. هايى داشتيم كه به صورت بسيار پيچيده و مخفى جاسازى شده بود  ديگر اين كه ما در زندان جزوهنمونه
از اين . هاى نظرى بود  پيچيده تشكيالتى درباره بحثهاى ورىهاى تئ ايى كه داشتيم، اينها جزوهه عالوه بر كتاب. ها تعليم بدهيم خواستيم به بچه هايى بود كه مى يا تئورى
پليس . بار  اينها لو رفت يك. ناموس زندان بود. لو رفتن اينها در واقع لو رفتن تمام اطالعات بود. هاى فدايى خبر داشتند ها عده كمى از اعضاى سازمان و چريك جاسازى

شما . دانيم چهار نفر بيشتر نيستيم داستان چيست؟ چه كسى لو داده؟ ما كه مى.  به يك فضاى درگيرى تبديل شدلهاين مسئ.  جا اينها را گرفت و بردآمد درست همان
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اينجا بود كه آن . ند نفر نرفتهاند كه كسى از اين چ  اش كرده هم فقط چند نفريد يا بايد لودهنده در ميان ما باشد، يا در ميان شما، يا كسى رفته بازجويى و شكنجه
 .كرد  اعتقادى و رقابتى دخالت مىهاى اسيتحس

 
  
 
بردند و از آنجا  بندى اين مشاهدات به افراد كليدى زندان پى مى شان و جمع  ها و مشاهدات ريز و درشت قدر پيچيده بود كه از مجموع نگهبانى گاهى سيستم پليس اين■ 

 .ها به جاسازى
 
شما فكر كنيد يك جمع و . ها خودش يكى از مسائل درون زندان بود اين نمونه. آنها هم كار كرده بودند و هم تجربه داشتند. كرد م حساب شده عمل مىبله، پليس ه□ 

القانى، مرحوم ربانى  مثل مرحوم طىروحانيت. كند  مى تشكيالتى از بطن يك جريان سنتى بيرون آمده، كل اين سنت پشتش ايستاده و دارد او را حمايت و تغذيه
.  بودند اينها در شرايط تاريخى خاصى قرار گرفته. يعنى سنت با تمام توانش پشت اينها ايستاده بود. اهللا منتظرى، مرحوم مطهرى، همه اينها حمايت كردند شيرازى، آيت

توانست كارى  ها نبود، سازمان با كادرهاى معدود نمى ، چون اگر اين حمايتها بود هاى سازمان به همين حمايت قدرت بچه. كردند سنت در واقع آبى بود كه در آن شنا مى
. گويم، بدون اين كه بخواهم ديگران را از اين جهت سرزنش كنم هاى خودم را مى من ديدگاه. كردند حاال بايد ديد كه در زندان با اين پديده چگونه بايد برخورد مى. بكند

بايد با نيروهاى فرهنگى و : داد هميشه يك حرف داشت و آن هم اين بود كه نژاد با تعليماتى كه مى من مدعى بودم كه مرحوم حنيف در زندان ئلهدر برخورد با اين مس
  .زه ادامه بدهيممان را با اينها قطع كنيم و از سوى ديگر به مبار توانيم از يك سو رابطه سنتى، ارگانيك برخورد كنيم، ما بايد با اينها ارتباط داشته باشيم، ما نمى

رابطه مرحوم حنيف با اين نيروها صرفاً يك رابطه استراتژيك نبود، : در مورد احمد رضايى عرض كردم كه) 36، ص 12شماره (وگوى خود با چشم انداز ايران    من در گفت
حنيف . كرد بخش نگاه مى به آنها تعالى. كرد  مىاهاند نگ ند و مقدسبه آنها به عنوان نيروهايى كه مبارزند و خود هدف. احمد براى اين كه ابزارشان كند رابطه نداشت

من به چنين نگاهى در درون جمع . به نظر من اين ديدگاه حنيف و احمد بسيار مهم است. كرد عنوان مردى بزرگ نگاه مى به طالقانى به. خواست طالقانى را ابزار كند نمى
. اينها نيروهاى واقعى جامعه هستند.  انوارى، مرحوم حاج مهدى عراقى و اين جريان مذهبى مبارز درگير بشويم ربانى، آيت اهللاعتقاد داشتم كه ما نبايد با امثال آيت اهللا

 دراين . شود ردم مىبنياد، بدون پشتوانه و به صورت يك گروه چريكى جدا از م اگر ما با اينها درگير شويم، اصل استراتژى ما بى. اند شان آمده هاى مذهبى اينها با انگيزه
نگاه نخست نظر من بود  كه ادعا داشتم مرحوم حنيف . يك نقطه اختالف بود و دو نظر وجود داشت.  باشيم صورتى است كه فقط بخواهيم به قضيه نگاه استراتژيك داشته

توانيم  يعنى نيروهايى كه ما با اينها نمى" پس ما" نيروهاى داى پس از ما هستننگاه دوم اين بود كه اينها نيروه. گونه بودند ها اين كردند و بچه گونه برخورد مى  و احمد اين
نگاه دوم بر اين باور بود كه روحانيت مذهبى و سنتى . ها هم با ما وحدت ندارند ها و ايدئولوژى اينها نه تنها در استراتژى بلكه در تئورى. وحدت استراتژيك داشته باشيم

بعد نيروهاى مذهبى روحانى مثل مرحوم طالقانى يا مرحوم . اند هاى فدايى خلق  اول سازمان مجاهدين است، بعد چريكاه بندى ين در ردهما ضد استثمار نيست بنابرا
ه وحدت ما با گرفتند ك  مى آنگاه نتيجه. توانند مالكيت خصوصى را تبيين كنند و چون عمالً ضد استثمار نيستند با ما وحدت ندارند چون اينها نمى. دكتر شريعتى

 . بينى است، چون كه آنها ضد استثمارند ما هم ضد استثماريم  فدايى عالوه بر تئورى، ايدئولوژيك هم هست، يعنى در جهانهاى كچري
 
 كردند؟ آيا نفى استثمار انسان از انسان را به معناى جهان بينى تلقى مى ■
 
ارأيت الذى «با اين آيه كه . اى كه آن موقع مطرح بود البته با تئورى. نبش مسلحانه هم به آن اعتقاد داردآوردند كه استراتژى ج مشى مى عنوان يك مبنا در خط به□ 

اينجا يتيم يعنى چه؟ يعنى استثمارگران هستند كه . كند كند؟ كسى كه يتيم را نفى مى  مى چه كسى دين را نفى) 1و2:ماعون(» يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم
 . گفتند دين مذهبى سنتى ما محتوا و روح ندارد پس مى. حتواستم دينشان بى

 
 )33و34:حاقه(» انه كان اليومن باهللا العظيم و ال يحض على طعام المسكين«شد كه  اين هم گفته مى ■
 
هاى فدايى در  عدالتى نيست، در حالى كه چريك بىچون مشكل اينها به هيچ وجه نفى استثمار و . نيستند" المسكين ال يحض على طعام"شد اينها مصداق  بله، گفته مى □

در يك ميدان در .  ما هستنددمحتوا ضد استثمارند، از يك سو ضد استثمارند، ازسوى ديگر خط مشى جنبش مسلحانه هم دارند، پس اينها هماورد و همنبر
هاى فدايى قرار  و نوك پيكان حركت تكامل تاريخ هستيم، بعد از ما چريككنيم بنابراين ما خط مقدم  ها هم چون ما توحيد را به شكل درست تفسير مى گيرى جهت
 .  زندان بودند يا نيروهاى ديگره ك هاى مذهبى گيرند و بعد از آنها نيروهاى مذهبى اى مثل طالقانى، شريعتى و همين روحانى مى

 
هاى مذهبى كه  گفت ما در برخورد با اين توده ل آن نكته ديگرى را هم شنيدم كه مىگوييد از حنيف نژاد شنيدم، ولى در تكمي يادم هست اين مسئله را كه شما مى ■

 . ما را خواهد بلعيدتىخود ما هم جزو آنها بوديم، تنها راه اين است كه نوآورى و نوانديشى دينى داشته باشيم و اگر نداشته باشيم، جريان سن
 
به طور طبيعى تضادها . جايگاه ديگرى براى بستر شرايط اجتماعى و جايگاهى هم براى خود خط مشى و استراتژىايد و  بنابراين شما يك جايگاهى براى تئورى قائل □

هاى گران و عظيمى است كه   درسرويدادهااين . تر جلو برويم من دوست دارم كه به لحاظ اهميت بيش از حدى كه اين نوع مسائل دارد، يك مقدارى آرام. دامن زده شد
اى با يك فرهنگ، با يك مذهب و با يك سنت وجود دارد كه از درون اين جامعه يك  توانم بگويم كه جامعه من با نگاه خود مى. ريخى جامعه ما پيش آمددر زندگى تا

ين مذهب را در وجوهى نفى هاى ديگرى هم وجود دارند كه اين سنت و ا گروه. رندشان دا هاى مذهبى ريشه در جامعه سنتى  بيرون آمده و همة اين بچه جريان مذهبى
هاى جديدى به خود  شود و شكل هايشان مدام با هم درگير مى اند كه تضادها و وحدت هاى فدايى، اينها همه در يك محيط بسته قرار گرفته هاى چريك كند، مثل بچه مى
  .گيرد مى
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بندى زندان، راست  دادند، در تقسيم كردند و حقوق امام زمان به سازمان مى  مىچه شد كه اين نيروهايى كه به اصطالح آبشخور سازمان بودند و سازمان را تغذيه ■
 ارتجاعى قلمداد شدند؟

 
خواستيم همان برخورهايى را كه در بيرون با مرحوم  كرديم؟ يعنى اگر ما مى اى را كه در بيرون داشتيم در زندان ادامه بدهيم، چه بايد مى خواستيم خط مشى اگر ما مى □

 آن چه  كرديم و اگر نكرديم عوارض  و چه بايد مىبوداهللا منتظرى داشتيم، در زندان هم داشته باشيم، تحقق آن چگونه  يرازى، آيت اهللا مهدوى كنى يا با آيتربانى ش
كادرهاى . ازمان و ديگر هواداران بودندهاى مردمى و مذهبى بودند، يكى نيروهاى تشكيالت و كادر س شد؟ در استراتژى سازمان در بيرون ما سه گروه داشتيم؛ يكى قطب

ها كسانى  قطب. ديدند  كسانى بودند كه به دليل زندگى، كار و مشغله فقط بخشى از تعليمات را مىارانهواد. ديدند سازمان كسانى بودند كه همه تعليمات سازمان را مى
گذاشتيم كه او  به قول مرحوم حنيف، ما چهار صد ساعت براى يك قطب مردمى ـ مذهبى وقت مى. گذاشتيم بودند كه ما با اينها رابطه كامل داشتيم و براى اينها وقت مى

گذاشتيد، كافى بود  مثالً شما اگر براى مرحوم طالقانى چهار صد ساعت وقت مى. كرد و بازده داشت آن يك ساعتش چهار هزار ساعت كار توليد مى. زنديك ساعت حرف ب
هاى سازمان   كه من با بچهاى كنم در آن محدوده باز تأكيد مى. كرد كرد، موج ايجاد مى براى آن يك ساعتش چهار هزار ساعت را زنده مى. كه ايشان يك ساعت حرف بزند

شنيدم  از  احمد و ديگران مىآنچه  من از حنيف، . كم  در ذهن من اين طور نبود دست. مان با طالقانى اين نبود كه او را يك فرد غريبه تلقى كنيم يا ابزار باشد بودم، رابطه
گو  و من در گفت. كند و ما از او راه بگيريم مند شويم و او به ما كمك   او حرف بزنيم، بهرهباما بايد بنشينيم . اين بود كه طالقانى خودش يك انسان بزرگ و باارزش است

كنم، در  زنى، من در حرف تو شك نمى آقا وقتى شما حرف مى: "گفت  آقاى طالقانى مىبه شما عرض كردم كه احمد جلوى) 12انداز ايران شماره  چشم(درباره احمدرضايى 
شد به  آدمى به عظمت طالقانى را نمى. كرد اش نمى ديد كه اين همه آزمايش پس داده و به سادگى نفى  طالقانى را با هفتاد و چند سال سن مىنچو." كنم خودم شك مى

 مذهبى ـ هاى قطببايست ما با نيروهاى مذهبى و  طبيعى بود كه براى ادامه خط مشى سازمان مى. ديديم ز را بايد با هم مىچي خاطر يك حرف نظرى نفى كرد، همه
؛ در يك به نظر من اولين مسئله، وابستگى بيش از حد افراد به همديگر بود. مردمى رابطه مستمر داشته باشيم، اما مسائل درون زندان نگذاشت اين رابطه ادامه پيدا كند

چون هميشه تضاد نبود، در آن فضا روابط . هاى نهاوند يا مثالً آيت اهللا انوارى انتخاب كنيم محيط بسته، ما ناگزير بوديم بين يك چريك فدايى و يك مذهبى مثل بچه
. ها هستيد اش صبح تا شب با فدايى كنيد، اما همه اب نمىگيريد، آدم حس گفت شما ما را تحويل نمى  حاج مهدى عراقى به من مى. ديدند ملموس بود و همه همديگر را مى

پس عالوه بر فضاى بسته زندان، نكته دوم هنر و ترفندى . كردند هاى فدايى با چشم ديگرى نگاه مى  سازمان به چريكاىه كرد و بچه او با فرهنگ مذهبى خودش نگاه مى
براى نمونه؛ مرحوم پاك نژاد انسان دلسوزى بود و منافع ايران و مردم ايران برايش اهميت . كرد د مىساواك به شدت هوشيارانه برخور. داد بود كه ساواك نشان مى

 و  كردم و از احساسات بزرگ انسانى هايى كه من با او در زندان هم اتاق بودم ـ در قصر و مدتى در اوين ـ هميشه من از او استفاده مى در سال.   داشتيارىبس
 بوديم، آقايان رسولى و ثابتى كه مسئول اوينايد كه ما وقتى زندان  هاى چشم انداز ايران از قول من نقل كرده شما در يكى از شماره. بردم م لذت مىاش براى مرد دلسوزى

! فالنى: "ر  پاك نژاد آمد گفتبا يك. كردند كردند، خيلى هم هوشيارانه برخورد مى آمدند و صحبت مى پيش آقايان مى. زدند ساواك بودند چگونه تضادها را دامن مى
گفت كه آمده اينجا گفته  آقاى طالقانى مى."  من كه صحبت نكردند ولى با آقايان صحبت كردندبا: "گفتم" رسولى و ثابتى از اتاق ما كه به طبقه پايين آمدند چه گفتند؟

اعليحضرت اسم خودش رضاست، اسم پدرش . ارى كنيم، خون ما و جان ما دين ماستكنيد مسلمانيد، خدا و پيغمبر را قبول داريد، ما هم هر ك حاج آقا شما هر كار «
به . گفت ها مى اينها را به مذهبى» .من ممكن است عرق بخورم ولى نوكر امام زمان هم هستم.  اين قدر به خدا اعتقاد داردعلياحضرت. اش رضاست رضاست، اسم بچه

 آزادى زن، گوييد ىشما م. گويد گوييد آزادى طبقه كارگر اعليحضرت هم همين را مى شما مى: "د از قول ثابتى نقل كرد و گفتنژا پاك" باال آمد چه گفت؟: "نژاد گفتم پاك
نيون هم با دستش از طبقه دوم به طبقه پايين ـ كه ما و روحا." ايد، ما با شما مشكلمان خيلى كمتر است هاى فهميده و متمدن شما آدم. گويد اعليحضرت هم همين را مى

هايى را به من نشان  بازجو متن. زد يعنى بسيار هوشيارانه به تضادها دامن مى" دانيم با اين آخوندهاى عقب افتاده چه كار كنيم؟ ما نمى"بوديم ـ اشاره كرده و گفته بود كه 
كشى، نگاه كن  كنى كه دارى مردانه زندان مى اى خيال مى نجا نشستهگفت نگاه كن حضرتعالى اي به من مى. داد از كسانى كه مثالً عليه مجاهدين گزارش كرده بودند مى

عده ديگرى هم بودند كه به هر دليل به . كردند شان مى گذاشتند و اذيت هاى ساده را زير فشار مى جريان اين بود كه بچه. دهند اينها دارند خودشان چه اطالعاتى به ما مى
گيرد،   قرار مىردانم وقتى فردى زير فشا ام بازگو كنم، چون مى هايى را كه ديده ام آن متن من هنوز حاضر نشده.  بروندراهبردى رسيده بودندكه به هر شكلى بيرون

داد  شان مىآورد به من ن نامه فالن فرد را مى. داد هاى فدايى نشان مى همين نامه را به چريك. گيرند، كه از نظر من قابل استناد نبود طبيعى است كه حرف كتبى از او مى
هاى  تشديد رندانه تضاد بين بچه. چرا كه شكستن وحدت استراتژيك زندانيان، خط مشى ساواك بود. زدند هايى زده و به اين تضادها دامن مى كه نگاه كن چه حرف

  . مذهبى و سازمان هم خط مشى ساواك بود
ى كنى، مرحوم الهوتى و آيت اهللا انوارى را به زندان كميته مشترك ـ موزه امروز ـ بردند و  ساواك مرحوم طالقانى، آقاى هاشمى رفسنجانى، آيت اهللا مهدو54 سال در
از . كنند  فكر كرديم كه حتماً ما را هم اعدام مىام. يك روز بعد از اعدام آن نه نفر بود. دفعه ما را هم از زندان قصر همراه حاج مهدى عراقى صدا كردند و بردند يك

ما را . طلبيديم كرديم و از يكديگر حالليت  حاج مهدى عراقى و من همديگر را بغل گرفتيم و از شوق و جذبه شهادت گريه . ما را با آمبوالنس بردندرود كه  خاطرم نمى
ثابتى با ما صحبت : "گفت حوم طالقانى مىمر" قضيه چه بود؟: "در بند چهار، آقايان به من گفتند.  اوين بردندانبردند كميته، مدتى آنجا بوديم و بعد ما را به بند چهار زند

 عداين نقل قول آقاى طالقانى در فضاى ب" حاال ديگر متوجه شديد و باور كرديد؟. اند، اما شما قبول نكرديد ها ماركسيست از اول ما به شما گفتيم كه اين بچه: كرد و گفت
كرد كه ماركسيسم هستيم، تكامل پيدا  سازمان در آن بيانيه رسماً اعالم . ان سازمان در تهران بود و اعالم ماركسيست شدن سر54از بيانيه تغيير ايدئولوژى در زمستان 

هاى موجود در  گويد همة اين مذهبى زند، مى  را مىها حرفثابتى وقتى اين . ايم ايم، از تئورى خرده برژوازى مذهبى به تئورى پيشتاز ماركسيستى ارتقا پيدا كرده كرده
  .گويند اند و دروغ مى كسيستزندان هم مار

دانم كه بعضى حتماً  من مى: "دهد  طالقانى پاسخ مى" گويى؟ تو چه كسى را مى: "گويد ثابتى مى." شان نيستند نه همه: "گويد  طالقانى در پاسخ به ثابتى مىمرحوم
گويد  اهللا انوارى هم كه آنجا بوده مى آيت". محمدى گرگانى: "گويد مرحوم طالقانى مى" و؟اند؟ يكى را بگ از اينها كه زنده: "گويد ثابتى مى." اند اند، اينهايى كه زنده مسلمان

مرا به اين دليل از زندان . گويم كه بيايد پيش شما گويد خيلى خوب او را هم مى ثابتى مى. دانم كه مسلمان است ام، محمدى را مى من با محمدى در زندان زندگى كرده
آنجا مرحوم طالقانى مفصل توضيح داد كه ثابتى تا چه اندازه و به تفصيل با آنها . اوين بردند كه با اين آقايان باشيم كه ما را تجزيه تحليل كنندقصر به بند چهار زندان 
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ها  بنابراين تضاد بين مذهبى. اند ن گذاشتهاند و كاله سرتا اند و شما را بهانه كرده گفتند، اينها ماركسيست بوده چقدر نمونه آورده كه اينها از اول دروغ مى. حرف زده است
دانستند اينها بايد با هم درگير و هر  ها هم خط مشى ساواك بود چون مى ها و غير مذهبى اين خط مشى ساواك بود، تضاد انداختن بين مذهبى. و سازمان را دامن زدند

شود گفت كه بزرگانى  به عنوان يك تجربه تاريخى مى.  زدندامنى خودشان هم اين تضادها را ديا به هر دليل. كسانى ناآگاهانه وارد اين تضاد شدند. دو متالشى بشوند
زد ريشه بگيرد ولى متأسفانه عوامل ديگرى كمك كرد كه اين  اهللا منتظرى در آن موقع متوجه شدند و نگذاشتند تضادهايى كه ساواك دامن مى مثل طالقانى، آيت
   . برايتانا ر54ضاى زندان اوين در مقطع اول بگذاريد ف. تضادها بيشتر شد

 54سال .  زدند سوختند و فرياد مى اى از اين مسائلى كه پيش آمد مى ها را درك كنيم و ببينيم چرا عده  توضيح بدهم، بعد وارد اين بحث بشوم كه بايد حساسيتكوتاه
 واقفى را به سر قرار آورديم، سپس يكى سرش را فكه با بهرام آرام گذاشته بوديم، مجيد شري  محسن خاموشى آمد در تلويزيون و صريحاً اعالم كرد كه ما با قرار قبلى

. هاى مسگرآباد برديم و روى بدنش كلرات پتاسيم و بنزين ريختيم و او را سوزانديم و منفجر كرديم پايين كشيد، نفر دوم مجيد را به رگبار بست و بعد هم او را به بيابان
هايى مثل مرحوم حاج  اى را كه همه ما پاى تلويزيون ـ در زندان قصر ـ نشسته بوديم و چطور همه ـ چه مذهبى و چه غيرمذهبى، چه بچه  آن لحظهرود از خاطرم نمى

ند شديم، آمديم در راهروى رود كه از پاى تلويزيون بل باز اين صحنه يادم نمى. اهللا انوارى ـ ناگهان شوكه شدند و چه فشار وحشتناكى به ما آمد مهدى عراقى يا آيت
حاال شما تصور كنيد حاج مهدى عراقى با آن جوانمردى ." محمد جان پنجاه سال عقب افتاديم: " عراقى مرا بغل گرفت و بلند بلند گريه كرد و گفتىزندان، حاج مهد
 به اين سادگى سربلند كهه ما پنجاه سال عقب افتاديم و مطمئن باش كرد ك هاى بسيار جالبى كه از نظر روحيه داشت، از فرط تأسف در بغل من گريه مى شگفت و خصلت

طلبيد كه يادشان نرود زندان در   هايى را مى از يك سو اين فضا آدم. اين مصاحبه تلويزيونى براى رژيم موفقيت بزرگى شد كه اين تضادها را دامن بزند. نخواهيم كرد
ها را هم  ها، وحدت  اينها نيز شنيده بشود تا قادر باشيم در عين اختالفهاى از سوى ديگر حرف. زند  تضادها را دامن مىاند و طرف مقابلشان هوشيارانه زندان در زندان

ديل هاى نمرودى را به گلستان ابراهيمى تب هاى عظيم شخصيتى، فكرى و ايمانى جلو بيايد تا بتواند آتش اينجاست كه بايد ذخيره. ها دامن نزنيم حس كنيم و به كينه
اگر حق هم . اگر هم از نظر شما تضادهاى واقعى است دامن نزنيد.  را نگه دارد و متوجه كند كه به تضادهاى فرعى دامن نزنيدادالعاده افر كند، در چنين فشارهاى فوق

ديگر اين مهم نيست كه كدامشان .  داد و بيداد كنندماند كه يك زن و شوهرى اختالف داشته باشند، بروند پشت بام و با همديگر درست مثل اين مى. داريد دامن نزنيد
كنند، در  وقتى دو نفر تضادهايشان را عمومى مى. هاى خانوادگى نبايد در پشت بام مطرح بشود اختالف. اند گويند، اين مهم است كه هر دو جاى بدى ايستاده راست مى

  .ها چگونه نقش داشتند  بگويم كه شخصيتخواهم من با ترسيم اين فضا و چشم انداز مى. ستشود حدس زد كه عوارضش هم چقدر زيانبار ا حالى كه اصل نيست، مى
نه اين . افتد يعنى ناگهان از اين طرف به جهت عكس مى. كند  پاندولى حركت مى گاهى جامعه. بينم  يك مقدمه كوتاه، من دو افراط و تفريط را در تاريخ جامعه مىدر

ها در   با هم تأثير دارند؛ هم شخصيتدوكنم كه اين  فكر مى. ها نقش تاريخى قائل نشد ساز كرد، نه اين كه براى شخصيت را تاريخها  طورى درست است كه شخصيت
شان در  بلكه اراده، تصميم و انتخاب. ها مثل كامپيوتر دست ساز نيستند كه داده پرداز باشند انسان. ها نقش دارد تاريخ نقش دارند، هم شرايط در ساختن شخصيت

بايد اين تضاد را مثل هميشه يك وجهى حل نكرد تا هر كس در . نژاد و شريعتى و مطهرى پيدا كنيم اين نيست كه ما هر روز طالقانى، حنيف. گذارد شان اثر مى ساختن
اد خوب، يك رئيس دانشكده خوب و يك متفكر خوب يك است. اند ها نقش داشته ها در تمام رشته ام كه اتفاقاً شخصيت جاى خودش ارزش داشته باشد و من خودم مدعى

هايى است در واقع اينان هزاران انتخاب  هايى كه ممكن است به ما ضربه بزند همين ناشكرى نسبت به ارزش انسان  غفلتزشايد يكى ا. سازد محيط خودش را متحول مى
 هم آن  گونه رابطه متقابلى نباشد ولى عكس البته معنايش اين نيست كه مطلق كنيم و هيچ. اند اند كه عظمتى پيدا كرده اى رسيده اند تا به  مدار و قله در زندگى كرده
  .درست نيست

بنابراين چه اشكال دارد كه حنيف هم برود دفاع ايدئولوژيك كند، اعدامش هم بكنند هيچ چيز . سازد شد كه تاريخ دائماً امثال حنيف را مى    در زندان تصور مى
 و بهشتى بودند، خيلى مؤثر بودند و در تىكنم كه اگر اول انقالب حنيف، طالقانى، مطهرى، شريع من گاهى پيش خودم فكر مى. ديديم نه، غير از اين بودما . شود نمى

د، مخصوصاً وقتى شرايط هاى بزرگى داشته باشن توانند نقش هاى بزرگ در شرايط تاريخى مى هاى بزرگى پشت سرشان بود، و آدم تجربه. تحول جامعه نقش داشتند
دليل همان مسائلى كه گفتم، به روزهايى رسيديم كه بعضى از  در زندان به. شدكنم تا بدانيد كه چه عواملى بعدها آمد و مؤثر  من چند نمونه بيان مى. حساس باشد

عايت نشد، مورد مشورت قرار نگرفتند و در مواردى احساس كردند كه به اين معنا كه عزت و احترامشان ر. هاى مبارز توسط مجاهدين عمالً به نوعى بايكوت شدند چهره
هايى كه غير تشكيالت  كنم از اين كه طرف مقابل يا بچه اين به آن معنا نيست كه من دارم دفاع مى.  درست شده استايشاندر درون زندان ساواك يك زندان ديگرى بر

 ساله 18ـ19ما سر سفره غذا نشسته بوديم، جوانى كه حداكثر . ود مسائل آن طرف را هم توضيح خواهم داداگر فرصت ب. شان درست عمل كردند سازمان بودند، همه
تواند استثمار را نفى بكند و  كرد كه طالقانى خرده بورژواست، چه كسى گفته طالقانى تفسير قرآن بگويد؟ طالقانى نمى بود، داشت به شدت عليه طالقانى صحبت مى

دهى با كسى   چطورى به خودت اجازه مى؟اى ات چند تا آزمايش پس داده گذرد، در زندگى  سال از سنت مى19به ايشان گفتم كه برادر عزيز تو . كند مىاستثمار را درك ن
 كه در هر گزينش و اش پس داده و سربلند بيرون آمده، اين طورى برخورد كنى؟ او كسى است اش گذشته و صدها آزمايش بزرگ در زندگى كه هفتاد سال از زندگى

از . كردند شريعتى را نفى نمى. كردند با طالقانى اين طور برخورد نمى.  گونه نبودينهاى سازمان اوليه ا روال بچه. عطفى، برگ زرينى از تاريخ ملت ما را ورق زده است نقطه
فات دامن بزند و من حتى به آن فردى كه آن بازجويى را نوشته بود، نگفتم كه تو هايى را ديدم كه ساواك به من نشان داد كه به اختال ها يا گزارش سوى ديگر من بازجويى

  . كرد ها ادامه پيدا مى  ولى متأسفانه درگيرى. اى هاى اين را نوشت چرا رفته
مچيان، آقاى عسگراوالدى، حيدرى، آيت اهللا گرامى، اهللا طالقانى،  الهوتى، آيت اهللا مهدوى كنى، آيت اهللا منتظرى، آقاى هاشمى، مرحوم كچوئى، بادا  زندان اوين، آيتدر

من به لحاظ . ايم  بودند كه ما ماركسيست شدهههاى سازمان اعالم كرد اى از بچه  پيش آمده بود و عده54داستان سال . آقاى فاكر وآقاى معاديخواه حاضر بودند
داد و با خشم  هاى دستش را به شكل عصبى تكان مى گذاشت، انگشت هايش را پشتش مى رفت دست او وقتى راه مى. تشكيالتى مسئول آيت اهللا ربانى شيرازى بودم

 خانه دادند، پول دادند، شما را مجاهد تلقى كرديم، شهيد تلقى كرديم، حاال اين كنند،ايم كه به شما كمك  هاى مذهبى جامعه و مردم گفته ما اين همه به بچه: "گفت مى
  "من جواب خدا را چه بدهم؟. بگويند خدا و قيامت را قبول نداريماش كه اينها بيايند  شده ميوه

رو  اى روبه گذارد، حاال خودش را با چه فاجعه  اش را براى اعتقادش مى توانستم درك كنم كسى كه تمام زندگى زد، من با عمق وجودم مى ها را مى  ربانى اين حرفوقتى
 با ايشان داشتيم در زندان با هم قرار 50اى كه قبل از  رود كه آقاى مهدوى كنى به دنبال رابطه از خاطرم نمى." غ استاش درو همه"طبيعى هم بود كه داد بزند . بيند مى
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هدوى ديدم آيت اهللا م من مى. را بخوانيم" روش رئاليزم"گذاشتيم كه بنشينيم كتاب مرحوم عالمه طباطبايى درباره ماترياليزم كه مطهرى به آن پانوشت زده بود  يعنى 
اى بيايند و با تعبيرى چركين، تبديل به  توانست قبول كند كه اين همه براى مجاهدين مايه گذاشته باشد و حاال عده كنى كه آدم متدينى بود و با اعتقادش آمده بود، نمى

ما مردم را هم براى خدا در نظر . ايم ا براى اعتقادمان آمدهديگر يك ذره هم حاضر نيستم مايه بگذارم، م: "گفت مى. قيامت باشند خدا و بى اش بكنند و بى ماترياليزم
در اين ."  نه اين كه بلند شويم بياييم اينجا جانمان را بدهيم، مال مردم را بدهيم، به مردم بگوييم به اينها كمك كنيد و دست آخر هم اينها  اين طورى بشوندايم، تهگرف

اين هم براى .  است، كاله سرتان گذاشتهماركسيستگويد، او هم  گفتند كه محمدى هم دروغ مى  لذا بعضى از اينها مى.فضا اينها به شدت ناراحت و حتى مشكوك بودند
ز گفتم كه آقا اجازه بده من ا من هرچه به آقاى طالقانى مى. تان بدهم ولى واقعاً روزهاى سختى بود ها تصديع خواهم با اين حرف من داستانى شد، داستان مفصلى كه نمى

. هاى من به معنى تعريض به ديگران تلقى بشود من دوست ندارم حرف." تو بايد اينجا باشى، براى اين كه من احتياج دارم با تو حرف بزنم"گفت كه  آقا مى. اينجا بروم
بعد . اند ها رابطه داشته بوده كه با ماركسيستبعضى از آقايان و روحانيونى كه بودند گفتند علت ماركسيست شدن اينها اين . ديگران حرف خودشان را داشته باشند

بعد قرارى گذاشتند كه يك فرد مذهبى با يك ماركسيست تنها احوال پرسى بكند، ولى بيشتر . ها حرف بزنند  گفتند كه اينها نبايد با ماركسيستدهايشان آمدن بعضى
 خودش عاملى براى نكتهاين . دهم  ـ پاكى مطرح شد كه اگر مجالى بود، برايتان توضيح مىبعد هم آن بيانيه بحث نجس. تأثير قرار بگيرد نه، چرا كه ممكن است تحت

  .دامن زدن به تضادها شد
همه عوامل دست به دست .  هايى كه بود، خود تشكيالت، زندان در زندان هم يك عامل ديگر من از اول شروع كردم؛ بستر شرايط، تئورى.  نگرفتم54 من مبنا را سال 

  .ها هم بود نقش شخصيت. هم داد
ان الذين قالوا ربنا اهللا ثم "كرد كه  ايشان داشت نزول مالئكه را تفسير مى. گفت نشستند و طالقانى در زندان تفسير مى   همة اين آقايانى كه عرض كردم دور تا دور مى

گيرند و در راه اعتقادشان مقاومت  ايى كه ايمان دارند و رب خود را اهللا مىكند آنه اينجا آيه قرآن صريحاً ذكر مى) 30:فصلت"(… استقاموا تتنزل عليهم المالئكه
ها  مرحوم طالقانى تفسيرى فرمودند و در جمع گفتند كه آقاى محمدى نظر شما چيست؟ آقاى طالقانى با اين نظرخواهى. شوند كنند، فرشتگان بر آنها نازل مى مى

.  ام كرده  و منظورم هم اين بود كه من در سلول انفرادى خودم نزول ملك را اين گونه احساس ردممن هم برداشتم را بيان ك. داد ها رشد مى ها را پرورش و به آدم انسان
ها  حرفها پيش آمده بود، برافروخته شدند و به آقا اعتراض كردند كه آقا اين  اى كه در اثر ماركسيست شدن بچه بعضى از دوستانى كه آنجا بودند به دليل همان تجربه

كند ببينم كه او يك تجربه  اينجا من بايد آن طرف را كه اعتراض مى. يعنى چه كه نزول مالئكه به انسان را اين گونه تفسير بكند. هاست  بچهنعامل ماركسيست شد
هاى   در حالى كه با آن بچهنىآقاى طالقا. ديد ر را مىاما آقا باز يك جاى ديگ. هايتان ماركسيست شدند گويد كه شما اين تفسيرها را آورديد و بچه دارد مى. جلويش است

جلوى همة آنها ايستاد و گفت كه . شد كرد و با آنها درگير نمى طور مطلق نفى نمى وقت آنها را هم به كرد، هيچ غير سازمانى هم كه مذهبى بودند خيلى خوب برخورد مى
 و ناگهان گفت كه مگر اين مزخرفاتى كه به نام تفسير در طول تاريخ بوده چه دى كه جلويش بود اشاره كربعد به تفسير. مگر محمدى چه گفته؟ ايشان فقط يك نظر داده

  .گذاشت اين تضادها دامن زده بشود نمى. ها را گوش نكنيم ها را از يك سو اين قدر اصالت بدهيم و از سوى ديگر اين حرف بوده كه ما اين حرف
 
 اسم تفسير را هم برد؟ ■
 
كنم  كردند كه من مذهبى نيستم و دارم در زندان توطئه مى آقايان فكر مى. يك شب ديگر هم همين طور جلسه تفسير بود.  كنم گفت، ولى دقيقاً يادم نيست مىگمان  □

مثالً من با اينها فوتبال بازى .  بودند همطلبههاى روحانيون و  يك عده بچه. كنم ها را ماركسيست كردند، من هم دارم در زندان همين كار مى و همان طور كه بقيه بچه
گفتم آقا ما هيچ چيز  من مى. گفت فالنى مواظب باش، فالن حرف را نزن آقا هميشه به من مى. كند گفتند كه محمدى دارد روى اينها كار مى ها مى كردم بعضى مى
دور تا دور . ماه رمضان هم بود. گفت رود يك روز در زندان آقا داشت تفسير قرآن مى نمىيادم . اند گفت نه، تو بايد مواظب باشى، اينها نسبت به تو حساس مى. گوييم نمى

بعد . مرحوم الهوتى هم كنارم نشسته بود. كند اى است كه ما را با هم درگير مى آيد، مال عده آقايى از جايش بلند شد و گفت هر چه پيش مى. هم آقايان نشسته بودند
من هم يادم . "تو روبه خدا صدايت در نيايد. فالنى هيچ چيز نگويى، خيلى بد است"الهوتى با دستش روى زانوى من زد كه . آمد طرف من شد و دآن فرد از جايش بلن

م، خداى نكرده غرور  بوديدهمن هم كه دوره جودو و كاراته د.  خواندم كه مبادا اين آقا بيايد و يك لگد به من بزند  اشرح لى صدرى، دعا مى گفتم رب رود، مدام مى نمى
گويم كه  آمد ـ من اين را مى گويم، داشت طرف من مى كرد من ماركسيست هستم و دروغ مى طور كه او، كه تصور مى همان. آدم را بگيرد و واكنش غلطى نشان بدهم

اى درشان هست ـ مرحوم طالقانى ناگهان متوجه  حال و چه روحيه چه نندك هايى كه از آن باال و تاريخى به قضايا نگاه مى ها را ببينيد كه چه نقشى دارند، آدم شخصيت
 صداى مـرحوم طالقانى در تمام ذهنـم تـصوير شده و  كنم، گويى تمام كلمات حتى لحن و آهنگ االن كه من دارم صحبت مى. شد و قرآن بزرگى را كه جلويش بود بست

آبروى ما . خجالت بكشيد، شرم كنيد، شما در زندان ساواك هستيد: "بعد نعره كشيد." روم  عباس من از اينجا مىرتبه حض: "اش اين بود كه اولين جمله.  نقش بسته است
يكى ديگر از آقايان هم چيزى گفتند كه من از . آقاى هاشمى هم فريادى كشيد سرآن طلبه" كشيد؟ خجالت نمى. رود، اگر قرار باشد شما با هم درگير بشويد در دنيا مى

آدم از يك طرف زندانى است، از يك . كردم، يك مظلوميت واقعاً وحشتناك حاال شما تصور كنيد من تا چه اندازه احساس مظلوميت مى. لند شدم و بيرون رفتمجلسه ب
رفتم كنار سالن يك . جان هم بيندازد هكند كه ما را ب طرف زير فشار مشكالت زندان و ساواك است، از يك طرف متهم شود به اين كه خدا را هم قبول ندارد و توطئه  مى

كردم حس  توانستم بخوابم، احساس فشار عظيمى مى اصالً نمى. صبح آنجا ايستادم4 ـ 5 شب تا10ـ12شايد از ساعت . آنجا ايستادم. اى بود اى رو به حياط پنجره گوشه
ام، آمد  تر بود، ديد من آنجا ايستاده  يكى از آقايان روحانى كه از آقاى طالقانى جوانقعهمين مو. توانم بكنم كردم در گلويم قلوه سنگ گير كرده و هيچ كارى هم نمى مى

. آلودت بردار هاى انحرافى شرك دو، دست از آن انديشه. بردار) طالقانى(يك، دست از سر پيرمرد : "هايش را بلند كرد و گفت جلوى من، بعد با حالت خشم و نفرت انگشت
اى هم  آدم خيلى عصبى. لرزيد خودش هم مى. شايد هفت مورد را ذكر كرد." چهار، دست از اختالف انداختن بين ما بردار. گناه بردار  بىهاى هسه، دست از سر اين طلب

 را سر دستم بلند اوتوانم  لرزيدم، در يك لحظه برگشتم و نگاهش كردم، با خودم گفتم من االن مى حاال فكر كن من در يك احساس سخت مظلوميتى كه واقعاً مى. بود
خدا مرحوم عراقى را بيامرزد ديگر موقع . همين طور تنهايى قدم زدم. هيچ چيز نگفتم. بعد به خود گفتم فالنى زشت است، خجالت بكش، بد است. كنم و بكوبم زمين

چيزى . ه تو بگويم، مثل سنگ در گلويم گير كرده، عقده شدهخواهم ب حاجى بيا يك چيزى مى: "گفتم" اى؟ محمد براى چه اينجا ايستاده: "سحرى خوردن بود، آمد و گفت
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. آيد كنم، واقعاً به من فشار مى ببين واقعاً احساس مظلوميت مى: "گفتم." آره: "گفت" دهى؟ قول مى: "گفتم." باشد: "گفت." كس نگو گويم محض رضاى خدا به هيچ به تو مى
چه : "گفت." كنيم ولى من هيچ چيز نگفتم اشد فقط بعدها اگر زنده بودى بگو كه ما داريم چه مسائلى را تحمل مىها را به من زده، يادت ب آقاى فالنى آمده اين حرف

. آن روحانى جوان را صدا كرد و او آمد." فالنى بيا ببينم: "اى كه داشت ابتداى سالن زندان ايستاد و بلند گفت او هم با روحيه جوانمردى." آقاى فالنى: "گفتم" كسى؟
همه ريختند . مرحوم الهوتى  و طالقانى هم آمدند. اش را گرفت و يقه..." كنى جا مى بى. خورد اى، محمدى صدتاى تو را مى نالوطى تو خيال كرده: "اجى عراقى به او گفتح

كند ممكن است  زند، گاهى احساس مى  را مىها رفاينجاست كه آدم وقتى اين ح. خدا آقاى طالقانى را رحمت كند. كه چه شده؟ عراقى به طالقانى همه قضايا را گفت
اهللا طالقانى در جلسه تفسير شروع كرد به داد و  آيت. كه واقعيتى است كه اتفاق افتاده اما صرفاً مجبورى بگويى، براى اين. خداى نكرده تعبير به تعريف از خود آدم بشود

گويم صداى طالقانى براى من صدايى بود كه در تاريخ  من هميشه مى." و شما اين همه اذيت كرديد هاين جوان يك جمله عليه شما پيش من حرف نزد"بيداد كردن كه 
ايستند و گاه فريادها و  اند كه در فراز تاريخ مى اينها مردانى) 20:يس(» المدينه رجل يسعى قال يا قوم التبعوا المرسلين و جاء من اقصا«گويد  اين كه قرآن مى. پيچيد
بزرگى و شايستگى مقام ايشان . هاست ن اين ديگر عظمت انسا. شدارى براى بقيه است كه متوجه باشيد به اين تضادها دامن نزنيد، اينها را عمده نكنيدهايشان ه نعره
دهم   گفت من اينجا شهادت مىت،در آن جوى كه وجود داش. البته همين جا آيت اهللا منتظرى بين نماز اول و دوم بلند شد و ايشان هم شهامت عجيبى به خرج داد. است

گويد من  شما به كسى كه مى) 94:نسا(» ...وال تقولوا لمن القى اليكم السالم لست مؤمناً...«اين آيه را هم اول خواند . كه محمدى مسلمان است و اين برخوردها گناه دارد
هاى  اى گذاشتيم و من از آنها خواستم كه تئورى  آقاى هاشمى و آيت اهللا انوارى جلسه،نىبا آيت اهللا منتظرى، مرحوم طالقا. مسلمانم نگوييد مسلمان نيستى، گناه دارد

. كند اند بيرون كه محمدى دارد منتظرى را ماركسيست مى خبر برده: "بعد از مدتى آيت اهللا منتظرى گفت. تشكيالت را برايشان بگويم تا آنها نيز اشكاالت خود را بگويند
آيت اهللا . و ديگر در آن جلسه چهار نفرى شركت نكرد" كنند كنند، حتى بدتر از ساواك ممكن است مرا هم نجس اعالم  اين آخوندها چه مى زدانم بعضى ا من هم مى

 كوچك، بزرگ ئلمعموالً در فضاى بسته مسا. كرد  سال زندان كشيده بود، بسيار خوب برخورد مى11 نزديك 54انوارى با وجود مشكالتى كه در زندان داشت و تا سال 
دو تا گاو را . زنند به هم شاخ مى) ورزا(رود، گاوهاى نر  خورد و پيش نمى گويند وقتى خيش به سنگ مى مى. ما يك اصطالح محلى داريم كه خيلى جالب است. شود مى
كرد كه آن يكى  اين گاو فكر مى. كرد خورد و حركت نمى ىگاهى خيش در زير زمين به سنگى م. بستند، براى اين كه زمين را شخم بزنند گرفتند، يك خيش به آنها مى مى

در شرايط سخت . شد در زندان گاهى اين طور مى. زند، در حالى كه مشكل اين بود كه خيش به سنگ گير كرده بود كرد كه اين زور نمى زند، او هم فكر مى زور نمى
ها  در ترافيك هم همه درگيرى. شود سر خريد عيد درگيرى مى. شود  خانوادگى بيشتر مىفاتالگوييم نزديك عيد اخت در رشته حقوق مى. شد ها بيشتر مى درگيرى

تان را فرعى نكنيد و  شود كه بيايند از فراز تاريخ و از باال داد بزنند مواظب باشيد تضاد اصلى هاى خوب و بزرگ معلوم مى اما در فشار زياد، نقش انسان. شود بيشتر مى
هاى فرعى اصل بشود و اين احتياج به يك  يعنى هميشه متوجه بودند كه نگذارند درگيرى . نقشى كه انبيا و آزادگان در تاريخ داشتند اينجا بود. يدكنها را اصلى ن فرعى

و مفاتيح به شكل  نهاى مجاهدين را بعد از ريزنويسى روى كاغذ سيگار در پشت جلد قرآ كچوئى كسى بود كه تمام جزوه. شخصيت فرهيخته و روحيه بزرگ دارد
جلد مفاتيح و قرآن پر از . رود كرد كه چرا مفاتيح و قرآن از زندان بيرون مى فرستاديم و ساواك توجه نمى ما قرآن و مفاتيح را به بيرون مى. كرد ظريفى جاسازى مى

، منوچهرى 55سال . امنيتى اينها را به خانواده مى داد تا به بيرون ببرند ىها با چه هزينه. كرد يافت و كچوئى اينها را صحافى مى شد كه به بيرون انتقال مى تجربياتى مى
تان چيست؟  دانيم در جلد كتاب قرآن خواهم ـ خر خودتان هستيد، خيال كرديد ما نمى فالنى ببين ـ خيلى عذر مى: "بازجوى ساواك مرا در زندان اوين خواست و گفت

خواهم عرض كنم كچوئى يك   مى. اينها ديگر آن موقع لو رفته بود" است چيست؟) بازرگان(اش مهدى تاجر   كه نويسندهيىها دانيم كه داخل كتاب كنيد ما نمى خيال مى
لكه خودش كنند ب تنها به لحاظ اعتقادى او را  نفى مى بيند نه معلوم است چقدر براى او ناگوار بود كه اين همه زحمت كشيده، حاال مى. بچه با ايمان مذهبى با اعتقادى بود

بديهى بود كه اينها از عصبانيت . دهند اى گزارش مى كردند كه عليه آنها از زندان عده هاى سازمان نگاه مى از آن طرف هم ببينيم؛ بچه. كنند را هم بايكوت و مسخره مى
   اسير ساواكم، تو عليه من گزارش مى دهى؟ دانزنام در  اى كه بايد داشته باشى ندارى، من آمده گفت تو اين قدر احساس مردانگى  مى. شدند منفجر مى

بستند و  در آهنى را مى. كنند  آن زندگى مى هاى مختلف  نفر آدم در اتاق150يك راهرو را در نظر بگيريد كه . خواست مسئول ديگ بشود   يادم هست مرحوم كچوئى مى
رفت اين  يكى بايد مى.  غذا را تحويل بگيردبيايدزدند كه مسئول غذا  بعد داد مى. گذاشتند ن مىغذا داخل يك ديگ بزرگ بود آن را در ابتداى سال. آوردند بعد ناهار مى
من و مسعود رجوى رفتيم با دو تا از ." من حاضرم كه مسئول ديگ بشوم: "كچوئى گفت. ريخت ها غذا مى گرفت و در ظرف زندانى گرفت، مالقه را هم مى ديگ را مى

خواهيد يك نفر راست را بگذاريد مسئول  هاى فدائى اين بود كه شما مى  بچهحرف. حبت كنيم كه قرار است كچوئى مسئول ديگ بشودهاى فدايى ص هاى چريك بچه
من . دحرف من اين بود كه آنها هم بايد از خود دفاع بكنن. مان شد ما روى اين قضيه بحث. شود كه اينها براى خودشان موقعيت پيدا كنند ديگ و اين خودش موجب مى

اند، چرا ما االن نبايد بگذاريم او مسئول ديگ هم  هاست زندانى كشيده زاده و نوروزى  سال  رجايى، بهزاد نبوى، سرحدىى،امثال محمد كچوئ:  "به مسعود رجوى گفتم
خيلى هم اختالف و بحث .  يعنى حكومت دست اينها بود.هاى فدايى بود قدرت هم دست اكثريت قريب به اتفاق ما و بچه. گذاريم آخر به اينجا رسيدند كه ما نمى." بشود
آن " توانيم باشيم؟ ما حتى مسئول ديگ هم نمى: "رجايى آمد و گفت. محمد كچويى و رجايى فهميدند. با موسى خيابانى خيلى بحث شد كه اين كارها درست نيست. بود
ها  اند، با ماركسيست ها نجس هاى مذهبى غيرسازمان چون معتقدند كه ماركسيست  كه اين بچهگفتند آنها مى. اى درست كرده بودند به نام گروه مالقه ها شوخى بچه

شود كه آنها هم حساس بشوند و  اين موجب مى. خواهند ظرف آش و مالقه دست خودشان باشد كه دست نجس آنها به غذا نخورد مى. كنند برخورد تحقيرآميز مى
هايى هستند كه تمام  اينها همان. اند  باور كنم كه اينها ماركسيستتوانم ىمن نم: "گفت محمد كچويى هم مى. دانند  نجس مىاحساس كنند كه در زندان گروهى آنها را

د كه هر بيني پس شما در دو جناح مى. اند گفت اينها نجس بعد هم بيانيه نجس ـ پاكى مطرح شد كه مى." من چطور قبول كنم نجس نيستند. اند جريان شما را از بين برده
خدا بيامرزد عزيز يوسفى را كه به . شود ها دامن زده مى آن هم در فضاى بسته داخل زندان كه توسط ساواك هم به اختالف. دنددو از سر اعتقاد خودشان به حرفى معتق

 بارزمعنوان انسانى كه م  جواب دهيد چرا؟ تو مرا بهشما بايد. كنم  سال است دارم زندان را تحمل مى25داند، در حالى كه  مذهبى مرا مثل سگ نجس مى: "گفت من مى
كشى،  ليوانش را آب نمى. دانى دهد را نجس نمى آيد دستور شكنجه مى آن ثابتى كه مى. دانى كند را نجس نمى دانى ولى آن حسينى جالد كه مرا شكنجه مى نجس مى
محمد جان من : " به من گفترجايى. ن مسئول تشكيالتى رجايى، يعنى رابط او بودمم. شما فكر كن چه فضاى سختى است." خواهى ليوان مرا آب بكشى ولى مى

رفتند  ها مى گذاشت، بعد بچه آورد پشت در مى نگهبان سماور را مى. ريختند سماور يك استوانه بزرگ بود كه آب جوش و چاى در آن مى." خواهم مسئول سماور بشوم مى
شستند و پشت در  شد آن را مى وقتى هم تمام مى. گرفتند  خودشان چاى مىنرفتند با ليوا ها مى بچه. گفتند چاى حاضر است گذاشتند و مى و آن را داخل راهرو مى
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هاست و اين تضاد را  باز اين موجب درگيرى شد كه رجايى هنوز معتقد به نجسى ماركسيست. بحث شد كه چرا بايد رجايى مسئول سماور و چاى بشود. گذاشتند مى
دارند . ما با آنها در يك كمون استراتژيك وحدت داريم. ها را چه بدهيم گفتند ما جواب ماركسيست ها مى از اين طرف هم بچه. كند زند و اختالفات را بدتر مى ىدامن م

شود علناً عليه  كسى كه مسئول چاى مى. آنهاستما اگر آنها را ناديده بگيريم اهانت به . تعداد آنها خيلى بيشتر است. دهند شوند، مردانگى نشان مى اعدام و شكنجه مى
حرف اين بود كه اينها هم . كرديم هاى فدايى بود صحبت  رود كه رفتيم پايين با مهدى سامع كه از چريك من يادم نمى. اند زند كه آنها نجس  فرياد مىها ماركسيست

 احساس آرامش كنند و زندان خودشان را دان طورى اين قضيه را حل كنيم كه اينها هم در زنما بايد. اند اند و زحمت كشيده اند، در اين جامعه مبارزه كرده انسان
خواهد در فضاى يك راهرو با اينها  داند، مى ها را نجس مى شما فكر كنيد كسى كه ماركسيست. گفتند كه رفتار اينها عمالً توهين به ماست به هر حال آنها مى. بگذرانند

اش را  خوابيدند، اين دمپايى  نفر مى30شما فكر كنيد در يك اتاق . گذاشتند  را عالمت مىودشانتا آنجا كه اين افراد دمپايى خ. آمد ى پيش مىمسائل عجيب. زندگى كند
رفت دمپايى او را  ست، مىدان گرفت يا اين را اهانت به خودش مى اى بود كه متوجه نبود يا تحويل نمى آمد، فرد غير مذهبى رفت دستشويى و مى گذاشت و مى عالمت مى

دمپايى را . اش را در حمام بشويد و دوباره برگردد اش حاال نجس شده، بايد برود اين دمپايى اش را لگد كرد، پس دمپايى ديد كه دمپايى  گوشه مىآناين از . كرد لگد مى
 اينها را اهانت به خودشان خوردها هم بر ماركسيست.  روى آن لباس آويزان كنندبستند كه آمد يك نخ را مى گاه پيش مى. دادند گذاشتند كنار ديوار تكيه مى عالمت مى

توانست  اى مى در اين شرايط چه ديد و روحيه. دانيد روم را مثل يك سگ نجس مى ام، زير اعدام مى شوم، مبارزه كرده گفتند شما مرا كه شكنجه مى دانستند و مى مى
گويد حوصله كنيم و بپذيريم، نه اين كه قبول كنيم طور ديگرى بايد   مىكند، ىاين است كه آدم براى سرزنش كردن افراد تحمل م! مانع دامن زدن به اين تضادها بشود؟

 . اى وت كردهگفت تو من مذهبى را بايك گويى نجس، آن به اين مى گفت تو به من مى اين به آن مى. ها شكل گرفت ها و نفرت كينه. شد ها شروع  جا بايكوت همين. نگاه كرد
 
 در خود مجاهدين 54مايل بوديم بازتاب ضربه . تاكنون شما تا حدى درباره روابطى كه در زندان اوين حاكم بود؛ بند روحانيت، صحبت با پاكنژاد و نقش ساواك گفتيد ■

ها داشتيد   كه با مسعود رجوى و ديگر بچهىاز مسائل. فتيدگويا بعد از بند روحانيت شما به بند مجاهدين ر. مذهبى مانده به رهبرى مسعود رجوى را هم شرح دهيد
آيا راهى براى برون رفت از . ها توضيحاتى بدهيد گيرى ها و موضع انجاميد و واكنش" نجس ـ پاكى"هايى كه به بيانيه معروف به بيانيه  همچنين در مورد فعاليت. بگوييد

 گشوده ماند؟طور نا ها همين تضادهاى موجود زندان پيدا شد يا گره
 
خواستند فرار كنند و بعد هم مصاحبه  هاى اوين بردند و به رگبار بستند و گفتند كه اينها مى  آن نه نفر را پشت تپه54در بهار .  توضيحاتى دادم54در مورد سال  □

هاى سازمان و  ن بوديم و بعد به بند دو اوين رفتم كه بچهما مدتى در زندان با روحانيو. من مدتى به كميته رفتم و سپس مرا به بند يك اوين بردند. خاموشى بود
هايى كه مربوط به دوره تاريخى و حوادث سال  هايى كه خدمتتان عرض كردم و همچنين واكنش مدتى آنجا بوديم و شاهد بعضى نمونه. هاى فدايى همه با هم بودند چريك

  . بود54
 
  از آقايان طالقانى، منتظرى، هاشمى و انوارى دعوت نكرديد؟آقاى ربانى شيرازى را به آن جمع چهارنفره مركب ■
 
گفتند اگر خيلى گسترده باشد، ممكن است افرادى ضعيف باشند و به ساواك اطالع بدهند و دوباره براى ما مشكل . انديشى كردند اين جمع را خود آقايان مصلحت □

ها براى اين جمع از مباحث تئورى تكامل،  من مدت. كنيد شد كه تلقى شود شما داريد براى اينها كار ارائه مىرو خواستند كه خيلى محدود باشد و طورى نبا از اين. بسازند
خواست كه در آن يك ساعت به  رفتيم و ايشان مى با مرحوم طالقانى يك ساعت جداگانه هم در حياط راه مى. تئورى اقتصادى سازمان و شناخت توضيحاتى دادم

ايشان اصرار داشت كه ارتباط بيشترى داشته .  را تحليل بكند گذاشته بودزيك ساعت ديگر هم در حياط براى اين كه فقط مسائل رو. سخ بدهمهاى خاص او پا سؤال
ها را  ع خالصه بحثكردم و در واق با آقاى هاشمى در زمان راه رفتن در حياط صحبت مى. اما اين جلسه هم تعطيل شد. تر باشد باشيم تا ايشان بتواند بر مسائل مسلط

اين جمله ايشان در ذهن من ماند كه . گفت ما چقدر حمايت كرديم و مايه گذاشتيم مثالً مى.  هوشيارانه رفتار كندمانكرد در بحث ساز ايشان هم سعى مى. گفتم مى
 فتگ يعنى مى. گويد ، ولى اول اجازه بدهيد ببينيم سازمان چه مىداديم كه فرمايش شما محترم زد و ما به او پيام مى مواردى پيش آمد كه امام از نجف حرفى مىگفت  مى

ايم به شما پول بدهند، عضو  توانيم باور كنيم، ما جلوى كسانى كه به آنها گفته گفت ما اصالً نمى مى. كرديم آمد هم حرف آخر تلقى نمى ما حتى حرفى را كه از نجف مى
بين  ها در رفتارهايشان كوته متأسفانه بعضى از بچه. گوييمايم كه چه ب ز دين و ايمان مردم استفاده كرديم و حاال ماندهكشيم، ما ا معرفى كنند و خانه بدهند خجالت مى

 دليل سال پيش موضوع برايم روشن و حل شده بود كه مذهبى نيستم، فقط به كرد كه من از يك ها اعالم مى گاه بعد از مدت. كرد  بود، اعالم نمى طرف ماركسيست. بودند
ها توجيه  اى نزند تا اين كه بچه هاى هوادار لطمه گفت ساواك سوء استفاده نكند و اين خبر به بچه  كه مىاينخواند براى  نماز هم مى. كردم شرايط خود را معرفى نمى

اعتمادى  بى«ايم، نوعى   بودند كه ما به خاطر خدا آمدهديدند و معتقد تر مى شد آنهايى كه اعتقادات مذهبى را براى خودشان مهم اين قضيه از آن طرف موجب . بشوند
كند كه من خدا، قيامت و قرآن را قبول  شايد او هم فردا اعالم . كند گفتند پس از كجا معلوم محمدى هم كه االن آمده، نقش بازى نمى به خودشان مى. پيدا كنند» مطلق
 مجموعه مناسباتى كه در آن موقع بود ضربه هشد فهميد كه اين بى اعتمادى چقدر ب ديد، مى طرف مقابل را مىاعتمادى شد و اگر آدم شرايط  اينها همه موجب بى. ندارم

من بارها از ايشان خواهش كردم كه شما لطف كنيد بگوييد مرا از . البته من عرض كردم يكى از داليلى كه من در آن بند بودم اصرار بيش از حد مرحوم طالقانى بود. زد
رابطه من با مرحوم طالقانى در . آيد اند، بگذاريد بروم چون از هر طرف به من فشار مى  اينجا آوردهىگفتم مرا به هر دليل مى. آمدند مثالً رسولى و عضدى مى. برنداينجا ب

گفت تو اين كار را   ايشان لطف داشت و به من مى.هر سه وجه باقى ماند؛ در وجه رابطه تحليلى روز، در وجه ارائه اعتقادات و تئورى سازمان و در وجه بحث خاص قرآن
گفتم ذهن من اين قدر مشغول است كه  من عمالً در شرايطى نبودم كه بتوانم اين كار را انجام بدهم، بنابراين مى. زنم تنظيم كن هايى را كه من مى بكن، بنويس و حرف

ها كه رسولى بازجو آمد، مسئله مالقات من با همسرم را مطرح كرد و به او تذكر  بعد از مدت. كرد مىهاى مفصلى  هايى كه سازمان داشت بحث ايشان سر تئورى. توانم نمى
. اش نيست اند، لذا زمينه او هم گفت كه همسرش خيلى بازجوها را اذيت كرده و بازجوها از دستش خيلى ناراحت. دهى داد كه تو چرا سه سال است به اينها مالقات نمى

دانستند كه آقا يك وضعيتى دارد كه  يعنى مى. رابطه آنها هم با آقا عجيب بود. ر كرد كه بعد رسولى و عضدى آمدند و منوچهرى با او صحبت كرددوباره آقا اصرا
دانستند اينجا مرزهايى  مى. عفو كنمثالً اين كه به او بگويند تو بيا مصاحبه و درخواست . وگو و مذاكره كنند توانند با آقا گفت اى جلوتر ديگر نمى دانستند از محدوده مى
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بار آقا در زندان حالشان به هم خورده بود، كل ساواك و  يك. اش را حفظ كنند زدند كه شخصيت لذا طورى با او حرف مى. نيست كه اينها قادر باشند روى آن حرف بزنند
تواند براى   بين برود، مىزدانستند او يك موقعيتى دارد كه اگر خداى نكرده ا ود، چون مىريختند، از بس ترسيده بودند كه نكند ايشان در زندان از بين بر بند را به هم 

  . آنها موجب ضربه و خطر باشد
ند نامه و بعد چ. كشد بار رسولى مرا خواست و با زبان خودش گفت كه بيچاره اينجا چه كشيده و چه مى مثالً يك. گفتم   براى من مسائلى پيش آمد كه آنها را به ايشان مى

هاى سازمان و مناسبات درون زندان داده بودند   از بچهى عليه بعض گزارشى بود كه بعضى. خواهم گفت اينها را بخوان و برو، از تو هيچ چيز نمى. گزارش به من نشان داد
ه اميدى به اين نداشته باشيد كه از حمايت توده برخوردار گويم ك گفت ميل خودت است ولى من دارم اين را به تو مى. گذاريم شما با هم متحد بشويد گفت ديگر نمى

 در زندان به صورتى برخورد كنم كه موج مطلوب آنها و جنگ روانى ايجاد كند، يعنى جنگ درون نيروها ينم،ها را بب از نظر ساواك روشن بود كه وقتى من اين نامه. باشيد
ز آنها ممكن بود قانع شده باشند، بعضى ترسيده و بعضى طمع كرده باشند، ولى به هر حال از آنها گزارش گرفته بعضى ا. ـ چه مذهبى و چه غير مذهبى ـ را دامن بزنند

تر از شاه، ساواك و  ها كه معتقديم مجاهدين خطرناك ها چه بوده و حتى اين حرف اند، تحليل داد در جلسات خصوصى چه كسانى بوده  كه نشان مىهايى رشگزا. بودند
  . رود كه با روش اينها دين ما و اسالم ما از بين مى اين. ستندهمه چيز ه

آيند؟  اينها براى چه مى. شوم آيند دگرگون مى گفت  وقتى اينها مى   خدا بيامرزد حاج مهدى عراقى را كه از آمدن بازجوها به اتاق خيلى ناراحت بودند و با تأثر مى
 بهتر است بعضى از ما بيرون باشيم، كار كنيم قديمما در موقعيتى هستيم كه معت. يستيم كه زندان كشيدن به نفع ماستاستدالل بعضى آقايان هم اين بود كه ما معتقد ن

اين داستانى است كه بايد مستقالً در مورد آن صحبت كرد، ولى به دليل همبستگى بيش از حد مسائل نسبت به هم، هر حركتى كه اين طرف . و ساواك را بازى دهيم
  .گذاشت ، موجش روى آن طرف اثر مىكرد مى

 
 آيا در فضاى آن موقع زندان اوين چنين خبرى بود؟. گفتند از امام دستور داشتيم كه به طريقى از زندان بيرون بياييم بعد از انقالب مى ■
 
گيرد   بحث ما اين بود كه وقتى انسان در اين شرايط قرار مى.توانيم بيشتر نقش داشته باشيم ولى اين منطق وجود داشت كه ما اگر بيرون باشيم، مى. نه، من نشنيدم □

فكر نكند بيرون ديگر .  شرايط خودش را بپذيردوبايد سر جاى خودش بايستد . بايد بپذيرد كه ديگر مبارزه و انقالب به عهده او نيست، ديگر ملت وابسته به او نيست
راى اين كه اگر كسى از اينجا با زبانى و موضعى بيرون برود كه نوعى وادادگى يا نوعى توجيه وضع موجود باشد، ب. احدى نيست كه اين كار را بكند و راه را ادامه بدهد

بعد از مدتى فضا . خورد و ديگر نقشى ندارد  فرد، موقعيت فرد و اعتماد نسبت به او لطمه مىسياسىشود و حتى به وجاهت  خورد كه آن ضربه مانع كارش مى اى مى ضربه
. گفتند جنبش مسلحانه شكست خورد  مى54 ـ 55شد بگوييم كه بخشى از حرف ها بسيار جدى بود، مثل سرانجام مبارزه كه در سال  مى. ت متشنج و پرتنش شدبه شد

. ها از بين رفتند تند يا در درگيرى فدايى و چه سازمان ـ دستگير يا اعدام شدند يا در موقعيتى كامالً ناكارآمد و خنثى قرار گرفهاى چريكزيرا كل رهبران جنبش ـ چه 
هايى كه   و مصاحبهصمديهنكته دوم كارهايى بود كه اين وسط شده بود، مثل شهادت شريف واقفى، ترور . اى از جانب خود مبارزه روى ما بود العاده بنابراين فشار فوق

  . آورد ها فشار مى ائل نظرى و فكرى روى ذهن بچهها مس در تمام اين بحث. اين هم بحران و فشار عجيبى به همراه داشت. انجام شد
به محض اين كه از بيرون خبر . سال داشت سنش هم در آن موقع كم نبود، شايد سى. او بودم   آقايى در زندان بود كه من با او ارتباط داشتم و به تعبير آن موقع مسئول 

خت و حرفش اين بود كه اگر قرار است فالنى كه آدم مذهبى، فداكار و جان به كفى بوده، ماركسيست اند ناگهان به هم ري آمد كه بعضى از دوستان او ماركسيست شده
فشار خارجى به فرد ضربه . فرسايى بودند ها واقعاً زير فشار درونى طاقت بچه. ام دار شده كنم ديگر هيچ چيزى براى ماندن وجود ندارد و من هم مسئله شود، من فكر مى

اگر انسجام فكرى و درونى . يكى هم بار سنگين تضادهاى فكرى است.  خطا و گناه خود انسان استورد،آ آنچه انسان را از پاى در مى. كند را نابود نمىزند، ولى او  مى
. شود بيند، ديگر مشكل مى د مىشود و نظرات اصلى خودش را دچار سستى و تضا كند، اما وقتى فرد از درون دچار تعارض مى باشد، فرد در برابر فشار خارجى مقاومت مى

در آن شرايط حساس بعد از مصاحبه محسن خاموشى، شهادت جانكاه مجيد و خبرهاى . اند هاى اوين اعدام كرده  را در اين دوره بحران پشت تپهها اى از اين بچه عده
 درست است؟ آيا الزم اوحى اصالً يعنى چه؟ آي.  گويد وحى مسئله من شده كشيده، مى عنوان عضوى داراى سابقه، مبارزه كرده و  زندانى مى بينيد فردى به بيرون مى

حاال در درونش خوره تضاد افتاده و . خورد و چيزى بوده كه با آن  زندگى كرده و با اين هدف به زندان آمده است كه ما به دين معتقد باشيم؟ چرا كه از درون دارد او را مى
اش بوده و موجب شده كه  خواسته نماز بخواند، نمازى كه انگيزه مى. ه روى اعتقادات و انسجام فكرى و درونى فرد تعارض پيش آوردهفشارى ك. خورد  او را از درون مى

ين در سلول انفرادى كه من در زندان او. ها معروف بود و جماعت بچه) تنهايى به( نمازهاى فرادى 50 ـ 51قبالً در سال . زن، بچه و زندگى را بگذارد، اما ديگر انگيزه ندارد
خواندند آدم دوست داشت بايستد و صداى نماز اينها را  وقتى كه نماز مى. لرزيد واقعاً بدن آدم مى. خواندند  سر نماز فرضاً سوره والفجر را مىها ديدم كه اين بچه بودم، مى
او گريه كرد، من هم داشتم .  كردازدام بردند، سرباز نگهبان بند آمد، در سلول مرا بها را از اوين براى اع آن شب چهار خرداد كه بچه. خواندند قشنگ نماز مى. بشنود

ها، نماز شب خواندنشان و قرآن خواندنشان با عشق و  اعتقادات مذهبى بچه. خواندند گفت اينها آيات به اين بزرگى را سر نماز مى داد، مى وقتى توضيح مى. كردم گريه مى
گويد كه نماز چرا؟ خدا چرا؟  ها را ديده، حاال آمده مى  كادرى كه عشق و شوق مذهبى بچهمان ه54 ـ 55اما در سال . در ذهن بقيه اثر كرده بودهمة اين چيزها . شور بود

 من كه نسبت به او سنم هم براى ذهن او فشار بود و هم براى. قيامت چرا؟ چه ضرورتى دارد من به اينها معتقد باشم؟ آيا اينها درست است؟ اين يك فشار عظيم بود
كنم به همة اين فشارها  من فكر مى. آيد پيداست او هم با يك عشقى آمده نيروى جوان و متدين هم كه مى.  را گرفته بودم واقعاً دشوار بودترىبيشتر بود يا تعليمات بيش

ها را دادند به   اول عده مشخصى بلند شدند و نماز خواندند كه اسم همان.، پليس زندان گفت كه كسى حق ندارد براى نماز صبح بلند شود54در سال . بايد توجه كرد
فرض شد كه اين يك ميدان كار است، پس برايش . ها را اذيت كرد و اين بحث شد كه اين كار را نكنيم بعضى. پليس هم احضارشان كرد و به زندان انفرادى برد. پليس

زنند  برند شما را مى دهد، مى گيريد، پليس اسم شما را مى  وضو مىيدشو حسين، اكبر، پرويز و شما فردا سحر بلند مى. تبرنامه ريختيم و اسم نوشتيم كه فردا نوبت كيس
دادند و   مىها براى اين كه نماز بخوانند، به شكنجه و انفرادى تن در آن موقع بچه. خوانيم كنيد؟ براى اين كه نماز مى براى چه اين كار را مى. اندازند و به انفرادى مى

نويسيم كه فردا بلند شويم برويم وضو بگيريم نماز بخوانيم پليس  آمدند كه ما اسم مى ها با ذوق و شوق مى بچه.  و انفرادى بكشندنددانستند كه بايد بروند شالق بخور مى
همه اينها را .   را قبول نداريمز را ببينيد كه به اينجا رسيده بود كه ما اصل نماحال اين روحيه و فكر. اسم ما را بنويسد و ما را بزنند، به خاطر اين كه بتوانيم نماز بخوانيم
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از سوى ديگر، ما همه به اجبار در يك جامعه زندگى . هايى كه در درون سازمان و چه آنهايى كه مخالف سازمان بودند بگذاريد به حساب فشارهايى كه بود؛ چه بچه
. كردند هاى غير مذهبى كه گاه بعضى از اينها نپخته عمل مى  عنوان بچهبههايى بودند  م چندان با هم هماهنگ نبود بلكه بچهها ه ها و حساسيت كرديم و عالقه مى

دند و بعضى از اينها خيلى ساده بو. دار بشوند ها سر مسائل مذهبى مسئله  اين برايشان پيروزى بود كه بچه. كرد كردند كه طرف را بيشتر تحريك مى برخوردهايى مى
ها  كنند، بقيه مذهبى شوند و اظهار پيروزى مى اى دارند غير مذهبى مى  اين بود كه ما متوجه باشيم اگر از يك طرف عدهتانهوشيارى بعضى دوس. كردند كودكانه رفتار مى
كشد و ويژگى جامعه ايران  هب علمى نيست، نمىمذ. ها تمام شد، مذهب ديگر جايگاهى در ايران ندارد دوره تاريخى مذهبى: گفتند مخالفان مى. تحريك نشوند

اين را نوعى . كردند تا آنهايى كه از اول غير مذهبى بودند شدند خيلى بدتر برخورد مى هايى كه مذهبى بودند و غير مذهبى مى متأسفانه بچه.  شده استسيستىمارك
 بود، از سويى در زندان هم فشار ارما در شرايطى بوديم كه از يك سو كل جامعه زير فش. دانستند دفاع از موضع جديد خودشان و دهن كجى به موضع قبلى خودشان مى

در داخل زندان نيز مسئله شكست كل جنبش مسلحانه، . شان در ذهنشان ماند ها تا آخر عمرشان مسائل بازجويى بعضى. ها فشار عصبى بود بود، بازجويى هم روى بچه
 پليس و دامن زدن به اين تضادها بود و ما ناگزير بوديم در برابر هوشيارىهمزمان . گذاشت ها مى رى بار سنگينى روى دوش بچههمچنين مسئله اشكاالت اعتقادى و فك

هيچ . هاى فدايى بحث كنيم و در زندان موضع مشترك بگيريم ما ناچار بوديم كه در بدترين شرايط با چريك. بينى بكنيم مسائلى كه پليس داشت موضع بگيريم و پيش
در حالى كه . كرد كرد، تحريك مى پليس شهربانى بسيار ساده برخورد مى.  يكى پليس شهربانى و ديگرى پليس ساواك،پليس هم دو نوع بود. توانستيم بكنيم كار نمى

ها و زيلوها  ها، كتاب كرد، تمام اشكاف حمله مىپليس به زندان . هاى بيشترى پيدا كند گذاشت كه زندانى در زندان انگيزه ساواك نمى. ساواك خيلى ظريف و پيچيده بود
در مالقات دو طرف . بار مهديه دخترم به مالقاتم آمد يك. شد زد و اين بدتر مى فقط تضاد و نفرت نسبت به خود را دامن مى. كرد هيچ چيز هم پيدا نمى. كرد  زير و رو مىار

رسيد از اين طرف ميله به  من كه دستم نمى." بابا به من پول بده: "مهديه گفت. شنيدند كرديم و اينها مى ىايستاد كه ما صحبت م ميله بود، وسط اين دو طرف نگهبان مى
: گفت" رسد چطورى بدهم؟ بابا جان من كه دستم به تو نمى: "هر چه گفتم." نه  بايد به خودم بدهى: "دخترم گفت." به او بده: "او پول بدهم، پول را به نگهبان دادم و گفتم

مالقات تمام شد و .  كه بابام بايد به دست من پول بدهد  شروع كرد گريه كردن و خودش را كشيد روى زمينها ميلهمهديه آن طرف ." نه، بايد پول را دست خودم بدهى"
 تمرف. م در زندان و بلندگو صدا كرد كه محمدى بيايدمن رفت. مالقات ما تمام شدو ما را بيرون آوردند. من هر چه به او گفتم برو و مادرش هم با او صحبت كرد، قبول نكرد

ديدم مهديه اين قدر گريه كرده كه از زندان بيرون نرفته و گفته بايد مرا پيش بابام ببريد و بابام خودش به من پول بدهد تا اين كه اينها ناچار شدند او را به زير هشت 
اى  محمدى اگر به اين اميد نشسته: " ساواك آمد به من گفتوفچند روز بعد رسولى بازجوى معر. او رفت. ستش دادممن او را بغل گرفتم و بوسيدم و پول را به د. بياورند

خود به اين  بى. دهم كه نفرت پيدا نكند روم به او گل مى خرم، خودم مى روم برايش عروسك مى من خودم مى. اى ها چريك بشود، كور خوانده كه دخترت با اين نفرت
گفتند شما از ما چه توقعى داريد؟ كسى كه ما را مثل سگ نجس  هاى فدايى مى از اين طرف چريك. دكر پليس ساواك اين گونه ظريف عمل مى." ندانى نكشاميدها ز

هاى خام سعى  ضى ماركسيستاز آن طرف هم  بع! داند و حتى حاضر نيست مالقه غذايش را با ما يكى كند، شما چه توقعى داريد كه ما با او ارتباط داشته باشيم؟ مى
ها آرم شوروى يك داس بود عالمت دهقانان و يك چكش بود عالمت كارگران كه  قديم.  ما را غير مذهبى كنند،  عليه خدا حرف بزنندهاى چهداشتند به طور تاريخى ب

يك آرم درست . دى آمدند يك مالقه و كفگير را كنار همديگر گذاشتنا در زندان عده. اين عالمت دهقان و كارگر بود به عنوان سمبل  شوروى سابق. گندم هم دورش بود
اگر بخواهيم به عنوان يك درس نگاه كنيم، ما . ها مرزبندى كنند خواهند خودشان را با ماركسيست ها با كفگير و مالقه مى راست. هاست كردند و گفتند اين آرم راست

. كنى توانيم بگوييم كه تو چرا اين گونه فكر مى اش را عوض كند و نمى توانيم از كسى بخواهيم كه عقيده ما نمى. كشيدتوانيم به افراد بگوييم از اعتقاد خود دست ب نمى
. ينيمب ترين كشورها مى سال پيش طالقانى كارى كرد كه ما امروز داريم در متمدن سى.  اى است  و آموزنده برخوردى كه خود طالقانى كرد و به نظر من الگوى بسيار زنده

 كه اعتقادات خودش را هم حفظ  ضمن اين. هاى غير مذهبى هاى سازمان برخورد تندى  كرد و نه با گروه  كرد، نه با بچهايجادها تحريك و نفرت و تحقير  يعنى نه در راست
همان . كرد  حوصله و تاريخى و با شرح صدر نگاه مىزد، بسيار با با هر طرف كه حرف مى. نگفت كه تو حرفت درست است و نگفت كه حق دارى اين كار را بكنى. كرد

دلى بزرگ و . كرد داد و مصدق را هم همراهى مى اش راه مى همان كه نواب را به خانه. برخوردى كه طالقانى با مرحوم دكتر مصدق كرد، از آن طرف هم با نواب برخورد كرد
گويند  گفت كه هر چه آنها مى نمى. كرد  مىبيانوقعيت طرف مقابل و كرامت فرد، عقيده خودش را هم بخش، يعنى ضمن احترام و حفظ م اى گشاده و نگاهى تعالى سينه

آمد با نيروهايى كه آن موقع به  هيچ وقت نمى. گذاشت درست است، ولى دربند يك زندان اوين كه ما با روحانيون بوديم، مرحوم طالقانى به آن طرف هم خيلى احترام مى
اينجاست كه . اين خودش الگوى خوبى بود. گفت اما نظر خودش را هم مى. گذاشت  هم احترام مىهابه آن. احترامى كند فتند برخورد تحقيرآميز يا بىگ مى» راست«آنها 

  .د كندها و زير اين همه فشارها كسى اين قدرت را داشته باشد كه اين قدر عالى برخور شود؛ در بحران هاى افراد مشخص مى ها و صالحيت توانايى
 
 .تواند در هر تعدادى يا جريانى عينيت و مصداق داشته باشد يكى هم اين كه دين در هر بحرانى مى ■
 
اش را  كرد، كينه احترامى نمى كرد، اما بى با آن طرف هم صحبت مى. خواهم با تو صحبت كنم گفت فالنى تو بيا با من راه برويم، من مى زد و مى طالقانى با من حرف مى □
ها، اختالفات و  درگيرى.  اين بخش تأثير نگذاردتاها و فضاى احترام و عزت افراد را حفظ كند  كرد به شكلى حريم سعى مى. كرد زد و نفرتش را تحريك نمى من نمىدا

توانيم براى رابطه  خواهد، ولى ما مى مان مىامور فرهنگى ديرپا و تاريخى است، تغييرش ز. شود گفت كه افراد دست از عقايد خودشان بردارند تضادها هميشه بوده، نمى
 . خودمان با همديگر منطق داشته باشيم

 
كرد؟ به  آيا منظور شما اين است كه آقاى طالقانى براى اين كه فضاى معرفتى ايجاد كند تا برخورد آرا و عقايد شكل بگيرد، برخوردهاى خصلتى و كينه توزانه نمى ■

 كرد كه بهتر بتواند مسائل معرفتى را حل كند؟  فراهم مىعبارتى بسترى براى اعتمادسازى
 
در واقع طالقانى با شخصيت خودش اين تفسير را . تفسير مرحوم طالقانى به نظر من احساس و شخصيت خودش نيز هست. كرد در واقع او تاريخى و از باال نگاه مى □

روز .  كه با تفاسير ديگر تفاوت داردهگيرى كرد را چنان توشه» على االرائك ينظرون«گويد   كه مىوسوم سوره مطففين مرحوم طالقانى آيه بيست. فهميده و عمل كرده
نشيند و فخر  رود آن باال مى اند كه گويى مؤمن مى بعضى در تفاسيرشان گفته. كنند نشينند و بر ديگران نگاه مى شود اهل ايمان بر يك جاى بزرگ مى قيامت كه مى
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قرآن . معناى باالنشينى نيست گويد نه اين به طالقانى مى. گويد كه ديديد من راست گفتم و شما مرا مسخره كرديد، اما حاال نوبت من است ن مىفروشد و به ديگرا مى
. كند ارد، فساد هم نمىمؤمن باالنشينى را دوست ند)  83:قصص(» اليريدون علواً فى االرض و ال فسادا«. آيد از باالنشينى بدش مى. گويد مؤمن، باالنشين نيست مى

مؤمن باال نشين است، يعنى مؤمن بلند نظر . اش اينها نيست چون مسئله. كه يك جا بنشيند و به او احترام كنند" آيد  بدش مىشينىمؤمن از باالن: "گويد حضرت على مى
ان تاريخى باشد و حوادث و وقايع را در كل نگاه كند، بلند نظرى هم پيدا كنم اگر نگاه انس من فكر مى. اين خصلت خودش هم بود. كند است و از باال به قضايا نگاه مى

خواهد تا فرد به اين پختگى، رشد و كمال برسد تا بتواند بلند نظرى داشته باشد، آن هم در شرايط حساس و سختى كه  تربيت و زمان مى. كند و البته ساده هم نيست مى
  .ها بود در آن سال

  
مذهبى مانده بودند و تمركز و تشكل خود را هم به سختى حفظ كردند، نسبت به بيانيه و  نسبت به نيروهاى مذهبى كه از طريق مجاهدين، موضع مجاهدينى كه  ■

 سياسى شده بودند چه بود؟
 
 و درحقيقت كودتاست؛ به اين معنا كه  يك ضربه مكانيكى و از خارج است54يك تحليل اين بود كه ضربه . ها پيدا شد  چند تحليل در جريان بچه54بعد از ضربه  □

 اساساً تئورى سازمان، تكامل پيدا كرد و هدسته دوم معتقد بودند ك. هايى بودند كه به نام خود تشكيالت باقى ماندند اينها همان. نتيجه طبيعى تعليمات سازمان نيست
تواند راهنماى انقالب و مبارزه باشد، همان گروهى كه بعدها بخشى از آنها  ى بوده و نمىگفتند ما ماركسيست شديم، نظريه سازمان يك نظريه ايدئاليستى خرده بورژواز

هايى را زده و در   سوم كسانى بودند كه گفتند سازمان در دوره تاريخى خودش حرفدسته. بخشى هم غيرمذهبى شدند اما تك نفره ماندند. را درست كردند" پيكار"
  .هايمان را بازبينى كنيم و مشكالتى را كه در خود تئورى هست ببينيم اى رو شده و ما بايد تئورى ئل تازههاى عملى مسا بحران عمل و درگيرى

 
 اين بازبينى هم در ابعاد ايدئولوژى، هم استراتژى و هم تشكيالت بود؟  ■
 
هاى مفصلى  حرف.  كار كند، هم در استراتژى و هم در تشكيالتدانستم و مدعى بودم كه سازمان بايد هم در تئورى من خودم را جزو دسته سوم مى. در هر سه بخش □

من اين حرف حنيف . ايم  كارى كردهيكمحور حرف من اين بود كه ما در يك دوره تاريخى . چاپ شد» امت«ها مثل نشريه  هم زدند و مدتى اوايل انقالب در بعضى مجله
هاى  ها در اين راه زحمت كشيدند و ما هميشه بايد از افرادى مثل مطهرى استفاده كنيم و از تئورى  ولى خيلىگفت ما قدم اول را برداشتيم كنم كه بارها مى را تكرار مى

شايد نزديك به شانزده ماه در . من محورهاى زيادى را بحث كردم.  تشكيالت خيلى حرف بودتئورىدر . ايم ايم، ما قدم اول را برداشته ما كارى نكرده. اينها بهره بگيريم
دست آمده، عجله نكنيم و روى اينها  من مدعى بودم كه يك فرصت تاريخى به. هايمان همين چيزها بود محور حرف. هاى ديگر بحث كردم دان، با مسعود، موسى و بچهزن

ما . م حنيف دين تازه نياورده مسعود گفت كه تو آخرين حرفت چيست؟ گفتم آخرين حرفم اين است كه ما حرف آخر را نزديم و مرحو،در آخرين جلسه. صحبت كنيم
 آقا، چون حمدحرف مسعود اين بود كه اين يعنى خيانت به م. كرد اگر خودش هم بود اين كار را مى. فكر خود را تصحيح كنيم. هميشه بايد آماده بازبينى و بازنگرى باشيم

بعد هم ايشان پيشنهاد كرد كه بيا . كرده و ما بهتر است اين كار را ادامه بدهيمحرف من اين بود كه مرحوم حنيف كارى را آغاز . اين يعنى بازنگرى تئورى محمد آقا
گفتم . ها اين است كه اين اشكال در اينجا هم هست  بچهىمان را چاپ كنيم و بگوييم اعتقاد بعض هايت را به عنوان پانويس تئورى سازمان مطرح كن، ما جزوه حرف

خالصه بحث مفصلى بود . اى ندارد يك زيرنويس هم زير آن بگذاريم فايده. پذيرند هاى سازمان تئورى مركزيت را مى  چون بچهاى ندارد، تشكيالت اين طورى هيچ فايده
 افراد سازمان به طور خاص، موسى، جابرزاده. هاى زيادى شد  بحث تئورى و تشكيالت هم  بحثوسيله،ازجمله سر بحث تقدم و ارجحيت هدف و . كه به نتيجه هم نرسيد

كرد ـ در زندان و پيش از شهادت مرحوم  ترى حسن محرابى و سعادتى ـ كه از لحاظ تئوريك كمتر در اين كارها بود و بيشتر كارهاى امنيتى مى و مسعود و درسطح پايين
بحث بيشتر روى موسى و مسعود و احمد و حنيف  55 و 54اى هم على زركش بودند، ولى بعد از شهادت ذواالنوار و مسائل سال   و تا اندازه54 سالكاظم ذواالنوار در 

 ـ اصرار سازماندهىهاى گذشته ـ  در بحث استراتژى، اعتقادات و  سازمان روى مواضع خودش، يعنى روى تداوم تئورى. ها و حرف هايم را مطرح كردم من تئورى. رفت
  .در اين شانزده ماه ما تقريباً هر روز جلسه داشتيم. داشت

 
 ها نبوده است؟ شد هيچ عيبى در آموزش  درصد كادرها تغيير ايدئولوژى داده بودند، گفته مى90به اين كه آيا با توجه  ■
 
در . يعنى مشكل در درون تئورى نيست. بينيم و اين تغيير ايدئولوژى يك كودتا بوده و حركت درونى نبوده حرف مسعود اين بود كه ما در آموزش هيچ مشكلى نمى □

 .  اين بود كه ما در هر سه بخش مشكل داشتيمحالى كه حرف من 
 
مسعود، موسى و محمد حياتى اصرار داشتند كه اين را . خواهم نماز نخوانم ام و مى  كه بهمن بازرگانى در زندان قصر اعالم كرده بود كه من ماركسيست شده51در سال ■ 

دانستند ـ من اين مطلب را بعدها در   بقيه نمىىعت هفتاد نفره كه در زندان  قصر داشتيم، ولاعالم نكن و حتى به او گفتند پيشنماز هم بايستد ـ در آن نماز جما
 كردند كه زمينه دارد؟ هاى مركزيت باور نمى بچه. آيا بعد از اينها اين مطلب رو شد. العابدين حقانى شنيدم  در زندان شيراز از زين52تابستان 

 
به حالتى افتادند كه ديگر زير بار . ها اصطالحاً اهل صفا شدند در زندان شيراز بعضى از بچه. در شيراز هم شدند. ت شدندها ماركسيس در زندان مشهد بيشتر بچه □

بى ها مذه  نقطه قوت تلقى بشود و بچهانستتو خاصيت زندان اوين اين بود كه مى. فشارهاى بيش از حد، گفتند كه واقعيت مسئله همان زندگى است و زندگى را گرفتند
 كه طرف جريان راست خودش دافعه كافى داشت، بنابراين  براى اين. اينها مذهبى ماندند و حرفشان اين بود كه ما مذهبى مانديم روى چه؟ روى تئورى سازمان. بمانند

اينها گفتند تنها راهى . هد يا در شيراز بودندهايى كه در مش مثل بچه.  بشونداركسيستخواستند بروند م اين طرف هم مى. كردند كه به سمت راست نروند همه فرار مى
البته نگه داشتن اين هم انرژى . همين راهى كه آمدند و توانستند خودشان را نگه دارند. داريم ماند اين است كه بمانيم و مقاومت كنيم ولى خودمان را نگه كه براى ما مى

 ساعت كار 14داديم كه روزى  ما اگر بيالن مى. كرد خورد و كار مى مثالً خود مسعود قرص مى. كردند ش كار مىبخ ها با قرص آرام  در زندان بچهآيد ىيادم م. برد عجيبى مى
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 كه خيلى كار   عجيبى داشت ـ با اينى بسيار پاك و با اعتقادى بود و روحيه مردانگ هايى مثل موسى ـ كه از نظر خصلتى بچه بچه. كرد  ساعت كار مى16ايم، او روزى  كرده
خواست از زندان بيرون برود و بيرون به تئورى سازمان احتياج داشت كه حرف  مثالً محمد حياتى مى. دويدى كار بود چون هر چه مى. كردند باز در حد نياز زمان نبود ىم

مثالً محمد . ار بنويسى با هزار مسئله امنيتىروى كاغذ سيگ. ات نوشته بشود  حافظهبافقط هم . شد كه اينها نوشته بشود چقدر بايد وقت گذاشته مى. آخرش را بزند
ظاهر  گويد به هر چه ساواك به او مى. كرد خودش را به عنوان يك بريده نشان بدهد تا بتواند برود حياتى سعى مى. حياتى را ساواك قبل از اين كه بيرون برود احضار كرد

  .همراهى و موافقت بكند تا بتواند اين چيزها را به بيرون ببرد
هاى طالقانى و  از طرفى من هم از بند يك آمده بودم، حرف. ما كه هيچ اميدى به بيرون آمدن نداشتيم. هايى داشتيم    در آن شرايط خاص در داخل زندان ما استدالل

ها و مشكالت  منتها آن طرف هم درگيرى. نيمها را نقد ك گفتم بياييد با هم حرف بزنيم، فرصت خوب و شرايط مناسبى است كه تئورى. ديگر آقايان را هم شنيده بودم
 16در دانشگاه شريف سخنرانى كرد و در " تبيين جهان"هايى بود كه بعد از انقالب مسعود رجوى به نام  زيادى داشتند و روى تئورى سازمان ايستادند و نتيجه آن  بحث

دانيد؟ جايگاه وحى  ها مطرح شد كه شما جايگاه خدا را كجا مى در آن بحث.  زندان تكميل شدهايى كه در آن آمد در بسيارى از آيات، روايات و بحث.  جلد چاپ شد15ـ 
 دانيد؟ را كجا مى

  
ها عليه امپرياليسم متحديم، بعد كه امپرياليسم از بين رفت، آنجا  در آنجا مسعود نوشته بود كه ما با ماركسيست. ها را سعادتى به زندان قصر آورد برخى از نوشته ■
 از خدا در مبارزه عليه امپرياليسم نيز مدد خواهيم مىهاى بيرون اين بود كه ما  گفتيم بحث بچه ما به سعادتى مى. ولى آنها چيز ديگرى ندارند. ئله خدا براى ما هستمس

 .كرد مىهاى مكتبى ضعيف بود و با ما نيز برخورد تشكيالتى سياهى و سفيدى  شود؟ سعادتى هم در بحث اينها چه مى. بگيريم
 
ها آمدند به ما گفتند شناخت  هاى مجاهدين ماركسيستى است، مرحوم طالقانى گفت اين بچه وقتى ايراد شد كه تئورى. ها شد بار از اين صحبت در بند يك، يك □

ها به ما مراجعه نكردند،  مگر اين بچه. ا بگوييمبه ما گفتند اقتصاد اسالمى و حكومت اسالمى چيست؟ ما هيچ چيز نداشتيم به آنه. اسالمى چيست؟ ما كار نكرده بوديم
ها  از طرفى بچه. داد بياييد خودمان هم بگوييم كه ما براى اين نسل حرفى نداشتيم طالقانى ادامه مى. مگر از ما كمك نخواستند، ولى ما چيزى نداشتيم به آنها بدهيم

خواست، كار  ترى مى جنبش و هم پيچيدگى بيش از حد مسائل اعتقادى، كار بسيار پر حوصلهها، هم شرايط سخت زندان، هم مشكالت  گيرهايى داشتند؛ هم سؤال
چند مسئله با هم هست؛ هم يك كار فكرى، هم يك كار استراتژيك به معناى جنبش، از آن طرف هم يك كار مربوط به مسائل .  هاى بزرگ خواست از آدم عظيمى مى
اگر ما اين . تر و با حوصله دارد تر، بزرگ هاى بسيار قوى احتياج به نيروها و قدرت. كند  هم چقدر مسائل را پيچيده مىاة اينها بمعلوم است كه هم. ها، تشكيالت خود بچه

 كه آيا ماين سؤال شو به ا. خواهم كه به اول انقالب و بعد از پيروزى انقالب برسيم من مى. ايم شرايط را خوب ترسيم كنيم، به درك مسائلى كه بعدها پيش آمد كمك كرده
 را در نظر داشته باشيم، ما در داخل زندان انتظار پيروزى 57توانستند مانع حوادثى بشوند كه در ايران پيش آمد يا نه؟ اگر اين زمينه ذهنى و تاريخى پيش از  نيروها مى

ما اعتقاد نداشتيم كه . واقعيت ديگر هم اين است كه اصالً تئورى ما اين نبود. دكرديم كه به اين زودى انقالب بشو انقالب را نداشتيم، تحليل ما هم اين نبود و فكر نمى
كرديم و تلقى اين بود كه انقالب تغيير سيستم نيست بلكه تغيير مردم و تحول  بينى مى براى اين كه براى انقالب يك حركت بسيار درازمدت پيش. اسم اين انقالب است

 22به همين دليل هم وقتى انقالب در . دانستيم كردن ديگران را انقالب نمى ن سيستم و عوض كردن افراد از يك سيستم و جايگزينبنابراين تغيير داد. در جامعه است
و مسائل خواهم االن مشكالت را بگويم، چون تحليل انقالب  من نمى. گفتم جامعه براى چنين تحولى آماده نيست بهمن پيروز شد، من واقعاً خوشحال نبودم، چرا كه مى

يكى از عوامل . هاى بعد از انقالب تأثير گذاشت خواهد اما به طور خاص روى اين بحث برگرديم كه چه مسائلى از درون زندان در درگيرى  يك بحث ديگرى مىنقالبا
 خارج از كشور روى همديگر روهاىايى كه نيه جريانات خارج از كشور و حساسيت. گذارند جريانات خارج از كشور بود ديگرى كه در انقالب ايران روى آن دست مى

تضادهايى كه بين خود روحانيت به طور تاريخى بود و اختالف . هاى حوزه بود قطب ديگرى كه در اين قضيه خيلى دخالت كرد درگيرى. داشتند، در انقالب خيلى اثر كرد
 و برداشتى كه بين روحانيت در مورد قدرت سياسى بود و اختالفى كه در مورد رتفك.  كردها اثر نظرهايى كه خيلى در مسائل مربوط به انقالب و گماردن افراد به سمت

ديدگاهى كه  مرحوم حكيم يا مرحوم خويى نسبت به مسائل داشتند، كامالً با . شخص رهبر ايران وجود داشت، يعنى آن موقع در خود حوزه هم اختالف ايجاد شده بود
 . دديدگاهى كه ايشان داشت متفاوت بو

 
 .نظام آموزشى روحانيت با ديدگاه امام تفاوت داشت ■
 
در مسائل گسترده تاريخى، فكرى و نظرى با هم اختالف . بينيد كه چقدر با نظرات ديگر آقايان اختالف داشت هاى ايشان مى ها و صحبت شما آن موقع در كتاب □

 چرا در فالن مورد به فالنى اين قدر بها دادند مثالً. روييم كه هر كدام را بايد مستقل صحبت كنيم اتى روبهپس ما با جريان. بعد از انقالب اين مسئله هم اضافه شد. داشتند
خواهيم بگوييم، خارج از كشور، بحث روحانيت و نيروهاى باقى مانده از نظام گذشته بحث ما  ما آن قسمتى را كه مربوط به مسائل زندان است مى. و به فالنى ندادند

من در . هايش چه بود  پس از آزادى ـ چه حال و هوا و حساسيتى نسبت به هم داشتند و زمينهـخواهيم روى اين بحث كنيم كه نيروهاى درون زندان  ا فقط مىم. نيست
ه عنوان رهبر انقالب به لحاظ يك زمينه اختالفات فكرى بود، يعنى سازمان و بعد خود مرحوم طالقانى و حتى خود آقاى خمينى ب. ها توضيحى عرض كردم مورد زمينه

حتى كسانى مثل آقاى هاشمى و مرحوم . ديديم ما قدم به قدم اين را مى. اختالف فكرى عميق بود.  روحانيت سنتى ايران متفاوت بودهبىنظرى ديدگاهشان با ديدگاه مذ
دانيد ما قدم به قدم چه تضادهايى با  شما نمى. دانيد مشكل ما چيست  نمىشما. دانيد ما با چه كسانى در آن طرف درگير هستيم الهوتى حرفشان اين بود كه شما نمى

هاى استراتژيك بود؛ بخش زيادى از روحانيت در تاريخ، اعتقادى به  نكته دوم درگيرى. ها تئوريك بود وقتى كه انقالب پيروز شد، درگيرى. جامعه روحانيت سنتى داريم
هاى مربوط به داورى و   بايد فقط به صورت يك قشر در بحثنيتاعتقاد داشتند كه روحا. اشتند كه روحانيت بيايد حكومت كنداساساً اعتقاد ند. مبارزه سياسى نداشتند

ين بيشتر روحانيان ما، اعتقادى به ا. بينيم ما تعداد كسانى را كه سياسى شدند كم مى. روحانيت سياسى در تاريخ شيعه محدود است. آگاهى بخشى ميان مردم عمل كند
. انگاشتند  اى شدن مى ها توده  سياسى شدن را خيلى41قبل از .  به بعد دانشجو بوديم41ما از سال . ودها نداشتند و اگر هم داشتند برخوردشان متفاوت ب درگيرى
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ها تا حدى  آغاز سياسى شدن مذهبى. روندكم بودند كسانى كه دنبال كار سياسى ب. كردند اى شدن و قدرت گرفتن مطرح مى ها سياسى شدن را به عنوان توده مذهبى
 هم 42حتى بعد از . كردند ها روى منبر شاه را دعا مى  خيلى از روحانى42تا قبل از .  جريان وسيعى سياسى شدند42 خرداد 15 بود، ولى بعد از رداد م28بعد از كودتاى 

 از زندان آماده نبودند، بلكه وننه تنها نيروهاى سياسى بير. ى در آغاز انقالب، آماده نبودواقعيت اين است كه كس. براى اين كه درگيرى و تضاد نبود. كردند دعا مى
بعد از . به عبارتى انرژى نيروهاى تشكيالت سياسى در داخل زندان صرف بقاى خودشان و انسجام تئوريك خودشان بود. نيروهاى سياسى درون زندان هم آماده نبودند

 22در جريان پيروزى انقالب، درست روز .  درون خودشان داشتنددرهاى فدايى هم مشكالت عجيبى  نيروهايى مثل چريك. زى نبودند آماده چنين چي54ضربه سال 
وردند و آ ، به شهربانى حمله كردند و يك يك مأموران شهربانى را جلوى در شهربانى مى  مردم شهربانى گرگان را گرفتند و با آن حالت خشم، نفرت و كينه57بهمن سال 

من تا توانستم داد زدم كه نكنيد، خيلى از اينها گناه ندارند، بگذاريد بروند دادگاه، .  آنجا از بين بردند و كشتندا نفر از مأموران ر22شايد . زدند با چوب و كلنگ مى
آمدم، كه ديدم   داشتم از شهربانى گرگان به طرف پايين مىمن همان موقع. توانست جلوى كسى را بگيرد ولى واقعيت اين است كه اصالً كسى نمى. شان كنند محاكمه

به او گفتم كه عزيز من اين . كرد  رفته  روى ماشين گشت شهربانى ـ كه اتومبيل گران قيمت و ماشين نويى بود ـ تبر گرفته و داشت سقف ماشين را خرد مىقايىآ
من يادم . كردند  گوش نمىيعنى. كه همراه من بود گفت فالنى روى محمدى را برگردان آن طرفكنى؟ به آقايى  ماشين مال خودت است، براى چه ماشين را خرد مى

  .  بهمن گلويم گرفته بود22رود كه از بس فرياد زده بودم، روز  نمى
ها از بين رفته بودند، با رگبار مستقيم بعضى از  بسيارى از افراد كه در خيابان. طور مستقيم درگير شده بود اى كه گرگان داشت اين بود كه شهربانى با مردم به    مسئله

آن موقع . بردند ها را مى اى از پشت در زندان، اسلحه در چنين درگيرى. ناپذير بود ب لذا نفرت مردم از شهربانى اجتنا. افسرها و مأموران شهربانى گرگان كشته شده بودند
اند و براى خودشان ستاد  ها را گرفته ها اسلحه ها كجاست؟ ديديم كه يك عده از بچه  بحث شد كه اين اسلحهبعد. اى، در كدام گروه هستى گفت تو چه كاره هيچ كس نمى

ها را جدا نكنيد، شما از همين حاال تخم يك درگيرى و يك سوءظن  آن موقع بحث شد كه اين حاصل انقالب است، مال همة مردم است، اسلحه. اند سازمان درست كرده
  . را نكاريد

حرفم به موسى اين بود كه تو بيا برو در . من اوايل با موسى چند بار صحبت كردم. هاى سازمان داشتم اى هم با بچه رابطه. ها چطورى بود دانيد كه اوايل انقالب كميته مى  
رود كه  اين جمله مرحوم رجايى يادم نمى.  و نماندودبرها هست، حاال كه انقالب شده از بين  حزب جمهورى و براى آنها حرف بزن تا آن فضايى كه متأسفانه بين خيلى

من هميشه . هاى خوبى با او از دوران زندان داشتيم  من به خيابان ايران رفتم، رجايى آنجا بود و  با او صحبت كردم، چون خاطره. دهد مسائل زندان را خوب نشان مى
. ترسم ها مى خواهى چيزى را صريح به تو بگويم، به واهللا من هنوز از بچه مى: " مرحوم رجايى گفتم،كردي همين طور كه صحبت مى. كردم خيلى خوب با او برخورد مى

 . ترسيد و ناراحت بود و حق هم داشت ها مى فهميدم چرا، براى اين كه با آن زمينة ذهنى كه از زندان داشت، از بچه من مى." ترسم شان مى بينم مى
 
  منحرف بشوند؟ترسيد و نگران بود كه مبادا مى ■
 
از آن طرف محمد حياتى و موسى . كنم از نوع رفتارى كه در زندان با ما داشتند كنم، وحشت مى حاال كه به آن شرايط نگاه مى. ترسم گفت خودم از آنها مى مى □
ما بارها با آقاى هاشمى .  ما را تحمل كنندتوانند نمىآنها . ى آنهاستبقاى ما، نابود. ها اين است ايدئولوژى و تئورى راست. نشينند گفتند اينها تا ما را نابود نكنند نمى مى

حرفم به آقاى هاشمى .  تير و ترورها بود7پيش از فاجعه . ها نبود كه من نماينده دور اول مجلس شوراى اسالمى بودم، هنوز اين حساسيت وقتى. سر اين صحبت كرديم
 كه يكى از دو سوى جريان، شما را به عنوان طرف خودش نبيند، بلكه طرف داور ببيند و سعى كنيد اين دصور را القا كنيتوانيد با برخوردتان اين ت اين بود كه شما مى
در اولين دوره مجلس . كرد ايشان در اين قضايا پخته برخورد مى. مرحوم طالقانى خيلى حوصله به خرج داد ولى خيلى زود از بين رفت. ها را كم كنيد تشنج و درگيرى

آمد  سو هم اين طرف مى از يك. اند اند، كتك خورده آمدند كه فالن جا درگيرى شده، زده نوشتند، مى آوردند و نامه مى سو به ما فشار مى از يك.  بودنها فراوا درگيرى
كردم،  بار با آقاى هاشمى صحبت مى ن دقيق يادم هست كه يكم. خواهند اين كار را بكنند اند، مى اين كار را كرده. اند گفت كه اينها رفتند فالن جا فالن فرد را گرفته مى
خواهند  اينها مى. خواهند با ما راه بيايند اينها نمى. ايستند ايم كه اينها نمى خواهند با ما درگير بشوند و با ما برخورد كنند، ما مطمئن ايم كه اينها مى ما مطمئن: "گفت مى

در واقع نوعى بايكوت غيرمستقيم . در زندان خود هاشمى از آنهايى بود كه منزوى شده بود. كرد  كمك مىها م به اين ذهنيتخاطرات زندان ه." خودشان به قدرت برسند
. ما اعتماد نداريم: "گفت  به ما كمك كرد اما ايشان هم مى50كرد و چقدر سال  پيش از اين عرض كردم كه مهدوى كنى چه برخوردى نسبت به مرحوم احمد مى. بود
شما چه توقعى داريد كه ما به . ها از ما بهترند اش اين است كه ماركسيست  است كه ما خرده بورژوازى سنتى هستيم، دين ما محتوا ندارد و تئورىيناش ا زمان تئورىسا

." اگر اينها بيايند، ما را نابود خواهند كرد. يريمتوانيم اين را تحمل كنيم و بپذ ما نمى. تئورى سازمان اين است كه ما موجب انحطاط جامعه هستيم. اينها اعتماد كنيم
  .گفت به خاطر درگيرى با ما رفتند با ساواك همكارى كردند كرد و مى سازمان هم از آن طرف استدالل مى

، چهل روز بعد از پيروزى انقالب داستان گنبد و 58  تا نوروز سال57 بهمن 22از . خواهند ما را از بين ببرند اينها مى. خواهند ما را درگير كنند كنيد اينها نمى  فكر مىشما
 باور كنيد كه يك انقالبى اين طور سريع به قدرت توانيد گفتم شما كجاى دنيا مى من مى. هاى زندان در گنبد حضور داشتند بعضى از بچه. بعد هم كردستان پيش آمد

بر فرض هم روى حرف خودتان بايستيد، هيچ كس به هيچ كس . اين كار استراتژيك نيست. كنيد مىايد و داريد خودمختارى خلق تركمن را مطرح  برسد و شما االن آمده
توانيد حدس بزنيد كه  مى.  روز بعد از پيروزى انقالب80 ترور شد، يعنى 58 ارديبهشت سال 12مرحوم مطهرى . جنگى شروع شد كه آن جنگ به مسائل دامن زد. نيست

كنيم  خواهيم با شما كار كنيم، دعوت مى فالنى ما مى: "گفت اوايل انقالب مرحوم بهشتى به من مى.  ترور شدند58سرش در تابستان سال عراقى و پ. چه موجى ايجاد كرد
رد فالن فرد كردم مستقيم بروم پيش آقاى هاشمى در مو  تير من جرأت مى7تا پيش از فاجعه . باره فضا را عوض كرد مسائلى كه پيش آمد يك." بيا با هم صحبت كنيم

براى .  كردمحبتبا خود مقام رهبرى كه آن موقع نماينده بود ص. پور مستقيم رفتم با آقاى هاشمى صحبت كردم من حتى براى بحث اعدام آقاى سعيد سلطان. حرف بزنم
. به حساسيت دامن زده نشود. كرديم كه درگير نشوند الش مىچى شده؟ چرا؟ ت. شناسم، واقعاً براى اين مردم آدم دلسوزى است رفتم و گفتم كه من او را مى نژاد هم  پاك

همه . محمد منتظرى هم شهيد شده.  كه چه كسى از بين رفتهدندكر هر آن تلفن مى. رود آن لحظه را يادم نمى.  تير من دفتر آقاى هاشمى بودم7اما درست صبح روز 
وگو  اى بود و گفت آن موقع هنوز رابطه. دانستند كه بهشتى نقش تعيين كننده و مهمى دارد مى. كردند اسم بهشتى را ببرند كردند، جرأت نمى وقتى گفت و گو مى
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آميزى داشت، آقاى هادى غفارى آنجا بود و خيلى  معلوم بود كه جسدها چه وضع فاجعه.  قانونى رفتمىمن به پزشك.  تير ناگهان همه چيز را به هم ريخت7. كرديم مى
منظور او اين نبود كه من " گويى؟ حاال چه مى! مجاهد كبير: "جا كردن جسدها خونى بود فرياد كشيد و گفت  حالى كه عبا و دستش در اثر جابهدر. مؤدبانه برخورد كرد

بود به نام حسن بهروزى كه اى  نماينده. گويى؟ ما مانده بوديم شان را رعايت كنيد، حاال چه مى كنى كه حقوق  شما كه دارى از اين اقليت صحبت مىگفت مى. عضو سازمانم
 نسبت به او احساس تواضع آيد  ىخيلى شريف بود، هر موقع يادم م. او مظهر شرافت، مردانگى، انسانيت و اخالق بود. در دوره اول نماينده مجلس بود، او را گرفتند

ما دو سه نفر رفتيم با آقاى هاشمى صحبت كرديم كه چه . ر زندان از بين رفتهرفت زندان و بعد خبر آوردند كه د. دانم او را گرفتند به داليلى كه هنوز هم نمى. كنم مى
جنگ گنبد، جنگ . در واقع انفجار كل جريانات مبارز سياسى بود كه لطمه عظيمى زد) انفجار دفتر نخست وزيرى( شهريور 8 تير، 7شد؟ چرا اين طور شد؟ اما موج فشار 

اينهايى .  شهريور، شهادت دكترمفتح، اصالً بايد گفت كل مبارزان سياسى ايران را ناگهان از اعتبار انداخت8 تير، 7 عراقى، كردستان، ترور مرحوم مطهرى، ترور مرحوم
البته ما . افتاد اه كردند كه بعد از پيروزى انقالب جنگ كردستان و گنبد ر كه اين قدر مبارزه كردند، اين قدر زندان رفتند، اينها چطور در جامعه ايران اين قدر نپخته عمل 

خواهم  مى.  كار خوبى كردندينهاخواهم اين طرف قضيه را قبول كنم و بگويم ا من نمى. شود توجيه كرد كه چطور مى اين. هاى غير مذهبى هم داشتيم ها را با بچه اين حرف
زندانى سياسى كه از زندان .  شريعتى را محكوم كند59 ـ 60سال كرد قبل از  عرض كنم اين حوادث ناگهان بارى روى فضاى ايران گذاشت وگرنه چه كسى جرأت مى

. واقعاً استقبال عجيبى كردند. كردند افراد را سردست بلند مى. گفت تو مذهبى هستى يا نيستى هيچ كس نمى. رفتند آمد، مردم چهل كيلومتر به پيشواز او مى بيرون مى
 بودند، عجوالنه برخورد كردند و  نجا برد كه اينهايى كه سياسى بودند و مبارزه كردند و قبل از انقالب هم كار كردهاى را به اي اين حوادث ذهن عده. اين فضا شكسته شد

ها،  ديديم مثالً در مورد بحث روزنامه اين طرف قضيه هم ما مى. اين خودش دامن زد به تضادى كه يك طرف قضيه داشتيم. دشرايط اجتماعى ايران را ناديده گرفتن
 دوره. شود تنها از يك طرف پشتيبانى كرد نمى. ها و برخوردهايى كه اين طرف كردند، در نفى آنها در بستن و درگيرى با آنها خودش به قضيه دامن زد هاى روزنامه دكه

. كند درت همه جا از طرفداران خودش دفاع مىحرف من اين بود كه ق. كنيد، اينها كه نماينده اكثريت جامعه نيستند گفتند شما از اقليت دفاع مى اول مجلس به من مى
  . كه شما بايد بتوانى از كسى كه طرفدارت نيست منصفانه حمايت كنى درحالى

  .ها گرفت توان درس   از سرگذشت همين مختصر دوره تاريخ ما، مى
  :هاى دينى ما  آموزه طبق

كند و مسئول  هر انسانى خود هدف آفرينش است، انتخاب مى. ها تصميم بگيرند و انتخاب كنند ـ مشيت خداوند اين نبوده و نيست كه افرادى بيايند براى همه انسان1
  .سازگارى ندارد) توحيدى(با منطق و محتواى فلسفه بنيادى ... سازى و سازى، بهشت لذا، تغيير تاريخ، سرنوشت. است

آموزى از آنهاست، تكرارنكردن  شان نيست، بلكه عبرت قدردانى آنها تمجيد و تحسين. اند گهاى بزر ها و آگاهى و تجربه ها، تالش ها، ميوه و ثمره انتخاب ـ شخصيت2
  .كه امروز در دنيا رمز موفقيت شده است، حتى براى مربيگرى يك تيم فوتبال هاست، همان تجربه

. پرستى دچار شويم تجربگى به قهرمان تيم و يا از ترس خامى و بىتجربه بيف پرستى به خودپرستى خام و بى كننده است؛ از ترس شخصيت   دو وجه افراطى مسئله نگران
نه هر روز بزرگانى همانند طالقانى در جامعه ظاهر . آفرين به آنان كه توانستند اين مسئله را مثل همه معماها با حفظ ظرافت و پيچيدگى آن درك كنند و عمل نمايند

نژاد اعدام شود،  گذاشتيد حنيف طالقانى در زندان بارها تكرار كرد اى كاش نمى.  بزرگى دست كشيد و به انتظار نشستتوان به اميد بزرگان صاحب نام از شود و نه مى مى
شود اين بود، اى كاش  جمله ديگرى  كه همواره در گوشم تكرار مى. شد، او جوهر داشت و ارزشمند بود شدند، ولى حنيف نمى  نفر از كادر اول شما اعدام مى15اى كاش 

  .دانند اند كه قدر همه را مى تجربه شده، بارها و بارها كه صاحبان قدر آنان. كرد اش را با ما قطع نمى حنيف رابطه
ها را براى  تواند حال جان و دل و فكر انسان كس نمى افتد، هيچ تشكيالت بسته، به غرور، تعصب، ذهنيت مى. كند ـ فضاى بسته، جمع و تشكيالت بسته ايجاد مى3

ها، كه همه  تنها افراد و گروه  آن را نههاگر نگذارند آشكار و صريح باشد، مخفى و زيرزمينى خواهد شد و همه هزين. انديشد كشد، مى انسان نفس مى. ه دربند كندهميش
  .از تكرار و تكرار اين مسائل در اين ساليان دراز، همه شاهد و نمونه دارند. پردازند مى

آيد كه افراد بخواهند ديگران را به هر  اما تجربه نشان داده است كه فاجعه زمانى پيش مى. ها بخواهيم كه خود و جمع و حزب خود را حق ندانند توانيم از انسان ـ ما نمى4
نام مذهب و چه به  آفريده، چه به است كه در تاريخ فاجعه اى اين مسئله. وسيله، به نظر و فكر و اعتقاد خود بكشانند و اصرار بر هدايت ديگران از نظر خود داشته باشند

  .هر نام ديگرى
ميوه را در دقت خود ) ع(قول حضرت على به. دنبال بهار نبايد بود ترين تجربه بايد گفت كه از زمانه نبايد عجوالنه جلو زد، در زمستان و پاييز به عنوان بزرگ ـ شايد به5

  .ازى براى ديگران نمودس بايد چيد، نبايد عجله كرد و احساس عمل تاريخى و سرنوشت
قرآن نيز خطاب به پيامبر اشاره دارد كه قرار نيست تو همه مردم را مومن و متدين كنى، . آفريند   تجربه نشان داد كه عجله در مسائل اجتماعى، ناكامى، يأس و انفعال مى

 مقابل اين طيف كسانى هستند كه تحرك و نشاط قطهن.  پا بر زمين حركت كنقرار نيست همه يك سره متقى و عالى باشند، پس تو خود كار خود را بكن، در اوج باش و
كنند، الجرم در مواردى به نوعى  آور بهار عمل اجتماعى را تنفس نمى هواى تازه و نشاط. مانند عملى اجتماعى ندارند و در پيله شخصى و مسائل اخالقى خصوصى مى

  .مانند  جامعه و مردم به دور مىئلكنند و از مسا  پيدا مىشوند، دردهاى حقير حسى دچار مى زدگى و بى كپك
توان به سرعت حركت كرد، عمل نمود، رشد داشت و در همان حال در بستر نامناسب اجتماعى، به چپ روى و راست روى، رفتار عجوالنه و عجوزانه گرفتار    چگونه مى

  نشد؟
  مآبى دچار نشد؟ سبت به مردم به قيمتوان شوق و عالقه رشد اجتماعى را داشت و ن   چگونه مى
  هاى عرفانى بود و هم درباره مردم و مسائل عادى آنان انديشيد؟ توان هم در اوج تجربه   چگونه مى

وقتى جريانى اين . د شدها و اخالق خواه هر جريان كه خود را مظهر اسالم يا ملت بداند، در عمل ناگزير از زير پا گذاشتن ارزش: ـ اسالم تبلورى، خلق يا ملت تبلورى6
كند، پس هر چه را مانع باشد، يا خطرى براى  اصل مى طور طبيعى و منطقى بقاى خود را تصور را داشته با شد كه اگر ما باشيم، اسالم هست، اگر ما باشيم ايران هست، به

اند كه بايد  ها فدا شده قدر براى تصور و توهم آن، انسان گين است و آنقدر عميق و سن اين مسئله آن. موجوديت خود بداند، خطرى براى اسالم يا ملت خواهد دانست
  . در عمل اجتماعى دارنددستىمخصوصاً براى آنان كه . مان باشد دائم آويزه جان و  دل و ذهن
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هاى صادقانه كه فدا  ى پاك كه ريخته شد، چه احساسها گرايان چه خون گرايان و ملى هاى قرن بيستم، تا اسالم   دائماً از تجربه كليساى قرون وسطا، بعضى سوسياليست
همه و همه خود را بازيگرى از .  را نبايد مطلق كردىگروه و حزب كند كه هيچ كس، هيچ  قرن قبل تكرار مى14اقالً قرآن، با صراحت . قولى چه گلوها كه دريده شد شد و به

  . نيست كس يا كسانى عامل رهايى و نجات باشندهزاران عامل  و بازيگر تاريخى بدانند و باور كنند كه قرار
ها، پير و جوان با چه احساس پاكى، به شوق و ذوق تحول و تغيير ديگران، عجوالنه عمل  آيد كه اى بسا انسان گويم در خاطرم صدها نمونه مى   وقتى اين كلمات را مى

  .خت شدها پردا ها كدر گرديد، چه هزينه ها زخمى و چه جان كردند، چه دل مى
توان گفت سرفرازانى چون طالقانى، با بلندنظرى و دورانديشى خود چه خوب فهميدند و چه خوب عمل كردند؟ چرا طالقانى همواره به لحاظ فكرى جوان    آيا اكنون مى

  هاى غيراصولى و خرد مصون بماند؟ ماند، و در گذشته خود اسير و پير نشد، كهنه نشد؟ چرا توانست از درگيرى
ها دچار  ها و خصومت چرا كه اگر انتخاب ما باشد، به مصيبِت درگيرى. تنوع فكرى و فرهنگى، گريزناپذير است، پس چه بهتر كه اين انتخاب ما باشد نه اجبار ماـ 7

اما اگر اجبار باشد، يعنى پس زمان هستيم و . ىهاى خرد و احياناً عصبى و خصلت گردد نه براى درگيرى  صرف مى شويم و نيروهايمان براى رشد و تعالى خود و جامعه نمى
 . هاى آن خواهيم بود دهيم كه نه از منافع آن بهره ببريم و نه مانع زيان همواره وقتى به واقعيت تن مى

 
   .شدن ابهامات تاريخ سياسى كشورمان  اميد تحقق چنين شرايطى و با تشكر از حضور و همراهى شما در روشنبه
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