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  عدم استقرار جامعه مدني -فقدان دولت مقتدر ؛  60خرداد  سي

   1383وگو با دكترسعيد حجاريان ـ بهمن  ت

تن براى شما قدرى دشوار است، وقت خود را در اختيار كه سخن گف رغم وضعيت جسمانى و اين پيش از هر چيز از شما بسيار سپاسگزاريم كه به! آقاى دكتر
. ايد ها و مسائل جامعه ايران حضور داشته  همواره در متن فعاليت57شما يكى از افرادى هستيد كه از پيش از پيروزى انقالب . ايد انداز ايران گذاشته ندگان چشم

دئولوژى بسيارى از كادرها، شما كه در آن زمان دانشجوى دانشكده فنى دانشگاه تهران بوديد،  در سازمان مجاهدين خلق و تغيير اي54از تحول منفى سال 
سازى براى  ها به زمينه گونه فعاليت هاى فرهنگى ازجمله در مساجد پرداختيد و البته اين دهى فعاليت ايم پس از آن، به سامان طور كه شنيده آن. هايى كرديد مت

  . دزى انقالب انجامي
ترين  عنوان يكى از بزرگ هاى دولت و پاسخگو به نمايندگان ملت ـ به نامه تشكيل وزارت اطالعات ـ به صورت يكى از زيرمجموعه آيين س از پيروزى انقالب تدوين 
تر  شدن صنعت نفت عميق يه همواره آن را از ملىشد و نشر خوبى مشاهده  اى به هاى زنجيره شود كه نتيجه اين دستاورد در افشاى قتل اوردهاى شما ارزيابى مى

  . كنم شما و همفكرانتان در آن سهم بسزايى داشتيد و شايد علت ترور شما نيز همين قضيه باشد  است و فكر مى ته، داليل آن هم در مقاالت ذكر شده
عنوان  عطف در پس از پيروزى انقالب بود؛ يك عده از آن به كنيم كه يك نقطه ل مى را دنبا60خرداد  دانيد، مدتى است در نشريه مسئله گمشده سى طور كه مى ان
گرى بوده و با رفتارهاى خود باعث حاكميت جناح تندروى  كنند اما عده ديگرى معتقدند كه سازمان مجاهدين خلق عامل ايجاد اين سركوب گرى نظام ياد مى وب
ست كه با بررسى اين موضوع از تكرار چنين حوادثى ـ كه به يك جنگ داخلى انجاميد ـ پيشگيرى شود و تالشى است در هرحال هدف ما اين ا به. كاران شد ظه

اين ارزيابى مجموعه  وگو بنشينيم تا آيندگان با اند به گفت اى از صاحبنظران كه در متن قضايا بوده لذا بر آن شديم تا با عده. جهت كه گفتمان جاى اسلحه را بگيرد
 .هاى شنيدنى داريد با اين مقدمه، جنابعالى يكى از صاحبنظرانى هستيد كه قطعاً حرف. اى بنشينند ها، به قضاوت منصفانه گاه

اشيه است و متن ها در حاشيه بودم، مخصوصاً دوره اغما كه ح من در طى اين بيست و چندسال بيشتر وقت. سم اهللا الرحمن الرحيم ـ خيلى ممنون از ابراز لطفتان
  !ت، دوره برزخ بود
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  .تر است دانيم كه از زندگى دنيوى مهم ما آن را زندگى اخروى مى

؟ ....عطف؟ جنگ داخلى؟ يا واقعه؟ نقطه: اسم آن را چه بايد گذاشت.  است60خرداد  خواهم به آن بپردازم، اسم سى اى كه مى نخستين نكته. خدا قبول كند 
ها با دولت نيكاراگوئه كه چندسال طول كشيد و دوجناح زورشان به هم  ، يك تعريف علمى دارد مثل درگيرى ساندنيست(Internal war)جنگ داخلى 

 عنوان واسطه ـ رأى آورد و جنگ خاتمه يافت؛ بنابراين به سرانجام هم انتخابات برگزار شد و چامورا ـ به. طورى شده بود كه به يك واسطه نياز بود. رسيد نمى
 جنگ داخلى نبود چرا كه توده مردم در آن دخالت نداشتند و تنها اقشار 60خرداد   از نظر ابعاد ملى، سى.شود گفت جنگ داخلى خرداد نمى نظر من به سى

 ... مثل سودان و يا لبنان نبودخاصى از مردم دخالت كردند، 

 
 

وزير،  جمهور، نخست ترين نيروهايش را از دست داد، رئيس ن شد و اصلى

به اين . اجز بودندى بود و براى رفتن از يك كوچه به كوچه ديگرى ح
 و بعد ماهه تمام شد و فروكش كرد خرداد شش كه سى ن آن است، درحالى

اما . يپين كه درگيرى با مورو خيلى طول كشيد مثالً صحراى آفريقا يا فيل

 !زند دهند، اينها كم به نظام ضربه نمى ان كه مجاهدين خلق انجام مى

در انتفاضه مردم دارند . عيار است ببينيد، جنگ فلسطين و انتفاضه تمام

 . استاش تخريب كامل  رود، كه الزمه ى

  .خرداد جنگ داخلى بود گويد كه سى

  .1331تير  سى

گفت اگر ما را دست بسته هم ببريد، ايران تركيه نخواهد شد،  ازمان مى
  . نگ داخلى نبود
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
  

هاى بعدى يك مملكت دچار بحرا هم در انفجار حزب و ترور60خرداد  دنبال سى به 
  ...نمايندگان مجلس، رئيس ديوانعالى كشور و

ايد كه كوچه به كوچه، محله به محله، سنگرب اگر به لبنان رفته باشيد حتماً ديده  
ويژگى ديگر جنگ داخلى طوالنى بود. جنگ داخلى، يعنى ابعاد مردمى داشتگويند  مى

جنگ داخلى براى مدت طوالنى ادامه دارد؛. هاى مختصرى مانده بود از آن ديگر درگيرى
  .شود جنگ داخلى ناميد  را نمى60خرداد 

   
اما عوارض آن تا حاال هم ادامه دارد، مثالً كارهاى اطالعاتى و لودادن مسائل درونى اير 

  
. ، اين جنگ تمام عيار نيست)Covered action( پنهان گويند عمليات به اين مى   

  .كنند و ابعاد ملى دارد جنگ مى
   

ها ـ به كار م كاران جديد ـ نئوكان عيار اصطالحى است كه ازجانب محافظه جنگ تمام  

  
خواهد ب سازمان مى. منظورم از جنگ تمام عيار اين است كه همه مردم را دربربگيرد  
   

و قيامى مشابه قيام" بخش رهايى"گويند  آنها مىداخلى،  حال نگفته جنگ سازمان تا به 

  
س. ر ماهيت آن به لحاظ علمى استاما در اينجا منظو. بخش لقب جنگ است رهايى 

خواهد بگويد جنگ داخلى، اما با داليلى كه من آوردم ج سازمان مى. شود ايران لبنان مى
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 گذاريد؟   مى60شما چه اسمى روى خرداد  

  
اى نشست، نه  گنجشكى بود كه بر سر شاخه"، " مزاحمت بود رفع شد "گويند اند؛ مثالً مى هاى ديگرى هم ديگران گذاشته اسم. نيمبايد اسم مناسب پيدا ك 

، اما من معتقدم اينها هم درست نيست...  و"اى آمد، كشته شد و گورش را گم كرد پشه"، " اى سنگى انداخت و رفت يك ديوانه." "آمدنش معلوم بود و نه رفتنش
شود به همين راحتى گفت يك چيزى   نمى.ها بود، هم سازمان اين هزينه را پرداخت و هم نظام، هر دو طرف پرداختند خرداد بيشتر از اين حرف هزينه سىزيرا 

  . بود، تمام شد و رفت
ونيم ميليون  او ده. از نردبان مشروعيت امام باال رفتصدر  بنى! بود" عزل يك كدخدا از ده"صدر مثل  كارگر مطلبى بدين مضمون نوشت كه عزل بنى  نشريه راه 

صدر، به سادگى  عزل بنىاما من معتقدم . انگار انتخاب نبود، نصب بود در قالب انتخاب. رأى را از كجا آورده بود؟ او گفت من فرزند امام هستم و رأى آورد
  .برداشتن كدخدا نبود و هزينه داشت

   
 شود، چه كسى كدخدا را برداشت؟ ردارند باز هم جنگ مىاگر كدخداى ده را بخواهند ب 

  
   .طور كه خودش هم او را نصب كرده بود، اما درقالب انتخاب همان. امام برداشت 

   

   .صدر خيلى نقش داشت حزب جمهورى اسالمى هم در معروفيت بنى 

  . صدر خيلى هزينه داشت عزل بنىدارند، هزينه ندارد ولى  را راحت برمىكدخدا . صدر با عزل كدخدا فرق داشت در هر صورت به لحاظ ماهيتى، عزل بنى 
خاصيت جنبش اجتماعى اين است كه اجتماع در آن . بود" جنبش اجتماعى"گويند  ها مى بعضىشود؛  خرداد اطالق مى  برويم سراغ اسامى ديگرى كه به سى 

  . كه اين، تداوم و پى نداشت درحالى. طور، جنبش اجتماعى تداوم دارد همين.  مردم نداشتخرداد ربطى به توده كه سى دخالت دارد نه اقشار خاص، درحالى

  .اى بودند كشيدند؟ به هرحال از نظر مسئوالن نظام، اينها خطر بالفعل و بالقوه اگر تداوم نداشت چرا مسئوالن نظام هميشه اين دشمن را به رخ مردم مى 

   .ت داردجنبش اجتماعى با جنبش چريكى تفاو 
   

گونه نبود و هنوز هم تداوم دارد و عوارض آن كامالً مشهود  گوييد تداوم نداشت، اين دانيم ولى اين كه مى بله، تفاوت جنبش اجتماعى و جنبش چريكى را مى 
  . هاى نظامى هم بدتر است هاى اطالعاتى از ضربه برخى ضربه. است

" سوك"يك گروه چريكى كوچك مثل . گويم جنبش اجتماعى نبود باشد و عمر طوالنى، اما من مىخوب، جنبش چريكى هم ممكن است تداوم داشته  
سوك در داخل كشور . را نوشت" رد تئورى بقا"كتاب " سوك"طورى كه امير پرويز پويان ضد  خيلى دوام آورد و عمرش زياد بود، به) سازمان وحدت كمونيستى(

  ... كردند تا به زندان بيفتند و ى كار نمىالبته خيل. هم بود اما عمر طوالنى كرد
   

  . هاى فعال بود منظور سازمان 
قيام " مرداد، اصطالح 28زيرا پس از كودتاى . هم استفاده نكرد" قيام ملى"سازمان از اصطالح . شود گفت خرداد جنبش اجتماعى هم نمى هرحال به سى به 
  . توسط شاه خراب شد" ملى

   
 گذاريد چيست؟   مى60 بر خرداد و اما اسمى كه شما 

  
يك .  شهرآشوب بودن(Turbulence)ها است يا به اصطالح فرنگى" شهرآشوبى" متناسب است، 60خرداد  هترين لغتى كه براى واقعه سىبه نظر من ب 

  . افتوقتى كه رجوى به خارج رفت، قضايا خاتمه ي. شهرآشوبى اتفاق افتاد، زمان مشخص هم داشت، عمرش هم تمام شد
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 دانيد؟  آشوبى رجوى مى شما خروج رجوى از ايران را پايان شهر 

  
ها، مستأجران خود را  آقاى الجوردى اعالم كرد كه خانواده. آقاى الجوردى ـ دادستان انقالب اسالمى مركزـ پايان كار بود اقدام شايد بهتر باشد بگوييم  

خرداد بود و پايان آن  آغاز اين شهرآشوبى صبح سى. ه خارج از كشور رفتند و ارتباطات سازمان كور شدمعرفى كنند، پس از آن بود كه نيروهاى سازمان ب
  .اعالميه الجوردى

   
 گونه شد؟  چرا اين 

  
شد كه " قصه سپاس"ار، ، خيلى باال گرفته بود، و اوج ك"ها نجس ـ پاكى"هاى سازمان در زندان با هم دعوا داشتند و درگيرى بر سر   بچه54بعد از ضربه سال  

  .پردازم تك اين موارد مى من به تك. بدترين و ضعيت بود
اين بيانيه كه بيش از سيصد صفحه بود به صورت . هنگام انتشار بيانيه اعالم مواضع، دانشجوى سال سوم دانشكده فنى دانشگاه تهران بودم  و به1354در سال 

نشستيم و صفحه به  تئاتر از طبقه باال تا پايين حتى در راهروها كنار هم مى  در دانشكده دورتادور سالن آمفى.اى كوچك روى كاغذ سيگار نوشته شده بود جزوه
  . كردند هم عشق مى) ها ماركسيست(ها  چپى. خواندند، چپ و راست همگى مى. خوانديم گرفتيم و مى صفحه از همديگر تحويل مى

   
 ها خوشحال بودند؟ ماركسيست 

  
مثل انوشيروان . اى كه سازمان با اين كار خود به جنبش زد، ساواك نزد زدند كه خاك به سرمان شد، ضربه ها هم تو سرشان مى  اما بعضى از چپى.بيشترشان 

 خواندن اين بيانيه تا بعد از. كردند يك عده هم از سر نادانى خوشحالى مى. او آدم باسواد و منصفى بود كه بعد از انقالب اعدام شد. دار بود لطفى كه خيلى غصه
دو روز پيش از پخش آن در دانشكده، من خبر . بيانيه تغيير ايدئولوژى، در زندان و دانشكده فنى همزمان پخش شده بود. خوردم چند روز حالم بد بود و گيج مى

  .آن را شنيده بودم
   

پس از پخش بيانيه در دانشكده چه . روحانيت داد و از آن طريق به دست بقيه رسيد را به بند  گفته شده در زندان اوين، ساواك خبر آن را مطرح كرد و بيانيه 
 فضايى ايجاد شد؟

  
كرمى به سازمان ايراد  شاه. كردم كرمى تا حدودى اطالع داشتم، اما باور نمى هاى درونى سازمان از طريق مرحوم شاه ، از درگيرى1354من پيش از ضربه  

  .هاى دانشكده خيلى زياد شد ز خواندن بيانيه اختالف بين بچهپس ا. داشت و البته شهيد شد
   

 آن موقع شما عضو سازمان بوديد؟ 

  
. خورد من آدم تئوريكى بودم و آدم تئوريك هم به درد سازمان نمى. هاى مختلف ارتباط داشتم هاى گروه نه، در انجمن اسالمى بودم، اما با بسيارى از بچه 

هاى فنى،  هرحال، اين بيانيه بين بچه به! خورم االن هم به درد كسى نمى! خوردم دار بودم و به درد كسى نمى من هميشه مسئله. واستخ سازمان آدم پراتيك مى
  .ها هم نساختند به دنبال پروسه تجانس رفتند و با چريك. هاى فدايى رفتند آنها كه چپ شده بودند به سمت چريك. ها شكاف انداخت  بچه مسلمان ازجمله

   
 ها رفتند؟ آنهايى كه قبالً مذهبى بودند اما چپ شده بودند، به سمت فدايى 

  
گاهى . من ديگر آنها را نديدم. هاى پيكار، رزمندگان و نبرد شدند پس از انقالب جزو گروه. ها هم كنار نيامدند و نتوانستند همراه شوند بله، اما با فدايى 

  . ديدم  و آن طرف مىهايشان را در خيابان و اين طرف بعضى
   

 مجاهدين تغيير ايدئولوژى داده، خود را نقد كردند و نام خود را 1357قبل از پيروزى انقالب در مهرماه . ها پيش از انقالب تشكيل شده بودند اما اين گروه 
  . گذاشتند" پيكار"
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هاى معمولى و غيرتشكيالتى و بيرون زندان  شود؛ هم بچه هاى مذهبى را شامل مى گويم همه بچه  كه مى منتها مذهبى. ها ماندند مذهبى. من ديگر پيگير نبودم 
اى هم مذهبى  هاى زندان همه چپ نشده بودند، عده طور بچه هاى دانشكده فنى و همين بچه.  مانده بودند هاى تشكيالتى سازمان كه مذهبى مثل ما و هم بچه
  .باقى مانده بودند

   

  .ماندند ولى در زندان شيراز و مشهد بيشتر كادرها به چپ گرايش پيدا كرده بودند ها مذهبى باقى در زندان قصر بيشتر بچه 

برديم كه ضربه بعدى وارد  سر مى  به54هنوز در حال و هواى ضربه . اى بودند كه مذهبى مانده بودند و بيشتر طرفدار شريعتى بودند در دانشكده فنى هم عده 
در اين قضيه هم . كردم من اين مراسم را از تلويزيون تماشا مى. از زندان آزاد شدند" سپاس"اى پس از شركت در مراسم  عده. 55در سال " سپاس"ضربه : شد
  . ها ها ضربه خوردند و هم ما مذهبى چپى

   
آن هم .  بودند در آن شركت داشتند، ضدمجاهد و ضد چپ شده54هايى كه پس از ضربه  اما همان مذهبى. رهبرى جريان سپاس با يك نفر غيرمذهبى بود 

 . در فضايى كه پيش از آن گلسرخى و دانشيان اعدام شده بودند

  
  .ها بايد موضعشان را مشخص كنند داد كه بچه بعد از اين ضربه بر ما خيلى سخت گذشت و در آن شرايط بحرانى، سازمان از زندان خط مى 

   
 ها جناح چپ و راست مطرح بود؟ بىيعنى آن موقع در دانشكده فنى بين بچه مذه 

  
ما . نفر چپ بودند شد در بين شش نفر نماينده فنى، پنج انتخابات كه مى. موقع در دانشكده فنى همه فعالين ـ به جز تعداد اندكى ـ چپ و كمونيست بودند آن 

كيانورى و دكتر . چپ از قديم در دانشكده فنى قوى بود! اشتيمهمه روى هم يك آدم د) هاى مذهبى است منظورم همه جريان(و مجاهدين خلق و انجمن حجتيه 
  . هاى مختلف چپ از دانشجويان اين دانشكده بودند حميد اشرف و صدهانفر ديگر از كادرهاى گروه. جودت از استادان اين دانشكده بودند

آن دوست به من .  كرده بود و از زندان بيرون آمده بود، به ديدن من آمد شركت شب به واسطه يكى از دوستان، آقاى اسداهللا بادامچيان كه در مراسم سپاس  يك 
 پاچنارى در خيابان  آقا قرار گذاشتيم منزل حاج. من گفتم باشد. خواهد از طريق من به آنان برساند هاى دانشجو دارد كه مى گفته بود كه ايشان پيامى براى بچه

اند، دينشان را از   آقاى بادامچيان تا صبح براى من از رجوى، از بهزاد نبوى، ميثمى و بقيه كه اينها همه چپ كردهنشستيم و دور كرسى . خيام، زمستان بود و سرد
من آبرويم را . گول اينها را نخوريد: "گفت. داريد، صحبت كرد اند، شما دينتان را از دست ندهيد و خودتان را نفروشيد و دينتان را نگه دست داده

  ."ام بيرون كه شما را هدايت كنم  آمده ام گذاشته
شد رفت گفت فالنى  قدر سنگين بود كه نمى ضربه سپاس آن! كنند هاى دانشكده بگويم، كله مرا مى هاى ايشان را به بچه  من ديدم كه اصالً مناسب نيست حرف 

هرحال  به! انجمن اسالمى هم به درك!  ما گفتيم سازمان به جهنمضربه سوم همين زمان بود؛. ها را زده است ـ كه خودش در اين جريان بوده ـ آمده و اين حرف
 من 56گرفت، در سال  تازه داشت فضاى انقالب شكل مى. اند خود را نشان دهند اند، بگذار نسل جديد كه مسجدى بوده مسلمان اين وسط مانده يك مشت بچه

  .التحصيل شدم و به سربازى رفتم فارغ
   

 هاى مذهبى سال اول دانشكده بودند؟  بچهمنظورتان از نسل جديد،  

  
هاى  اند و كتاب هاى انجمن اسالمى كتابخانه را تصفيه كرده ديدم خود بچه. يك روز به دانشكده فنى و به دفتر انجمن اسالمى رفتم. بله، اما ضربه سوم 

كنيد؟ گفتند مگر مقاله ديشب  ها گفتم كه چرا اين كار را مى من به بچه. درون اند و همه را پاره و لگدمال كرده و روى آن راه مى دكترشريعتى را بيرون ريخته
عنوان سند   به دكتر شريعتى را" انسان، اسالم و ماركسيسم"روزنامه كيهان، مقاله . من مقاله را خواندم. گفتند بگير بخوان. اى؟ گفتم نه روزنامه كيهان را نخوانده

هاى  بچه. ها شدند ضدشريعتى بچه! كه كيهان چاپ كرده بود شده بود سند جرم شريعتى د مقاله بد نبود، اما همينچاپ كرده بو! همكارى شريعتى با ساواك
كه او پيرو زينب  قاعدين زمان، و اين"و شريعتى را هم ..." اهللا المجاهدين فضل"و " حسين وارث آدم"خودشان را . مجاهدين هم كه از اول با شريعتى خوب نبودند

اين را سعيد شاهسوندى چند سال .  گذاشت سينه ديوار و تيرباران كرد حتى رجوى يك بارـ بعد از انقالب ـ گفته بود بايد انديشه شريعتى را. دانستند مى" است
ها هم به لحاظ  شود؟ بچه مىهنوز انقالب نشده بود و معلوم نبود چه . ها پراكنده شدند  بود كه بچه طور كه گفتم ضربه سوم اين بنابراين همان. پيش به من گفت

تأثير كار شريعتى در مقاله "و " سپاس"، "اعالم تغيير ايدئولوژى سازمان"روحى و هم به لحاظ تشكيالتى از هم پاشيده بودند چون سه ضربه كارى خورده بودند؛ 
  .براى من خيلى سنگين بود" كيهان
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 .اين مقاله را شريعتى پيش از اين نوشته بود 

  
گفتيم اين هم رفت و به ساواك ملحق ! كند كرديم شريعتى هنوز زندان است و دارد براى ساواك كار مى موقع خبر نداشتيم، ما فكر مى بود ما كه آنهر چه  

شود  لت مىاست و در بهترين حا" سپاس"سازمان باور داشت كه نوك پيكان تكامل است و هر كه از سازمان ببرد سرنوشتش ! شد و حرف سازمان درست درآمد
  .خورد پيوند مى رسد كه با ساواك و شاه  شود و كارش به اينجا مى بهانه به دست رجوى افتاد و گفت هركس از سازمان جدا شود سرنوشتش اين مى! شريعتى

  ". سازمان"و " ها سپاسى"ها شروع شد و دعواهاى كهنه زنده شد، بيشتر از همه بين   انقالب كه شد گرفتارى.  با اين مقدمات به انقالب رسيديم 
   

 آيا هيچ راهكارى براى كنترل اين دعواهاى قديمى نبود؟ 

  
  . افتاد  اتفاق نمى خرداد اگر جامعه مدنى ما و همچنين دولت ما قوى بود، سى 

   
 منظور شما از جامعه مدنى در آن مقطع چيست؟ 

  
چرا بعضى جاها . شود؟ اما در كنيا ممكن است بشود جنوبى نمى چرا اين كارها در امريكا يا كرهيا اسپانيا نيفتاد؟  چرا چنين اتفاقى در اوكراين، گرجستان 
سركوبگرى با دولت . توجه كنيد، مقتدر نه سركوبگر. دهد، دولت قوى و مقتدر است شود؟ آنجاهايى كه چنين اتفاقاتى روى نمى شود و بعضى جاها نمى مى

  . و پشتيبان ملت است) National State(ظور من دولت قوى است، دولتى كه پايگاه اجتماعى دارد، دولت ملى است من.  تفاوت دارد(Strong State)مقتدر
   

 توان گفت دولت مصدق، دولت ملى و مقتدر بود؟ مثالً مى. هايى از دولت مقتدر نام ببريد نمونه 

  
دولت . زمان است امام از او پشتيبانى كرده بود و مردم گفتند دولت امام. ى كار، دولت مقتدر بوددولت بازرگان در ابتدا. گونه بود تير اين هنگام قيام سى بله، به 

كنند، جنگ و دعوا  هاى كارگرى تظاهرات مى بار دانشجوها و گروه جنوبى ماهى يك دانيد كه در كره مى. جنوبى را دارد مثل كره" آشوب"كه قوى باشد ابزار مهار
يا مگر پس از جنگ عراق، در اروپا مردم عليه امريكا . كند كسى هم اعتراضى نمى. كند اما دولت با قدرت اينها را مهار مى. كنند پرانى مى كنند، سنگ مى

  .  جاها با خشونت همراه شد، اما دولت مهار كرد ها ميليونى بود، حتى بعضى راهپيمايى نكردند؟ بعضى راهپيمايى
. كند بام به پايين پرت مى شود و بچه را از پشت گويد نكن، نكن و آخرش خسته مى مثل آدمى كه به بچه مى. كند ا مىكه دولت ما خشونت را تماش  در صورتى 

اما نكن، نكن فايده نداشت، دولت هم قدرت مهار نداشت، يك مرتبه ! به سازمان گفت نكن، نكن. خرداد همين بود كه دولت ما مقتدر نبود يكى از علل وقوع سى
. خرداد بود، اين را راديو گفت، اسمشان را هم نپرسيد كه چه كسانى هستند ظهر سى. ها را تير خالص بزنيد حتى گفت زخمى. د و همه را كشتاسلحه كشي

  . كردند اش را هم پيدا  توجيه شرعى
دستخط رجوى را جايى در اسناد . چينى كرده و آن را غصب كرده است ماست و روحانيت آمده ميوهتحليل سازمان و رجوى اين بود كه انقالب مال سو،   از يك 

قبالً در كاغذ نوشته بود و بعد براى اينها روى . اى داشت به اسم تابلو جلسه. ام كه تحليلى داشت براى جابرزاده، ابريشمچى و موسى خيابانى وزارت اطالعات ديده
رجوى آنجا . خرداد بود اين موردى كه من ديدم شايد آخرين جلسات پيش از سى. اين جلسه هفتگى بود براى پيشبرد اهداف سازمان. تابلو تحليل كرده بود

در تواند كار نظام را  گيرى كرده بود كه با ميزان رأيى كه سازمان در انتخابات گذشته داشته است مى كند كه ببينيد رأى سازمان چقدر است؟ و نتيجه تحليل مى
روى آن تابلو با آمار و . ها را رها كنيم، كار در همين تهران بايد تمام شود اگر روستاها و شهرستان. مثل خود انقالب كه در تهران تمام شد. همين تهران تمام كند

  . محاسبات رياضى از ميزان رأى خودش و رأى ديگر اعضا و هواداران سازمان به اين نتيجه رسيده بود
   

  .ابات مجلس، سازمان كانديدا معرفى كرده بود اما خود رجوى كانديد نشده بوددر انتخ 

خواست  مى. كرد هرحال در يك انتخاباتى شركت كرده بود ـ يا مجلس خبرگان يا مجلس شوراى ملى ـ كه در آن تابلو، آراى خودش را هم محاسبه مى به 
كنيم و  صدر مى  ميليون رأى بنى11پانصدهزار رأى پاكار خودمان را سوار .  ميليون رأى دارد11صدر هم  بگويد كه من پانصدهزار رأى پاكار در تهران دارم، بنى

صدر تا حد   رفتند دنبال ائتالف با بنىبا همين تحليل. ها با دستخط خود رجوى بود گيرى  و نتيجه ها و آمار و ارقام اين ضرب و تقسيم. شود همين نيرو اهرم مى
صدر  المللى بنى شدگى بين كرد هم توانش را دارد، هم مشروعيتش را و هم شناخته گونه شد كه در اين ماجرا رجوى احساس مى قصه اين. صدر بنىازدواج با دختر 

  . كار را تمام كندكرد كه بتواند با همين ابزار  بايست بتواند يا گمان مى شده ـ بنابراين مى جمهور كشور بود و در سطح دنيا شناخته هرحال او رئيس را ـ به
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 كنيد علت واقعى اقدام رجوى همين ارزيابى بود و عوامل ديگرى در كار نبود؟ فكر مى 

  
هاى ما را اين طرف و آن  رژيم بچه. خواستيم شروع كنيم ايشان تاكنون دو سه بار حرفش را عوض كرده؛ يك بار گفته اين را رژيم به ما تحميل كرد، ما نمى 

گفت ـ آن زمان كه هنوز ايران بود ـ ما نوك پيكان تكامل هستيم، رژيم غاصب منصب  بار مى يك. ارها ما را زدند، ما ناچار شديم تالفى كنيمچماقد. طرف كشت
يك دليل هم .  مرداد است28بار ديگر گفت اگر هم توان نداريم، شرايط مثل  . ما كه هم مشروعيت داريم و هم توان، بايد عمل كنيم. است و مشروعيت با ماست

. حزب جمهورى اسالمى عليه ماكودتا كرد و ما بايد مقاومت كنيم مثل مصدق. خرداد خرداد، بگوييم كودتاى سى گويد نگوييم سى صدر است كه مى تحليل بنى
اما براى ما . توده است ردم دنبال حزبتوده را نبخشيدند چون افسر داشت، نظامى داشت ولى در مقابل كودتا اقدامى نكرد، هنوز هم لعنت م وقت حزب مردم هيچ

  . توده شويم حزب  مرداد است، اگر بايستيم و تماشا كنيم، مى28اينجا سر بزنگاه است، بزنگاه 
   

  .يك تحليل هم اين بود كه بايد حسينى عمل كرد 
. خرداد گفت اين را بعد از سى. حسين عمل كنيم كه مثل امامگويد حتى اگر پيروز هم نشويم وظيفه ماست  كند و مى تر مى همين تحليل را كه گفتم كمى چرب 

انداز سقوط رو شد،  ماه هم ساقط نشد و چشم شود و ولى وقتى ديد كه بعد از شش ساقط مى... ماه، دوماه و داد كه رژيم بعد از يك هفته، يك  رجوى دائم وعده مى
  . ماه گفت6ـ7گفت، بعد از  را نمىكه اول اين  درحالى. به هوادارانش گفت ما حسينى عمل كرديم

   
 شد كرد؟ اما در اين ميان چه مى 

  
 تقى شهرام را كه گرفتند من خيلى دوندگى كردم كه .ك عده واقعاً دنبال اين بودند كه زودتر از شر سازمان خالص شوند و اينها همان گرايش سپاس بودندي 

بايد بفهميم آيا فرارش از زندان سارى با نقشه ساواك بوده يا خودش فرار كرده است؟ . يخ مصور و زنده ماستگفتم او را اعدام نكنيد، او تار. شهرام اعدام نشود
موضوع اين بود كه سازمان به اين دليل . رجوى سر قضيه تروريست خواندن سازمان صحبت كردچند وقت پيش . ما روى اين شك داشتيم و هنوز هم شك است

اين كار ساواك بود، ساواك شهرام را از زندان فرارى داد، او آمد بيرون "گويد  رجوى مى. ها را ترور كرده است در زمان شاه امريكايىشود كه  تروريست خوانده مى
ش من بود گفتم هاى قديمى پي امروز يكى از بچه!" ايم  مسلمانى كه ما باشيم اين كار را نكرده.ها اين ترورها را انجام دادند  و سازمان را چپ كرد و ماركسيست

  زند؟ نژاد مسلمان بود يا نبود كه رجوى اين حرف را مى حسن ابرارى مسلمان بود يا نبود؟ لبافى
   

 .ترور هاوكينز توسط رضارضايى طراحى شده بود. صمديه لباف مسلمان بود كه در تيم ترور هاوكينز بود 

  
گويى؟  گفتند چقدر دروغ مى. هر هستند ـ يك اعالميه نوشتند و هرچه خواستند به او گفتندشناس و پوران بازرگان ـ كه زن و شو  حق در جواب رجوى تراب 

رقصى  ها خوش چرا براى امريكايى.  هنوز در سازمان انشعابى نشده بود و سازمان هنوز مسلمان بود شد موقع كه ترورها مى كنى؟ آن چقدر كاسه ليسى مى
گويم اگر شهرام  من مى. شوند گويد تقى شهرام را ساواك آزاد كرد و يك عده هم منكر اين مى م بگويم كه رجوى مىخواه مى.  نامه خيلى خواندنى استكنى؟ مى

او خيلى . كنم براى رجوى خيلى خوب شد كه تقى شهرام را اعدام كردند من فكر مى. شد هرحال در روند بازجويى، بسيارى از مسائل روشن مى شد، به اعدام نمى
  . الجوردى اين كار را كردخوشحال شد كه

كه  ايد؛ سيكل معيوب يعنى اين هر دو طرف به هم نياز دارند همين است؛ تئورى سيكل معيوب را كه شنيدهگويم  كه مى اين. طور شد  سر قضيه سعادتى هم همين 
 هر جا جامعه .گذارد سيكل معيوب درست بشود ر گرفته باشد نمىمنتها اين وسط اگر جامعه مدنى قرا. دونفر به هم نياز دارند، اين به آن نياز دارد و آن به اين

  . گيرد مدنى قوى باشد سيكل معيوب شكل نمى
   

  غيرقابل اجتناب بوده است؟ خرداد با اين تفسير درگيرى سى 

  
شد با او  آدم منصفى بود، آيا مى. شناسند ىنژاد را كه همه م احمد حنيف. هاى افراطى دوطرف سردمدار ميدان شدند جامعه مدنى و دولت ضعيف بود و جناح 

مذاكره كرد يا نه؟ بهزاد نبوى در زندان ـ پيش از انقالب ـ سعى كرد احمد را جذب كند و جلوى مسعود و موسى خيابانى يك تشكيالتى در اوين راه بيندازد، 
  .كارى كه ميثمى در زندان قصر كرد
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كردند، رجوى مخالفت كرد و  يابى ايدئولوژيك مى  را ريشه54آنها ضربه . د كه جلوى آنها تشكيالت راه بيندازندالبته قصد آقاى ميثمى و دوستانش اين نبو 
  . عمالً مرزبندى شد

 گفتند بهزاد كمونيست. شد روى او كار كرد، تا رجوى و همفكرانش فهميدند، كلى برچسب به بهزاد زدند همين احمد را كه مى. در هر صورت مرزبندى شد 
  . سرانجام نگذاشتند احمد را جذب كند. هايى كه به بهزاد زدند هنوز هم كه هنوز است روى او مانده است برچسب. كند  را از راه به در خواهد احمد است و مى

  .يعنى هم به احمد انگ زدند و هم به بهزاد نبوى 

  .افتاد جريان رجوى تك مىشدند و  ها جذب اين طرف مى منتها اگر جامعه مدنى قوى بود، اين بچه 
   

. دهيد رنگ جلوه مى عطفى ايجاد كند كم  نقطه شما در اينجا نقش انسانى را كه اگر بتواند مقاومت كند و. آورند وجود مى ها به تك انسان جامعه مدنى را هم تك 
 .جامعه مدنى شما يك تعريف كلى است

  
  . قدرت جمع را دست كم نگيريد. هاست تك انسان ها قدرتش بيشتر از تك خواهم بگويم جمع انسان مى 

   
به نظر . افتاد خرداد اتفاق نمى بود، سى" جامعه مدنى"اى كه انقالب ما براى پيروزشدن داشت، اين معنا چه جايگاهى داشت كه حاال بگوييم اگر  در پروسه 
كنيد، مطرح نبود و تحليل شما براساس يك  د و از منظر جامعه مدنى تحليل مىفرمايي رسد اول انقالب جايگاهى به اين مفهوم كه شما در مقطع كنونى مى مى

 .مثل اين است كه بگوييم اگر رنسانس در ايران اتفاق افتاده بود ما صنعتى شده بوديم. فرض است

  
هايش را تحويل بدهد  ها گفتند هر حزبى اسلحه يىاما بالفاصله امريكا. دهم؛ بعد از قصه عراق شيرازه اوضاع از هم پاشيد شدن قضيه توضيحى مى براى روشن 

در انتخابات ليست ندادند، اما در آن شركت كردند و به ليست . ها را داد و االن شده يك حزب صدر پول گرفت و اسلحه  گروه مقتدى. و به جاى اسلحه پول بگيرد
پيش از آن تجربه لبنان است كه از همه بدتر . كم سر به راه شد كرد، كم پا مى آتش بهكردى  جريانى كه اگر رهايش مى. اهللا سيستانى رأى دادند مورد حمايت آيت

كنند و كشور دموكراتيكى  مارونى و مسلمان كنار همديگر زندگى مى. كند ها شركت كرد و امروز دارد براى مردم كار مى اهللا لبنان در انتخابات شهردارى بود؛ حزب
  .شده است

   
مثالً در نيكاراگوئه، كنتراها به رهبرى نگروپونته ـ كه بعدها سفير امريكا در عراق شد ـ با كمك و پول امريكا يك . شود ليل شما ديده مىنقطه ابهامى در تح 

گوييد يا به زير  ىآيا شما به اين پديده، جامعه مدنى م. مردم از فرط خستگى به چامورا رأى دادند كه بتوانند نفسى بكشند و كشتار نباشد. جنگ درازمدت كردند
كند تا مردم خسته بشوند و تن به هر چيزى بدهند، حتى  در عراق هم امريكا دارد جنگ فرسايشى مى. سلطه درآوردن؟ در لبنان هم مردم واقعاً خسته شدند

 زنند؟  نى حرف اول را مىگيرد و نهادهاى مد اى جامعه مدنى به معنى واقعى آن شكل مى آيا با چنين پروسه. انتخابات زير نظر اشغالگران

  
. سازد آيد برايشان مى  غرب مى در جاهايى ممكن است مردم خودشان توان داشته باشند و خودشان جامعه مدنى بسازند، اما در جاهايى مردم توان ندارند و 

چاپ شده و من نيز " نامه" ماهنامه 36كه در شماره " و دروننگاه به بيرون "اى باعنوان  دهم به مناظره البته چون مجال بحث در اينجا كم است شما را ارجاع مى
  .ام نظرات خود را مطرح كرده

   

اند و با اين اعمال   انجام نداده... ربايى و حمله به نيروهاى پليس و صدر كه به نوشته مطبوعات خارجى هيچ عمل انفجارى و آدم كه گروهى مثل گروه مقتدى اين 
  هايش را تحويل بدهد، اين يعنى جامعه مدنى؟  ، از ترس نابودى اسلحهاند هم رسماً مخالفت كرده

  خرداد تا االن در ايران جامعه مدنى تقويت نشده است؟ اما آيا از دوم. اش اين است گويم جامعه مدنى همه نمى 
   

  .ايم گونه داشته دومشود ناديده گرفت كه پنج انتخابات رفران هاى بزرگى در اين جهت برداشته شده و نمى بله، گام 

  اندار ايران اين طورى بود كه االن هست؟ نشريه چشم 
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جامعه مدنى بدون تعريف و . العمل نيفتادند و جامعه مدنى را ساختند دام عكس اندار ايران صبر كردند، متانت نشان دادند، به  نشرياتى مثل راه مجاهد و چشم 

 .گيرد شود و جامعه مدنى مورد نظر شما و ما شكل مى اى به كميت تبديل مى يفى در نقطهباالخره يك پروسه ك. شود بدون پروسه نمى

  
  ) 11:رعد(اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم خواهم بگويم فقط به زور غرب هم نيست؛ ان مى 

   
 . نبايد دست كم گرفت عطفى ايجاد كند تواند يك نقطه مىاش را كه  گرى گويم كه نقش اراده انسان، اختيار و گزينش اتفاقاً من همين را مى 

  
  .زا باشد بهتر است تا از بيرون بيايند برايش ايجاد كنند بله، درون 

   

  .به قضيه اعدام سعادتى اشاره كرديد 

 كه سعادتى نوشت دستخط خودش بود و واقعاً هم اى نامه. شهرام مرتكب شدند، با اعدام محمدرضا سعادتى تكرار كردند بله، همان خطايى را كه با اعدام تقى 
  .خواهد سرنوشت تقى شهرام بشود من ديدم دوباره سرنوشت اين هم مى. خود راديكال شده او اعتقاد داشت كه سازمان بى. به آن اعتقاد پيدا كرده بود

   
 نرفتيد پيش امام صحبت كنيد كه جلوى اعدامش گرفته شود؟ 

  
رفتم سراغ آقاى الجوردى و ! ام، االن هم هستم من هميشه مطعون بوده. اى نبودم موقع كاره من آن.  آن طرف زدند كه اين اتفاق نيفتدها به اين طرف و خيلى 

دانم  اش را من مى گفت پرونده." خواهى اين را بزنى، حاال كه به اين موضع رسيده، رهايش كن من خبر دارم كه تو مى. دست بردار از اين كارها!  اسداهللا حاج: "گفتم
  .نه ديگران

   
 آيا آقاى موسوى تبريزى هم كه رئيس دادگاه سعادتى بود از پرونده خبر نداشت؟ 

  
  . داند گفت پرونده را كسى نمى الجوردى  

   

گفت  مى ه آقاى موسوى تبريزى اعالم شده بود كه اتهام اصلى سعادتى مربوط به پرونده مقربى است و در همين رابطه دادگاهش هم تشكيل شد و آن طور ك 
  . سال حبس محكوم شد15به 

 مرداد 28بعد از كودتاى .  مرداد به بعد هم لو نرفته بود28اى بود كه از زمان كودتاى  پرونده مقربى كجا بود؟ سرلشكر احمد مقربى كه بود؟ يك افسر توده 
او در ركن . توده عضوگيرى شده بود او تازه در حزب. حساب كند، نبود خواست تسويه با آنها مىكه رمز را باز كردند اسم آقاى مقربى جزو افسرانى كه ارتش  وقتى

عنوان سرلشكر و يكى از افسران  مقربى به  .گرفتند ها خبر داشتند، سراغ او آمدند و دوباره به او وصل شدند و از او اطالعات مى روس. كرد اول ارتش كار مى
شده را   باب نشده بود ـ كه يك ساعت صداى ضبطCD امروزى ـ منتها هنوز CDها دستگاهى به او داده بودند مثل  روس. ها بود وسرتبه منبع مهمى براى ر عالى

رفت تا انتهاى كوچه، در حين ردشدن ماشين از جلوى   آهسته مى آمد در كوچه منزل سرلشكر مقربى و آهسته افسر اطالعاتى مى. كرد در دو ثانيه فشرده مى
در اين سيستم نياز به هيچ ارتباط مستقيم و فيزيكى با . فرستاد به گيرنده ماشين افسر شوروى كرد و مى ه، مقربى اطالعات ضبط شده فشرده شده را باز مىخان

. بود به اداره دوم ستاد مشتركاين ارتباط را ساواك كشف كرده بود، منتها داده . كردند ها اطالعات را دريافت مى با اين سيستم روس. خود سرلشكر مقربى نبود
  . البته او بر سر همين پرونده اعدام شد

كرديم  ها در خود ستاد ارتش كميته ضداطالعات زديم؛ با اين تحليل كه فكر مى ما با يك عده از بچه. اى تشكيل دادند  انقالب كه شد همه رفتند و هر جا كميته 
  .من پرونده را آنجا خوانده بودم. جاست پس بهترين جا براى حفاظت از انقالب همينشود،  جا مى اگر بخواهد كودتايى بشود از همين

   
 كه سعادتى و سازمان به آن دست پيدا كنند؟ پيش از آن 
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داشت و پرونده مقربى را يك روز اكبر طريقى به آنجا آمد و يك نامه از دادستان تهران . هاى سازمان ـ به آنجا رفت و آمد داشت بله، اما اكبر طريقى ـ از بچه 
هاى سازمان به دادستانى رفته بودند و در آنجا  خيلى از بچه. به دادستانى زنگ زديم، دادستانى گفت بدهيد. دهيم ما مقاومت كرديم و گفتيم نمى. خواست مى

ترين بخش پرونده بود  ترين و اصلى پرونده را كه درواقع مهمپيش از انقالب، ساواك، بخش اول . اما پيش از اين، من پرونده مقربى را خوانده بودم. نفوذ داشتند
در مورد چگونگى لو رفتن مقربى يك داستان جعلى گذاشته بود و بعد آن را به . داد سرلشكر مقربى چگونه لو رفته بود برداشته بود و آن بخشى بود كه نشان مى

هايى از اين دست  خود را از دست داده بود و جا داشت كه از همان اول بعد از پيروزى انقالب، پروندهبنابراين، اين پرونده ارزش واقعى . اداره دوم ارتش داده بود
  . شد غيرمحرمانه اعالم مى

 بود سرانجام اين پرونده به دست سعادتى رسيده. اما به نظر من پرونده ارزش نداشت.  در هر صورت، مسئول آنجا، مهندس رضوى، پرونده را به اكبر طريقى داد 
خواستند  ها مى روس. ها هم نخورد به نظر من به درد روس. بندى نداشت بندى سرى داشت اما به باور من ارزش طبقه اين پرونده طبقه. ها داده بود و او هم به روس

نگذار سعادتى اعدام "وردى رفتم و گفتم من پيش آقاى الج. بدانند كه سرلشكر مقربى چگونه لو رفته، كه آن بخش هم توسط ساواك از پرونده برداشته شده بود
  ." بشود، او اين نامه را نوشته و فرصت خوبى است

   
اما بعداً ترور آقاى كچويى را به او منتسب كردند، آيا اين .  سال زندان محكوم شده بود15به گفته آقاى موسوى تبريزى، سعادتى به خاطر اين پرونده به  

 اتهام وارد بود؟

  
  .بام و از آن باال خودش را به پايين پرت كرد  كچويى خودش از ترسش دويد رفت باالى پشتاصالً قاتل 

   
 اش كرديم و او اعتراف كرد كه با سعادتى رابطه داشته است؟ گويند بازجويى مى 

  
  .دليلى براى اين ادعا نيست 

   
 رئيس دادگاه سعادتى، كه به او حكم اعدام داد، چه كسى بود؟ 

  
به من گفته بودند كه . هرحال من خيلى دنبال اين قضيه دويدم كه سعادتى اعدام نشود به. دانم دادگاهى برگزار شد يا نه اصالً نمى. نم چه كسى بوددا نمى 

از قول مهندس .  پاشيده استكه به زندان قصر آمده بود با آقاى ميثمى درگير شده و تشكيالت او را از هم سعادتى ـ در دوران زندان پيش از انقالب ـ بعد از اين
  .ها داده شده بود ها پس از ترور هاوكينز روس ها بود و اسناد كيف امريكايى ميثمى به من گفته بودند كه سعادتى پيش از انقالب هم رابط روس

   

  .  زندان بود و روح او از ترور و كيف هاوكينز خبر نداشت57 تا 50بسيار بعيد است، چرا كه سعادتى از سال  

دار من آقاى ميثمى را راضى  تو دست نگه"هرحال من به الجوردى گفتم  به. اند هاى ديگرى بوده ممكن است من درست به خاطر نداشته باشم و يا امريكايى 
." عنوان جاسوسى ى بوده است نه بهها از باب مبارزه ضدامريكايى و ضدامپرياليست كنم كه بيايد در زندان با سعادتى صحبت كند كه انتقال پرونده مقربى به روس 

خودم به اين كار اعتقاد نداشتم، منتها ." اى هاى سازمان بفهمند و بگويند تو هم با اينها همكارى كرده اگر من اين كار را بكنم ممكن است بچه"آقاى ميثمى گفت 
 بيايد و كارى بشود كه اين اعدام صورت نگيرد تا شايد مسائل فروكش شود، تالش كردم كه ميثمى دانستم سعادتى حتماً اعدام مى بس كه ذله شده بودم و مى

  .من مطمئن بودم كه آقاى الجوردى مترصد است تا او را اعدام كند. كند
   

 است؟ هايى داشته خواهيد بگوييد كه هر جريانى به سهم خود كوتاهى مى 

   
براى نجات شهرام و سعادتى موفق نشدم، اما خرسندم كه سهمى در نجات جان . ده بودمكردم، اما تك افتا بله درست است من هم بايد تالش بيشترى مى 

  .ام سعيد شاهسوندى، كه او هم از نيروهاى باالى سازمان بود، داشته
   

  .خودش هم اخيراً گفته كه حجاريان مرا نجات داد 



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          763-  عدم استقرار جامعه مدنى -فقدان دولت مقتدر  : 60 سى خرداد 

  . من همين كار را سر شاهسوندى كردم و آنجا به نتيجه رسيدم 
   

  ها ماركسيست روس. اى داده شد كه كار سعادتى جاسوسى نبوده، بلكه يك نوع همفكرى ايدئولوژيك بوده است  نهضت مجاهدين خلق اعالميهاز طرف 
اين گفت  مهدى ابريشمچى از اين اعالميه خيلى عصبانى شده بود؛ مى. عنوان علم قبول دارد و اين همكارى طبيعى است هستند و سازمان هم ماركسيسم را به

 . اتهام مندرج در اعالميه از جاسوسى بدتر است

  
چرا در قضيه شاهسوندى نتيجه گرفتيم اما در مورد شهرام و سعادتى نگرفتيم؟ براى . رسد اما در مقطعى نه ها به ثمر مى خواهم بگويم در مقطعى تالش مى 
  .شد كارى كرد تر شده بود و مى كه سر شاهسوندى جامعه مدنى قوى اين

   

  .هاى زيادى در زندان انجام شد تر بود و اعدام  فضا خيلى تندتر و داغ1367دنبال تهاجم مجاهدين و عمليات مرصاد در مرداد ماه  اما سر شاهسوندى، به 

  .كه داغ بود موفق شديم با اين 

   
شاهسوندى همه اطالعات مربوط به سازمان را گفته بود كه نجات شايد هم . هاى زيادى شد كنيد اعدام تر تعريف مى اما در مقطعى كه شما جامعه مدنى را قوى 

 . يافت

  
گفت من كه عضو شوراى  او مى. اش را تنزل داده بودند ، يعنى كانديد عضو كرده بودند و رده سازمانى)K(به قول خودش او را. اطالعاتش به درد كسى نخورد 

  .مسئول راديو بودشاهسوندى، زمانى . اند  كرده(K)مركزى بودم حاال مرا 
   

 هايى كه به آنها اشاره كرديد، نتيجه فقدان يك دولت مقتدر و عدم استقرار جامعه مدنى بود؟ خرداد، عالوه بر ريشه گوييد واقعه سى شما مى 

  
  .بله، هم دولت ضعيف بود و هم جامعه مدنى 

   

  .كه در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزاريم باز هم به خاطر وقتى  

1... ه روزانه ها گا   2...کاه روزانه ها    3... کاه روزانه ها       4 ...ها کاه روزانه       5... کاه روزانه ها        6  ...روزانه ها گاه      7...گاه روزانه ها          8گاه روزانه ها 
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